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Izvleček
Vključevanje prebivalcev v reaktivacijo degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik
Rudarska dejavnost Rudnika Trbovlje-Hrastnik se zaključuje, na mestu nekdanjega delovanja
pa ostaja degradirano območje. Le-to je predstavljeno v zaključni seminarski nalogi, prav
tako so predstavljeni načrti za njegovo reaktivacijo. Predstavljeni so rezultati terenskega
dela, s katerim je bila proučena seznanjenost občanov Trbovelj z načrti za reaktivacijo,
njihova mnenja glede sodelovanja pri načrtovanju reaktivacije ter njihove želje glede
ureditve degradiranega območja Rudnika Trbovlje-Hrastnik. V zaključni seminarski nalogi so
prav tako predstavljene aktualne zakonske podlage s področja prostorskega načrtovanja ter
možnosti za formalno in neformalno vključevanje javnosti v postopke izdelave prostorskih
aktov.
Ključne besede: rudarstvo, prostorsko načrtovanje, participacija javnosti, reaktivacija,
degradirana območja

Abstract
Public participation at reactivation of the degraded area of Trbovlje-Hrastnik mine
Mining industry of Trbovlje-Hrastnik mine is slowly ending, but on the spot of where a mine
used to work remains a degraded area. The latter is presented in my thesis, together with
the plans for its reactivation. My thesis also presents the results of my field work that served
as a test of the acquaintance of the citizens of Trbovlje with the plans for reactivation, their
opinions on cooperation with planning the reactivation and their wishes on arrangements of
the degraded Trbovlje-Hrastnik mine area. Thesis also presents the current legal basis in
spatial planning and the possibilities for a formal and informal involvement of the public in
spatial planning procedures.
Key words: mining, spatial planning, public participation, reactivation, degraded areas
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1. Uvod
V Zasavju je, poleg drugih dejavnosti v preteklosti, k degradaciji okolja in prostora
pripomoglo tudi rudarjenje na območju rudnika Trbovlje Hrastnik. S postopnim zapiranjem
rudnika se je hrati pojavila potreba po sanaciji, reaktivaciji površin, s čimer bi se izboljšalo
stanje okolja in kakovost prostora, ohranjalo ali celo povečalo pa bi se tudi število delovnih
mest. Degradirana območja so v Sloveniji aktualna tema. Letos se je zaključil projekt Celovita
metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in
vzpostavitev ažurnega registra (Lampič in sod., 2017), ki je bil osredotočen predvsem na
funkcionalno degradirana območja, združeval pa je dve ljubljanski fakulteti ter Geodetski
inštitut Slovenije. Leta 2012 je bila s projektom Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot
trajnostno razvojna priložnost Slovenije (Špes in sod., 2012) izdelana prva sistematična
evidenca degradiranih območij v Sloveniji. Popisana so bila industrijska, rudarska, vojaška
območja ter transportne in druge infrastrukturne površine. Fakulteta za arhitekturo je po
naročilu Ministrstva za okolje in prostor v letu 2016 izdelala strokovno študijo Merila in
kriteriji za določitev degradiranih urbanih območij (Koželj in sod., 2016), s čimer so opredelili
podrobnejšo metodologijo za določevanje degradiranih urbanih območij z vidika fizične in
funkcionalne degradacije. V zaključni seminarski nalogi so predstavljene aktualne zakonske
podlage s področja prostorskega načrtovanja ter možnost za vključevanje javnosti v
postopke izdelave prostorskih aktov, predstavljeno je območje nekdanjega Rudnika TrbovljeHrastnik ter načrti za reaktivacijo degradiranih rudniških površin.

1.1. Namen in cilji
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati vključevanje prebivalcev v načrtovanje
reaktivacije degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik.
Cilji zaključne seminarske naloge so:
-

predstaviti geografske značilnosti degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik
na lokaciji predvidenega prostočasnega parka Ojstro,
predstaviti potek reaktivacije degradiranega območja rudnika Trbovlje-Hrastnik na
lokaciji predvidenega prostočasnega parka Ojstro,
opredeliti vlogo javnosti pri prostorskem načrtovanju in reaktivaciji degradiranih
območij,
proučiti načine, s katerimi so se prebivalci vključevali v odločanje glede reaktivacije
analiziranega degradiranega območja in
proučiti želje, pričakovanja ter odnos lokalnega prebivalstva do rabe omenjenega
območja.
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1.2. Delovni hipotezi:
Raziskave o vlogi javnosti pri načrtovanju reaktivacije degradiranega območja rudnika
Trbovlje-Hrastnik na lokaciji predvidenega prostočasnega parka Ojstro izhajajo iz naslednjih
delovnih hipotez:
-

Lokalno prebivalstvo meni, da je bilo v odločanje glede reaktivacije degradiranega
območja vključeno dovolj zgodaj.
Želje lokalnega prebivalstva glede ureditve Prostočasnega parka Ojstro se skladajo z
načrti o ureditvi le-tega.

1.3. Metode dela
Izdelave zaključne seminarske naloge je obsegala tako kabinetno, kot tudi terensko delo.
Najprej smo se lotili zbiranja ter pregleda slovenske in tuje literature ter zakonodaje s
področja prostorskega načrtovanja, statistične podatke pa smo pridobili na spletni strani
Statističnega urada Republike Slovenije. Po pregledu literature je sledilo terensko delo, kjer
smo opravili 50 anket, ki so jih povečini sestavljala kombinirana vprašanja in vprašanja
zaprtega tipa. Poleg tega smo si na terenu ogledali tudi območje načrtovanega
prostočasnega parka Ojstro, ter vsa degradirana območja, ki se, sodeč po literaturi, nahajajo
na omenjenem območju.

2. Teoretična izhodišča
2.1. Prostorsko načrtovanje
Prostorsko načrtovanje je dejavnost, s katero se dolgoročno načrtuje razvoj v prostoru, ena
od definicij pa pravi, da je »Planiranje zavestno usmerjanje in usklajevanje različnih interesov
vseh subjektov v prostoru. Interesi se med seboj izključujejo ali dopolnjujejo in jih s
planiranjem ne moremo zgolj izločiti ali prevzeti, temveč jih moramo znati na podlagi
strokovnih znanj sintetizirati v pravilno prostorsko rešitev« (Prosen, Foški, 2000, str 3). Glavni
cilj prostorskega planiranja je skladen prostorski razvoj z usklajenimi okoljskimi, družbenimi
in gospodarskimi značilnostmi razvoja (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016).

Prostorsko planiranje se, glede na površino obdelave prostora, izvaja na različnih ravneh.
-

-

Na državni ravni strateške usmeritve za usmerjanje prostorskega in urbanega razvoja
na nacionalni in lokalni ravni pripravlja država, prav tako skrbi za spremljanje stanja v
prostoru in je posredno (preko upravnih enot) ali neposredno pristojna za izdajo
gradbenih dovoljenj (Poročilo o prostorskem razvoju, 2016).
Prostorsko planiranje na regionalni ravni se izvaja na manjših, funkcijsko ali
problemsko zaokroženih območjih (Geografski terminološki slovar, 2005), s ciljem
zmanjšanja regionalnih razlik in omogočanja skladnega regionalnega razvoja.
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-

Na lokalni/občinski ravni se prostorsko planiranje nanaša predvsem na načrtovanje
lokalnega prostorskega razvoja. Planiranje na občinski ravni bo podrobneje
predstavljeno v enem od naslednjih poglavij.

Veljavna zakonodaja Slovenije predvideva izvajanje prostorskega načrtovanja na državni ter
lokalni ravni, s pripravo regionalnih prostorskih načrtov pa predvideva tudi prostorsko
načrtovanje na medobčinski ravni oziroma regionalni ravni.

2.2 Zakonodaja na področju prostorskega planiranja v Sloveniji po osamosvojitvi
Slovenija je imela pred letom 1991 celovit oz. integralen sistem planiranja, ki se je izvajal na
nacionalni in lokalni ravni. Po osamosvojitvi so družbenim, ekonomskim in političnim
spremembam sledile tudi spremembe sistema prostorskega planiranja. Leta 1990 je bil
Zakon o sistemu družbenega planiranja razveljavljen, v veljavo pa je stopil Zakon o planiranju
in urejanju prostora v prehodnem obdobju, ki je veljal vse do leta 2003. Nadomestil ga je
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1), ki je bil sprejet leta 2002. ZureP-1 je uvedel precej
inovacij, značilnih za razvita tržna gospodarstva, med drugim je predvideval tudi večji vpliv
civilne družbe na pripravo prostorskih rešitev. Zakon je bil v veljavi le do leta 2007, ko ga je
nadomestil trenutno aktualni Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).

2.3 Normativna urejenost sodelovanja javnosti pri prostorskem načrtovanju
V nadaljevanju so predstavljeni aktualni (zakonski) predpisi, ki obravnavajo sodelovanje
javnosti v postopkih prostorskega planiranja.
Aarhuška konvencija

Aarhuška konvencija je konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri določanju
in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Je prvi pravno obvezujoči mednarodni
dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja participacijske demokracije. Sprejeta
je bila 25. 6. 1998 v Aarhusu na Danskem, v Sloveniji pa je v veljavo stopila 22. 6. 2004 s
sprejemom Zakona o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri
določanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija, 2002).
Ker neposredna uporaba Aarhuške konvencije ni mogoča, mora država pogodbenica določbe
konvencije implementirati v lastno zakonodajo. V Sloveniji se je to odrazilo s sprejemom
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, Zakona o varstvu okolja, Zakona o
ohranjanju narave, Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (Papež, 2016).
Aarhuška konvencija ureja osnovna pravila treh sklopov (stebrov) demokratičnih pravic
civilne družbe na področju varstva okolja:
- prost dostop do informacij o okolju,
- možnost sodelovanja javnosti pri določanju, ki vpliva na okolje,
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- prost dostop do pravnih sredstev za varstvo pravic do obveščenosti in sodelovanja pri
odločanju o okolju ter za uveljavljanje širše okoljske zakonodaje.
1. steber Aarhuške konvencije - dostop do okoljskih informacij
 4. člen govori o dostopu do okoljskih informacij
 5. člen se nanaša na zbiranje okoljskih informacij in njihovo razširjanje v javnost.
2. steber Aarhuške konvencije – sodelovanje javnosti pri odločanju
 6. člen govori o udeležbi javnosti pri odločanju
- 2. točka določa ustrezen, pravočasen in učinkovit način obveščanja javnosti,
vključene v postopke okoljskega odločanja. Informacije v obvestilih, ki naj bodo
objavljena tako, da dosežejo najširšo možno javnost, morajo biti razumljive tudi
nestrokovnjakom, ti pa morajo biti seznanjeni z morebitnim učinkom, ki bi ga imel
projekt nanje in na kakšen način lahko izrazijo svoja stališča ali ugovore.
- 3. točka določa zagotavljanje ustreznega časovnega obdobja za posamezne faze pri
udeležbi javnosti, da je na voljo dovolj časa za obveščanje javnosti, ter da se javnost
lahko pripravi in učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju.
- 4. točka določa zagotovljanje udeležbe javnosti že na začetku odločanja, ko so še vse
možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje.
- 6. točka določa omogočanje dostopa do vseh informacij, pomembnih za odločanje,
ki jih vključena javnost lahko preveri brezplačno in takoj, ko so na razpolago med
postopkom za udeležbo javnosti.
- 8. točka določa, da se pri odločitvah ustrezno upošteva izid udeležbe javnosti.
- 9. točka določa omogočanje javnosti dostop do besedila odločitve skupaj z razlogi in
utemeljitvami, na podlagi katerih je bila odločitev sprejeta.
 7. člen se nanaša na udeležbo javnosti pri načrtih, programih in politikah v zvezi z
okoljem.
 8. člen se nanaša na udeležbo javnosti pri pripravi izvršilnih predpisov in drugih
splošno veljavnih pravno obvezujočih normativnih aktov, ki lahko pomembno vplivajo
na okolje (Udeležba javnosti..., 2017).
3. steber Aarhuške konvencije – zagotovljeno sodno varstvo
9. člen konvencije določa, da država v okviru lastne zakonodaje zagotavlja, da ima vsaka
oseba pravico dostopa do ustreznega revizijskega postopka, če meni, da njen zahtevek za
informacije ni bil pravilno upoštevan glede na določila te konvencije (Zakon o ratifikaciji...,
2004).
Zakon o dostopu informacij javnega značaja
Zakon ureja postopek, ki omogoča fizičnim in pravnim osebam prost dostop in ponovno
uporabo informacij javnega značaja in je podlaga za uspešno sodelovanje javnosti v procesih
prostorskega planiranja. Informacije javnega značaja so informacije, ki izvirajo iz delovnega
4

področja organa, nahajajo pa se v obliki dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam,
v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb (Zakon o dostopu..., 2003).
Zakon o varstvu okolja
Zakon o varstvu okolja sodelovanje javnosti obravnava v več členih. 6. člen, ki določa načelo
sodelovanja pravi, da morajo država in občine pri sprejemanju politik, strategij, planov,
načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se nanašajo na varstvo okolja, omogočati tudi
sodelovanje javnosti. 13. člen zakona določa načelo javnosti, okoljski podatki so javni in
dostopni vsakomur, javnost pa ima pravico do sodelovanja v postopkih sprejemanja
predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja. O
sodelovanju javnosti pri sprejemanju govori tudi 34.a člen, ki določa, da pristojni organ
preuči mnenja in pripombe javnosti ter jih na primeren način upošteva pri pripravi predpisa,
na spletu pa objavi obrazloženo stališče, v katerem se do mnenj in pripomb opredeli, ter
navede razloga za njihovo upoštevanje oz. neupoštevanje (Zakon o varstvu..., 2006).
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena
Zakon omogoča sodelovanje javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih ureditev
državnega pomena že v fazi objave pobude, lahko podaja predloge in pobude na študijo
variant ter kasneje na osnutek načrta (Zakon o umeščanju..., 2010).
Zakon o prostorskem načrtovanju
Sodelovanje javnosti določata 5. in 50. člen Zakona o prostorskem načrtovanju. 5. člen govori
o temeljnem načelu javnosti, po katerem morajo pristojni organi organi omogočati izražanje
interesov in udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja
prostorskih aktov. Podrobneje pa dolžnosti občine v postopku priprave občinskega
prostorskega akta in seznanitev javnosti z njegovim dopolnjenim osnutkom določa 50. člen
zakona. Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni, v tem času pa mora biti zagotovljena
tudi javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta (Zakon o prostorskem...,
2007).
V Sloveniji je sodelovanje javnosti obravnavano le v eni fazi postopka, fazi javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka akta, ki je do takrat že toliko izdelan, da do večjih sprememb ne more
priti, saj je rezultat že več ali manj določen (Baloh 2013). Tako pozno vključevanje javnosti
prav tako ni skladno z Aarhuško konvencijo, ki pravi, da je treba javnost vključiti že na
začetku postopka, ko je možno konstruktivno sodelovanje javnosti pri oblikovanju vsebine
dokumenta in so možnosti odločanja še odprte (Papež, 2016).
Implementacija Aarhuške konvencije v slovenski pravni red daje poudarek predvsem
dostopanju javnosti do informacij, manj pa daje poudarka vključevanju in sodelovanju
javnosti, predvsem v zgodnejših fazah postopkov.
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2.4 Prostorski akti na občinski ravni
Ker se prostočasni park Ojstro načrtuje na lokalnem, občinskem nivoju, bodo v tem poglavju
podrobneje predstavljeni prostorski akti na ravni občine.
Zakon o prostorskem načrtovanju določa Občinski prostorski načrt kot temeljni prostorski
akt občine, s katerim so določeni cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtovanje
prostorskih ureditev lokalnega pomena in pogoji umeščanja objektov v prostor (Simoneti,
Zavodnik Lamovšek, 2009), sprejet pa je za območje celotnega območja obline. Občinski
prostorski načrt sestavljata strateški ter izvedbeni del, ki skupaj tvorita enovit dokument,
občina pa lahko strateški del načrta sprejme kot samostojni prostorski akt v obliki občinskega
strateškega prostorskega načrta, občinski prostorski načrt pa kot samostojni izvedbeni
prostorski akt (Kumer, 2011).
V strateškem delu občinskega prostorskega načrta občina določi (Kumer, 2011, str 89, 91):
-

izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,
zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
okvirna območja naselij in razpršene poselitve,
usmeritve za razvoj poselitve, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč
in prostorskih izvedbenih pogojev.

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta opredeljuje (Kumer, 2011, str 91):
-

območja namenske rabe prostora,
prostorske izvedbene pogoje,
območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Če je potreba po podrobnejšem načrtovanju prostorskih ureditev, se za območje enote
urejanja prostora ali za homogeno, funkcionalno zaokroženo manjše območje znotraj takšne
enote izdela občinski podrobni prostorski načrt (Kumer, 2011). Njegov namen in vsebina sta
določena z Zakonom o prostorskem načrtovanju.

2.5. Opredelitev javnosti v postopkih prostorskega načrtovanja
Pojem javnosti je kompleksen in širok, zato je enotno definicijo težko navesti. V prostorskem
planiranju javnost največkrat predstavljajo prebivalci, ki jih neposredno zadeva gradnja, raba
ali prenova nekega območja (Peterlin, Cerar, 2011).
Aarhuška Konvencija loči splošno javnost ter bolj kvalificirano, vključeno javnost. Tako je
splošna javnost ena ali več fizičnih oseb in v skladu z notranjo zakonodajo ali prakso
posameznih držav njihova združenja, organizacije ali skupine. Vključena javnost pa je
definirana kot javnost, ki jo okoljsko odločanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo ali ki ima
interes pri okoljskem odločanju (Aarhuška konvencija, 2002).
Zakon o varstvu okolja opredeljuje splošno javnost kot eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in
njihova združenja, organizacije ali skupine, zainteresirana javnost pa je tista, ki lahko
sodeluje v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja za
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obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, v skladu s tem
zakonom (Zakon o varstvu..., 2006).

2.6. Participativno prostorsko planiranje
Kot je zapisano v Globalni viziji prostorskega razvoja Slovenije iz leta 2000, lahko participacijo
razumemo kot dejavnost pogajanja, sproženo s strani katerega koli akterja v postopku
planiranja za uresničevanje lastnih interesov oziroma interesov skupnosti, ki jo zastopa.
Participacijo lahko v grobem ločimo na dve obliki in sicer na formalno, spodbujeno s strani
odločevalcev oziroma uprave, in neformalno, ki predstavlja pobudo javnosti oziroma neke
skupine (Cerar, 2015). Van Beckhoven in Van Boxmeer (2007, str. 61) enačita formalno
participacijo s participacijo od zgoraj in neformalno participacijo od spodaj. Načini slednje
niso formalizirani, lahko pa s časom postanejo. Participacija od zgoraj pa je bolj predvidljiva,
prebivalci vedo, kaj lahko pričakujejo.
Pravočasno vključevanje javnosti v pripravo načrtov in sprejemanje odločitev glede posegov
v prostor ima mnogo pozitivnih učinkov. Vpliva na verodostojnost odločitev, na kakovost
stanja in rabe prostora, na krepitev pripadnosti skupnosti, ter omogoča dovolj časa za
seznanitev javnosti z načrtovanim posegom in njegovimi vplivi. Dokazano je tudi, da
vključevanje uporabnikov v urejanje prostora poveča pripravljenost za prevzem dela
obveznosti vzdrževanja in zniža stopnjo vandalizma (Simoneti, 2014). Za kvalitetno
vključevanje javnosti morajo biti zagotovljeni določeni pogoji za sodelovanje, predvsem
strokovna podpora, sredstva, prostor ter čas, pomanjkanje slednjega pa je večkrat razlog za
izključevanje javnosti iz razprave. Prav tako participacija ni mogoča, če naročniki in
pripravljalci prostorskih dokumentov ne kažejo pripravljenosti za poslušanje in sprejemanje
mnenj, ki niso nujno strokovna. Tako eno večjih ovir za dobro sodelovanje predstavljajo
predsodki in razlike v znanju ter prevladujoče mnenje stroke, da javnost nima ustreznega
znanja za učinkovito sodelovanje v procesih priprave načrtov in sprejemanja odločitev glede
posegov v okolje (Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009).
Glede vključevanja javnosti v postopke prostorskega planiranja se mnogokrat pojavljajo tudi
potencialni pomisleki, ki se nanašajo predvsem na večjo porabo finančnih sredstev, večjo
administrativno obremenitev, podaljšanje časa priprave predpisa in večjo delovno
obremenitev pripravljalcev predpisa ter previsoka pričakovanja deležnikov (Vključevanje
javnosti..., 2015).

2.7. Formalno vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja na lokalni ravni
Formalne oblike vključevanja javnosti so zakonodajno opredeljene in se smatrajo kot obvezni
minimum sodelovanja javnosti v postopkih prostorskega planiranja.
V Sloveniji formalno vključevanje javnosti na lokalnem nivoju določa Zakon o prostorskem
načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), ki kot eno glavnih načel izpostavlja načelo javnosti, s
čimer morajo pristojni organi, odgovorni za pripravo prostorskih aktov, omogočati izražanje
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mnenj, interesov in pripomb ter udeležbo vseh zainteresiranih oseb v postopkih priprave in
sprejemanja prostorskih aktov.
ZPNačrt določa sodelovanje javnosti v postopkih priprave prostorskih aktov preko seznanitve
z dopolnjenim osnutkom v okviru javnih razgrnitev, ki trajajo najmanj 30 dni, v tem času pa
mora biti s strani ministrstva oziroma občine zagotovljena tudi javna obravnava. Najmanj
teden dni pred začetkom javne razgrnitve mora biti javnost z objavo v uradnem glasilu
lokalne skupnosti, ter na krajevno običajen način obveščena o razgrnitvi ter kraju in času
obravnave. Namen javnih razgrnitev in obravnav je seznanitev čim širšega kroga občanov s
cilji prostorskega razvoja občine (Prelog, 2011).
Simonetijeva v intervjuju z Uršičem (2011, str. 24-29) ugotavlja, da »se je sistem urejanja
prostora v zadnjih dveh desetletjih odmaknil od sodobne, (pro)aktivne prakse sodelovanja
javnosti pri pripravi in sprejemanju programov in načrtov, kar pomeni, da ne podpira
sodelovanja, da ne priznava za to potrebnih stroškov, časa in znanja ter seveda, da tudi ne
vidi nobenih koristi , ki jih lahko sodelovanje pomeni tako za konstrukcijo javnega interesa
kot za družbeni kapital, ki izhaja iz nje in sega daleč preko nje«.
Podobno ugotavlja Prelog (2011), ki pravi, da je aktualni ZPNačrt na področju vključevanja
javnosti storil korak nazaj, saj se je z ukinitvijo prostorskih konferenc (ki jih je predvideval
Zakon o urejanju prostora), ki so poskušale javnost vključiti v zgodnejše faze načrtovanja,
zmanjšala demokratičnost prostorskega načrtovanja.
Simonetijeva (2009) tudi navede, da so odzivi javnosti so na javni razgrnitvi velikokrat
smatrani kot motnja, kar se odraža v njihovi obravnavi, vedno pogosteje pa se konča z
izrazito nasprotujočimi si stališči.

2.8. Neformalno vključevanje javnosti v postopke prostorskega načrtovanja
Neformalne oblike oblike vključevanja se ponavadi pojavijo, kadar zakonsko predpisane
oblike vplivanja ne zadoščajo, z njimi pa se srečamo predvsem v primerih, ko javnost izgubi
zaupanje v formalne načine participacije. Kušar (2008) ugotavlja, da je neformalno
načrtovanje čedalje pomembnejši mehanizem za uresničitev dogovorjenih posegov v
prostor, kar posebej velja za lokalno raven. Bizjak (2012, str. 40) ugotavlja, da »ima javnost
največ možnosti participacije v procesih prostorskega načrtovanja prav pri neformalni
participaciji, saj ni obvezujoča. Prav tako ni nujno politično pogojena, in ker ni natančno
določena, si jo lahko javnost priredi za svoje potrebe. Vendar mora pri tem imeti podporo s
strani pripravljavcev prostorske dokumentacije in tudi s strani naročnika«
Med oblike neformalne participacije štejemo ankete, delavnice, tribune, pogovore,
soodločanje (Bizjak, 2012, Kušar, 2009).

2.9. Degradirana območja
Pojma degradacija ter degradirana območja različne stroke definirajo na različne načine,
enotna definicija pa ne obstaja. Inštitut za politike prostora degradirano območje definira
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kot »območje, katerega uporabna vrednost je tako zmanjšana, da je za njegovo oživitev
potreben večji poseg v njegovo strukturo in rabo« (Degradirano območje, 2017). V
geografskem terminološkem slovarju najdemo definicijo, ki pravi, da je »degradirano okolje
razvrednoteno naravno ali kultivirano okolje, katerega kakovost je zaradi
preobremenjevanja, onesnaženja zelo poslabšana« (Geografski terminološki slovar, 2005,
str. 68).
Degradacija geografskega okolja (v širšem pomenu) obsega zlasti (Plut, 1998; cv: Plut, 2004,
str. 14):
- Onesnaženost bivalnega okolja (naravnih sestavin – zrak, voda, prst, vegetacija in
relief ter prostorskih enot);
- izčrpavanje naravnih virov (neobnovljivih in obnovljivih, zmanjševanje odprtega
prostora);
- antropogene spremembe biogeokemičnega kroženja elementov (ogljika, kisika,
fosforja, dušika, žvepla itd.) in vode ter nastanek novih krogov umetnih snovi (CFC,
DDT, PCB itd.);
- porušenje naravnega ravnovesja (ekosistemov, habitatov, vrst) in zmanjševanje,
ogrožanje opravljanja storitev okolja, ekosistemov;
- razvrednotenje naravnih in kulturnih pokrajin, naravnih vrednot.
Koželj (1998) je določil sedem tipov degradiranih urbanih območij, ki se pojavljajo v Sloveniji:
-

-

-

-

Industrijska območja, pristaniška območja in območja železnic: za območja je
značilno opuščanje dejavnosti, in s tem posledično opuščenost ter tehnološka
zastarelost objektov. Možna onesnaženost, emisije in neprehodnost območja.
Rudarska območja: območja in objekti, ki so posledica opuščanja rudarske dejavnosti.
V ta tip se uvrščajo tudi dolgotrajno propadajoča območja, nesanirane gramoznice,
kamnolomi in divja odlagališča.
Vojaška območja: opuščene vojašnice, skladišča in naprave ter vadbeni poligoni.
Sive cone: so razvojno prekoračena ali zapostavljena območja predhodne pasivne
rabe. Med sive cone se uvrščajo zgodovinske stavbe, ki niso pod spomeniškim
varstvom ter območja infrastrukturnih koridorjev in rezervatov.
Stanovanjska območja: opuščena območja v mestnem središču in njegovem zaledju,
delavske kolonije, stanovanjske soseske ter stanovanjska območja vzdolž vpadnic.
Predmestje: območja razpršene gradnje in barakarska naselja.
Staromestna jedra.

Dolinšek (2016) je v magistrskem delu evidentirala 27 degradiranih območij v občini Trbovlje,
katerih skupna površina znaša 114,92 ha. 2 od teh območij se nahajata na območju
predvidene izgradnje prostočasnega parka Ojstro. Prvo je degradirano območje Jašek na
Gvidu, ki obsega 2,87 ha. V preteklosti so tu delovali obrati za potrebe rudnika ter vhod v
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rudnik. Območje danes ni v celoti
opuščeno, na njem se nahajajo
poslovni in proizvodni prostori
nekaterih zasebnih podjetij (Dolinšek,
2016).

Slika 1: Degradirani območji

Drugo degradirano območje, ki se
nahaja na območju predvidenega
parka Ojstro je degradirano območje
Ojstro, sega tudi v občino Hrastnik.
Obsega 25,92 ha, na njem pa se že
nahaja strelišče ter dva umetna
ribnika (Dolinšek, 2016).

V
okviru
projekta
»Celovita
metodologija za popis in analizo
degradiranih
območij,
izvedba
pilotnega popisa in vzpostavitev
ažurnega registra«, ki je združeval
Filozofsko fakulteto v Ljubljani,
Fakulteto
za
gradbeništvo
in
geodezijo in Geodetski inštitut
Slovenije, je bil izveden pilotni popis
degradiranih območij v šestih statističnih regijah. Raziskava je bila osredotočena predvsem
na funkcionalno degradirana območja, ki imajo mnogokrat potencial za nadaljnji razvoj.
Funkcionalno degradirano območje (FDO) so opredelili kot območje, ki je »nezadostno
izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno
vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. FDO razvojno aktiviramo s sektorsko
usklajenimi predpisi in ukrepi za prenovo in reaktivacijo oz. lahko območje z določenimi
ukrepi povrnemo v stanje pred izvajanjem dejavnosti« (Rezultati evidentiranja..., 2017, str.
5). Na proučevanem območju predvidenega prostočasnega parka Ojstro se nahajata dve
funkcionalno degradirani območji. Obe se uvrščata v tip FDO pridobivanja mineralnih
surovin. Razvojne ovire, ki so ključne za reaktivacijo so pri obeh FDO finančni viri.
2.9.1. Zakonske podlage

Degradirana območja so v slovenski zakonodaji opredeljena v Zakonu o varstvu okolja in
zakonu o prostorskem načrtovanju, vsaka občina posebej pa jim mora nameniti pozornost v
občinskem prostorskem načrtu.
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Zakon o varstvu okolja
Degradirano območje, ki ga zakon poimenuje degradirano okolje, je omenjeno v 24. členu, ki
pravi, da je degradirano okolje tisto, ki je razvrščeno v razred ali stopnjo največje
obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla z zakonom
predpisane alarmne vrednosti. V sodelovanju z občino, na območju katere se degradirano
okolje nahaja, vlada določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih
delov.
Program ukrepov vsebuje zlasti opredelitev območja degradacije, razred ali stopnjo
obremenjenosti tistih delov območja, ki so čezmerno obremenjeni, predvideno kakovost
okolja po izvedenih ukrepih, naloge države in občine, obveznosti povzročiteljev obremenitve
in izvajalcev javnih služb varstva okolja, roke za izvedbo posameznih ukrepov ter načrt
monitoringa učinkov izvedenih ukrepov.
Za sodelovanje občine pri določitvi programa je pristojen župan, za uspešno sodelovanje pa
je priporočeno, da občina daje pobude za določitev ustreznih ukrepov, opredeljuje naloge
občine ter izmenjuje podatke, ki se nanašajo na degradirano območje (Zakon o varstvu
okolja, 2006).
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 degradirana območja omenja v naslednjih
členih (Zakon o prost..., 2007).
V 2. členu je opredeljen pojem degradiran prostor: »degradiran prostor je del naselja
oziroma območje zunaj naselja, v katerem so zmanjšane tehnične, prostorsko oblikovalske,
bivalne, gospodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere do stanja neuporabnosti in je
prenova za oživitev nujna oziroma je območje zunaj naselja, na katerem je zaradi človekove
dejavnosti ali opustitve le-te prišlo do degradacije in je njegova sanacija nujna;«
3. člen zakona, kjer so opredeljeni cilji prostorskega načrtovanja pravi, da je posege v prostor
in prostorsko ureditev potrebno načrtovati tako, da je omogočena tudi sanacija
degradiranega prostora.
V prvem odstavku 6. člena je določeno, da se prostorski razvoj usmerja in načrtuje na
prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri
čemer ima prenova prednost pred novogradnjo.
85. člen govori o prostorskih informacijskih sistemih, ki morajo med drugim vsebovati tudi
podatke o drugih pravnih režimih, ki se nanašajo na varstvena, zavarovana, degradirana,
ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni
režim.
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86. člen pa omenja prikaz stanja prostora, ki se ga pripravi na podlagi podatkov iz
prostorskega informacijskega sistema in vsebuje zlasti prikaz varstvenih, zavarovanih,
degradiranih, ogroženih in drugih območij, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen
poseben pravni režim.
Občinski prostorski načrt
V postopku priprave občinskega prostorskega načrta občina določi degradirana območja na
ravni parcel ter delov parcel (npr. opuščena industrijska območja, peskokopi, kamnolomi) in
jih opredeli v strateškem delu OPN-ja (Sonaravna sanacija..., 2017).
Enotna opredelitev pojma degradiranega območja ne obstaja, prav tako z zakonom niso
določena merila za njegovo opredeljevanje. Tipologije degradiranih območij se večinoma
nanašajo na predhodno rabo oziroma dejavnost, ki se je na območju izvajala. Javnost se
lahko za najučinkovitejše sodelovanje pri reaktivaciji degradiranih območij poslužuje
neformalnih oblik sodelovanja še posebej zato, ker so degradirana območja večinoma
vezana na lokalno raven, kjer je neformalno načrtovanje najuspešnejše.

3. Geografske značilnosti degradiranega območja Rudnika Trbovlje-Hrastnik
Obravnavano območje se nahaja v občini Trbovlje, del pa sega tudi v občino Hrastnik, in
sicer na bivših pridobivalnih površinah rudnika Trbovlje Hrastnik na območju Ojstra, do
območja Gvido ter do povezovalne ceste med Trbovljami in Hrastnikom. Prostočasni park
Ojstro se bo skoraj v celoti nahajal v občini Trbovlje, kjer je bilo izvedeno tudi anketiranje
med prebivalci trboveljske občine. V nadaljevanju bodo predstavljene geografske značilnosti
proučevanega območja.

3.1. Naravnonogeografske značilnosti
3.1.1. Geološka struktura in relief

Morfogeneza Posavskega hribovja, katerega del je tudi proučevano območje, je pod vplivom
Posavskih gub. Površje le-teh je zaradi številnih prečnih in podolžnih prelomov ter narivov
močno preoblikovano (Ivanič Lebar, Hafner, 1998), tektonska zgradba pa je zato marsikje
zabrisana in zapletena (Hrvatin in sod., 1996). Kamninska sestava tega območja je pestra.
Najstarejše kamnine, ki sestavljajo jedra antiklinal, so nepropustni skrilavi glinavci,
kremenovi peščenjaki in konglomerati, ki segajo v obdobje karbona in perma. Strma pobočja,
slemena in vrhove gradijo triasni apnenci in dolomiti (Belec in sod., 1998).
Pestra kamninska sestava Posavskega hribovja in precej velik delež nepropustnih kamnin,
slabo odpornih na erozijo, botruje nastanku močno razčlenjenega površja, za katerega so
značilne številne grape ter doline. Ravnega sveta je v Posavskem hribovju in posledično tudi
v občini Trbovlje malo, prevladujejo nakloni med 12 in 30° (ERICo Velenje, 2010).
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3.1.2. Prsti in rastlinstvo

Tipi prsti so v veliki meri pogojeni s kamninsko podlago, ki je na tem območju zelo pestra.
Kisle rjave prsti in rankerji prevladujejo na permokarbonskih silikatnih glinavcih, peščenjakih
ter konglomeratih, plitve rendzine različnih tipov pa prekrivajo strma apnenčasta ter
dolomitna pobočja. Na bolj uravnanih predelih najdemo globjo rjavo pokarbonatno prst, na
aluvialnih ravnicah Save plitve in srednje globoke karbonatne obrečne prsti, evtrične rjave
prsti pa so se razvile na terciarnih usedlinah (Belec in sod., 1998).
Pestrost kamnin in prsti se odraža tudi v pestrosti rastlinstva. Najpogostejši je kisoljuben
gozd bukve, kostanja in hrastov, ki se nahaja na silikatnih kamninah. Na karbonatnih
kamninah najdemo na prisojnih legah gozd bukve in gabrovca, na osojnih legah pa gozd
bukve in navadnega kresničevja (Belec in sod., 1998).
3.1.3. Podnebje

Po Ogrinovi klasifikaciji se proučevano območje uvršča med območja z zmernocelinskim
podnebjem osrednje Slovenije, za katerega so značilne povprečne januarske temperature
med 0 in -3 °C in povprečne julijske temperature med 15 in 20 °C. Za ta tip podnebja je
značilen celinski padavinski režim, s primarnim viškom v poletnih mesecih in sekundarnim
viškom v jesenskih mesecih, ki nastane pod vplivom submediteranskega podnebja.
Najmanjša količina padavin pa pade v zimskih mesecih, letna količina padavin se giblje med
1000 in 1300 mm (Ogrin, 1996).
3.1.4. Hidrografske značilnosti

Na območju prevladujejo nepropustne kamnine, zaradi česar je vodna mreža precej gosta.
Največji vodotok v širšem območju je reka Sava, njenemu porečju pa pripadajo vse
površinske vode v občini. Vodotoki imajo dežno-snežni pretočni režim, za katerega sta
značilna dva viška in dva nižka. Primarni višek nastopi marca in aprila zaradi spomladanskega
dežja in taljenja snega, sekundarni višek pa nastopi ob novembrskem deževju. Zaradi visokih
temperatur in pospešenega izhlapevanja je glavni nižek v avgustu, drugi nižek pa je januarja
in februarja, ko je največ padavin snežnih (Belec in sod., 1998).

3.2. Družbenogeografske značilnosti
3.2.1. Prebivalstvo

Po podatkih Statističnega urada RS je imela občina Trbovlje v drugi polovici leta 2016
približno 16.282 prebivalcev, od tega 7.943 moških in 8.339 žensk. Po številu prebivalcev
med slovenskimi občinami se uvršča na 30. mesto.
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Slika 2: Število prebivalcev občine Trbovlje med leti 1999 in 2015
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Vir: SURS, 2017.

Na kvadratnem kilometru občine živi približno 280 prebivalcev, torej je gostota naseljenosti
precej višja od državnega povprečja, ki znaša približno 102 prebivalca na kvadratni kilometer
(Statistični urad republike Slovenije, 2017). Število živorojenih je bilo leta 2015 nižje od
števila umrlih, zato je bil naravni prirast na 1000 prebivalcev negativen, znašal je -3,7 ‰, kar
je nižje od slovenskega povprečja, ki znaša 0,4 ‰. Poleg staranja prebivalstva pa občino
Trbovlje zaznamuje tudi večje število odseljenih, kot priseljenih. Skupni selitveni prirast na
1000 prebivalcev je v letu 2015 znašal -5,6 ‰, slovensko povprečje za tisto leto pa je znašalo
0,2 ‰. Skupni prirast je bil tako za občino Trbovlje v letu 2015 negativen, znašal je -9,3 ‰
(SURS, 2017).
3.2.2. Promet

Zaradi reliefne razčlenjenosti je Posavsko hribovje težko prehodno. Redke prometne poti so
večinoma slabše kakovosti in so vezane na dolino reke Save. Z vidika navezave na avtocestni
križ je lega občine Trbovlje neugodna, najbližji avtocestni priključek so Trojane, do tja pa je
potrebno prečkati celotno Zagorsko dolino. V preteklosti je pomembno pot predstavljala
reka Sava, leta 1849 pa je bila ob njej zgrajena železnica, ki je predstavljala ključni mejnik v
razvoju Trbovelj, še danes pa občino povezuje z Ljubljano in Zidanim Mostom (Belec in sod.,
1998). Proučevano območje je dostopno po lokalni cesti, smiselno pa bi bilo urediti tudi
dostop z javnim potniškim prometom.
3.2.2. Gospodarstvo
V preteklosti je bilo območje Zasavja in tudi današnje občine Trbovlje eno gospodarsko
močnejših območij v Sloveniji. Razlog za to je predvsem v hitrem povojnem razvoju industrije
ter polni zaposlenosti prebivalstva v premogovništvu, proizvodnji električne energije,
strojegradnji, gradbeništvu in proizvodnji gradbenega materiala. Zaradi spremenjenega
gospodarskega sistema in izgube domačega ter tujega trga na začetku devetdesetih let
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prejšnjega stoletja, je pričelo gospodarstvo na tem območju slabiti, pokazale so se težave z
velikim številom presežnih delavcev, stečaji in brezposelnostjo (Strategija razvoja..., 2013).
Na gospodarstvo občine Trbovlje, v kateri se nahaja proučevano območje, je močno vplivala
tudi zadnja gospodarska kriza, kar je imelo za posledico upad rasti prihodkov in dodane
vrednosti, ter zaposlitvenih možnosti in investicij (Strategija razvoja..., 2013).
Podjetje, ki je v preteklosti v večjem obsegu kakor danes delovalo na proučevanem območju,
je Rudnik Trbovlje-Hrastnik, ki bo podrobneje predstavljeno v nadaljevanju.

3.3. Rudnik Trbovlje-Hrastnik
RTH, oziroma podjetje Rudnik Trbovlje- Hrastnik, d.o.o. je bilo ustanovljeno 18. 12. 1995, z
delovanjem pa je pričelo 1. 1. 1996. Družba z omejeno odgovornostjo ima sedež v Trbovljah,
njegova edina ustanoviteljica in lastnica pa je Republika Slovenija.
3.3.1. Zgodovina
Za začetek rudarske dejavnosti v Zasavju lahko štejemo leto 1755, ko je baron Franc
Raigersfeld dobil prvo dovoljenje za pridobivanje oziroma lomljenje premoga v Zagorju.
Nekoliko kasneje, leta 1802, se je rudarstvo začelo razvijati tudi v Trbovljah, s kopanjem
premoga je začel Franc Mauer in dve leti kasneje ustanovil Muerjev premogovnik. Zaradi
težav s prodajo premoga, so njegovi nasledniki ustanovili steklarno (glažuto), ki naj bi rudnik
vzdrževala. Leta 1842 so na Vodah odprli državni premogovnik, ki pa je kmalu prišel v last
zasebnikov, združenih v Vodensko premogokopno družbo (Vrišer, 1963). Ker je bilo Zasavje
slabo prometno povezano z ostalimi kraji, je pomemben mejnik za premogovništvo
predstavljala tudi izgradnja južne železnice Dunaj – Trst leta 1849, ki je bila sama porabnik
premoga, hkrati pa je omogočala tudi prevoz velikih količin premoga v druge kraje (RTH,
2017).
Rudnik Trbovlje je leta 1871 prevzela Trboveljska premogokopna družba (TPD), ki je do leta
1880 odkupila tudi preostale premogovnike v Zasavju. TPD, ki velja za enega največjih
kapitalističnih monopolov na Slovenskem, je bila ključna za razvoj premogovništva v Zasavju
(RHT, 2017). Močno je povečala proizvodnjo premoga in posledično število zaposlenih v
premogovništvu, širjenje rudarstva pa se je vršilo na račun izpodrivanja kmetijske dejavnosti.
Zasavje je tako iz prej izrazito agrarnega območja prehajalo v industrijsko (Božjak, 2008). Do
leta 1925 so premogovniki TPD prispevali kar štiri petine vsega proizvedenega premoga v
Sloveniji (Ivančič Lebar, 2006). TPD je z nekaterimi vzponi in padci delovala do konca druge
svetovne vojne, leta 1946 pa je vlada Federativne ljudske republike Jugoslavije zasavske
premogovnike nacionalizirala. Leta 1950 sta se premogovnika Trbovlje in Hrastnik združila v
enoten rudnik z imenom Rudnik rjavega premoga Trbovlje-Hrastnik, leta 1968 pa se jima
pridruži še Rudnik Zagorje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je spremenila strategija
razvoja energetike v SR Sloveniji z usmeritvijo na čistejše energente, kar je povečalo
nekonkurenčnost premoga v primerjavi z ostalimi energenti; proizvodnja le-tega je bila v
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Zasavju odvisna od proizvodnje električne energije v Termoelektrarni Trbovlje ter od odjema
premoga v Termoelektrarno toplarno Ljubljana. Junija 1990 je bilo ustanovljeno Družbeno
podjetje Rudniki rjavega premoga Trbovlje, ustanovljen pa je bil tudi poseben sektor za
prestrukturiranje in alternativni razvoj (Ivančič Lebar, 2006). Po osamosvojitvi Republike
Slovenije je rudarstvo v regiji začelo slabiti, razlog za to pa najdemo v izgubi jugoslovanskega
trga ter prehodu v tržno gospodarstvo (Strategija razvoja..., 2013).
3.3.2. Zapiranje in sanacija
Leta 2000 sta bila edina odjemalca rjavega premoga le Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
in Termoelektrarna Trbovlje 2, po letu 2001 pa le še slednja. Leta 1999 so se volivci na
referendumu izrekli proti gradnji termoelektrarne Trbovlje 3, kar je privedlo do sprejetja
Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki ga je državni zbor sprejel 21. 6.
2000, v veljavo je stopil mesec dni kasneje (Ivančič Lebar, 2006). Ta zakon je določal:
1. osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. ter
višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje programa do zaprtja rudnika;
2. višino in način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnin za direktno škodo zaradi
obratovanja Termoelektrarne Trbovlje II v regiji;
3. osnove za izdelavo programa ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije, organizacijo in
sredstva za izvedbo programa« (Zakon o..., 2000, 1. člen).
Zakon je predvideval postopno zapiranje rudnika, ki naj bi se izvršilo do konca leta 2012. Leta
2004 in 2014 sta sledili noveli zakona, ki sta rok za zaprtje vsakokrat podaljšali za nekaj let
(Rudnik Trbovlje... 2014).
Poznamo 2 vrsti sanacije in sicer:
- sanacijska dela v vplivnem in rušnem območju z namenom zagotavljanja varnega
odkopavanja
- trajna sanacija površin po končanem pridobivanju premoga in po zapiralnih delih
(Božjak, 2008).
Rudnik Trbovlje-Hrastnik je ekološko in prostorsko sanacijo v pridobivalnem prostoru razdelil
na naslednje sklope (Urejanje površine, 2017):
-

začasno urejanje površine za zagotavljanje varnega odkopavanja (vzdrževalna dela),
raziskovalna dela za pridobitev hidroloških in geomehanskih podatkov,
sanacija površine (dokončna sanacija),
rušenje oziroma rekonstrukcija starih objektov na površini,
rekultivacija površine,
gradnja oziroma rekonstrukcija cest in ostale komunalne infrastrukture na območjih
vplivov odkopavanja.
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Rudnik Trbovlje-Hrastnik načrtuje do leta 2018 zaključiti z ekološko in prostorsko sanacijo
rudniških površin, ustrezno razrešiti preostalo število zaposlenih ter družbo likvidirati (Rudnik
Trbovlje... 2014).
3.3.3. Posledice rudarjenja
Čeprav je rudarstvo v Zasavju v preteklosti pripomoglo k razvoju regije, je ob njegovem
opuščanju za seboj pustilo tudi nekatere negativne posledice, ki vplivajo tako na okolje, kot
na kakovost življenja ljudi v regiji. Posledice kopanja pod zemljo, dnevni kopi ter kamnolomi
vodijo do sprememb v reliefu. Slika 3: Dnevni kop Lakonca
Deformacije se pokažejo predvsem
na
površini
nad
okopnim
premogovnim slojem v rušni coni,
razširijo pa se lahko tudi od 5 do 15
odstotkov naprej (Božjak, 2008).
Dnevni kopi, jalovišča, deponije
Dnevni kopi na območju občine
Trbovlje so delovali do 80. let 20.
stoletja, potem pa so rudarjenje na
teh območjih opustili. Do začetka 20.
stoletja so v Trbovljah delovali štirje Avtorica: Hana Udovič, 2017
dnevni oz. površinski kopi, in sicer
Lakonca, Dobrna, Limbarje in Neža (Ivančič Lebar, 2006). Stalni spremljevalci premogovništva
so tudi jalovišča oziroma nasipi, kamor se odlaga ostanke, ki nastanejo pri izdelavi jamskih
objektov skozi jalove hribine in vrhnje plasti zemlje z dnevnih kopov (Ivančič lebar, 2004).
Opuščene jamske objekte se po končani uporabi zopet zasuje z jalovino.
Vsega nakopanega premoga naenkrat ni mogoče distributirati do uporabnikov, zato
obstajajo deponije oziroma odlagališča, ki so bile največkrat v bližini separacij. Od leta 1995
je edina delujoča deponija v Trbovljah deponija Lakonca (Božjak, 2008).
Vplivi na hidrografsko omrežje
Zaradi rudarjenja na tem območju so bile prekinjene nekatere vodne poti, zaradi nižjega
nivoja podtalnice so izginili izviri, poleg tega pa voda z območij posega, še posebej tam, kjer
so le-ta nasipana z rudniško jalovino, ni več pitna (Baumkirher, 2009). S separacijo in
izpiranjem premoga je bilo v preteklosti povezano tudi onesnaževanje Save (Špes, 1998).
Plazovi
Povečanje nevarnosti plazov so v glavnem predstavljali dnevni kopi, predvsem ob večji
namočenosti tal, zaradi nagnjenega terena pa jih je težko zaustaviti ali trajno sanirati.
Večkrat so spolzeli v potoke, nekateri pa so ogrozili tudi cestno infrastrukturo (Božjak, 2008).
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Trenutno stanje
Na območju nekdanjega rudnika Trbovlje-Hrastnik ostaja velika degradirana površina, ki je
slabo funkcionalno izkoriščena, predstavlja pa tudi prostorski ter okoljski problem v regiji.
Vsekakor pa bo imela, po uspešno izpeljanih sanacijskih delih, velik potencial za umeščanje
novih dejavnosti.

3.4. Predlagana celostna ureditev območja Ojstro
Strokovne podlage za ureditev širšega območja Ojstro so nastale v sodelovanju občin
Hrastnik in Trbovlje ter Rudnika Trbovlje-Hrastnik, izdelal pa jih je Mitja Janc, Arhitekt 314
d.o.o. (Odgovori na..., 2017). Občina Trbovlje je območju spremenila namensko rabo iz
območja za pridobivanje mineralnih surovin v rabo, namenjeno centralnim dejavnostim
(OPN, 2015). Za posamezno območje bo občina morala izdelati podrobnejši prostorski načrt
(Odgovori na..., 2017). Oceno investicije ter vso potrebno dokumentacijo naj bi občina
Trbovlje pridobila v letošnjem letu, trenutno pa še pridobivajo zemljišča Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov, podjetja RTH ter drugih fizičnih in pravnih oseb (Kmetec, 2017).
Prostočasni park Ojstro naj bi se nahajal na vzhodnem delu občine Trbovlje, na bivših
pridobivalnih površinah Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Raztezal bi se od območja Kipe, območja
Gvido, ter od deponije do povezovalne ceste Trbovlje – Hrastnik. Načrti predvidevajo
izgradnjo kolesarskih stez, pešpoti, parkirišč za avtodome, vadbišča za golf, spiralnega parka
ter večnamenske prireditvene ploščadi. Eden izmed ciljev projekta je tudi zaobjeti
zgodovinsko izročilo rudniške dejavnosti na tem območju. V ta namen se v zasnovi ureditve
izpostavljata dva elementa in sicer rudarji ter rudniški rovi. Rudarje predstavljajo kontrolne
ploščice, t.i. »markice«, ki so nameščene po celotnem območju parka in služijo kot oporne
točke dveh tematskih poti, ki sta poimenovani »Rudniška pot« in »Pot narave« (Janc, 2017).
Slika 4: Fitnes na prostem

Avtorica: Hana Udovič, 2017
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V novembru 2015 so na Kipah odprli fitnes na prostem ter tako simbolično začeli z realizacijo
projekta prostočasni park Ojstro. Fitnes na prostem je bil sofinanciran s strani Fundacije za
šport. Prostočasni park Ojstro se bo gradil postopoma, glede na razpoložljiva finančna
sredstva (Odprtje športnega..., 2015).
Slika 5: Prostočasni park Ojstro
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4. Vloga javnosti pri načrtovanju prostočasnega parka Ojstro
Anketiranje je potekalo dva dni in sicer 19. 5. in 20. 5. 2012, prvi dan v kraju Trbovlje, drugi
dan pa v Gabrskem in Trbovljah. Rezultate anketiranja smo prikazali v obliki grafov in
preglednic, katerih vir so rezultati anketiranja.

4.1. Opis vzorca
Anketirali smo 50 naključnih anketirancev, ki so prebivalci občine Trbovlje, kar predstavlja
0,31% vseh prebivalcev občine Trbovlje leta 2016. Med anketiranci so za malenkost
prevladovale ženske. Od 50 anketiranih je bilo 27 oseb (54 %) ženskega spola in 23 oseb (46
%) moškega spola.
Slika 6: Starostna kategorija

34 odstotkov anketirancev se uvršča v starostno kategorijo 46 – 64 let, z 28 odstotki ji sledi
kategorija 26 – 45 let, v starostno kategorijo več kot 64 let se uvršča 24 odstotkov
anketirancev. Najmanj vprašanih se uvršča v starostno kategorijo do 25 let. Starostna
struktura anketirancev ne odstopa od starostne strukture prebivalcev občine, kjer se v
starostno kategorijo do 25 let uvršča 20,5 odstotkov prebivalcev občine, v kategorijo 26 – 45
let 26,5 odstotkov, največ, 31,9 odstotkov se jih uvršča v kategorijo 46 – 64 let, v starostno
kategorijo več kot 64 let pa se uvršča 21,1 odstotkov prebivalcev občine.
Slika 7: Stopnja izobrazbe med anketiranci

Polovica anketirancev ima končano srednjo šolo, 38 odstotkov visoko izobrazbo, magisterij
ali doktorat jih ima 8 odstotkov, najmanj anketirancev pa dokončano le osnovno šolo.
Izobrazbena struktura celotne občine se od izobrazbene strukture proučevanega vzorca
nekoliko razlikuje. V celotni občini prevladujejo prebivalci s končano srednjo šolo (54,7 %),
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sledijo jim tisti, ki imajo dokončano osnovno šolo (24,1 %), 9,8 odstotkov občanov ima visoko
izobrazbo, magisterij ali doktorat pa ima 8,2 odstotkov.

Tabela 1: Število anketirancev po naseljih

Naselje stalnega prebivališča
Trbovlje
Gabrsko
Ojstro
Klek
Čeče
Knezdol
Ostenk
Loke
Retje nad Trbovljami

Število izvedenih anket
34
5
2
1
2
2
2
1
1

Delež anketiranih po
naseljih
68
10
4
2
4
4
4
2
2

Največ anket je bilo izvedeno med prebivalci Trbovelj, odgovori prebivalcev drugih krajev v
občini Trbovlje so bili manj zastopani.

4.2. Analiza anketnih vprašalnikov
Slika 8: Seznanjenost občanov [N=50]

Najprej nas je zanimalo, če so anketiranci sploh seznanjeni z informacijo o izgradnji
prostočasnega parka Ojstro. Delež vprašanih, ki teh informacij niso imeli, je bil relativno
visok; predstavljal je 36 odstotkov vseh vprašanih, oziroma 18 anketirancev. Med njimi so z
osmimi negativnimi odgovori prevladovali tisti, ki so se uvrstili v najvišjo starostno kategorijo,
torej nad 64 let. V starostni kategoriji 26 - 45 let ter 46 – 64 let so se uvrstili po štirje
anketiranci, v starostni kategoriji do 25 let pa 2 anketiranca nista vedela za izvedbo projekta.
Vsi tisti, ki so na prvo vprašanje odgovorili z »ne«, ankete niso nadaljevali, zapisali smo le
njihove demografske podatke.
V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, preko katerega medija so anketiranci izvedeli za
projekt.
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Slika 9: Od kod ste izvedeli za ta projekt? [N=32]

Največ anketiranih (34 %) je informacije pridobilo na spletni strani občine, z 31 odstotki jim
je sledil odgovor »preko znancev, prijateljev, družine«, 19 % anketiranih je za projekt
izvedelo preko lokalnega časopisa, 13 odstotkov preko drugih internetnih strani. Eden izmed
anketiranih je zaposlen v Rudniku Trbovlje-Hrastnik, kjer je tudi pridobil informacije o
izgradnji prostočasnega parka Ojstro.
Sledilo je vprašanje o primernosti ureditve rekreacijskih površin na območju nekdanjih
pridobivalnih površin Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 91 odstotkov vprašanih je mnenja, da je
ureditev primerna, 9 odstotkov pa se z ureditvijo rekreacijskih površin ne strinja. Vsi tisti, ki
se z ureditvijo niso strinjali, so kot pomislek oziroma nasprotovanje ureditvi navedli ekološko
spornost samega območja.
V četrtem vprašanju nas je zanimalo, če bo po mnenju vprašanih izvedba projekta vplivala na
razvoj občine. 66 odstotkov anketiranih je mnenja, da bo izvedba vplivala na razvoj občine,
34 odstotkov pa meni, da temu ni tako. V naslednjem podvprašanju smo tiste, ki so menja,
da bo izvedba projekta vplivala na razvoj občine vprašali, na kakšen način bo vplivala.
Odgovore smo razdelili v kategorije 4 kategorije in sicer:
- dobrobit občanov (rekreacija, druženje)
- turistična ponudba
- delovna mesta
- povezovanje z drugimi občinami
52 odstotkov vprašanih meni, da bo prostočasni park Ojstro vplival na dobrobit občanov,
predvsem z vidika rekreativnega udejstvovanja ter več priložnosti za druženje. 33 odstotkov
vprašanih je mnenja, da bo izvedba projekta vplivala na razvoj turistične ponudbe občine, 10
odstotkov vidi v prostočasnem parku Ojstro priložnost za nova delovna mesta, 5 odstotkov
vprašanih pa meni, da bi izvedba lahko vplivala na večje povezovanje z drugimi občinami.
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V petem vprašanju smo anketirance vprašali, če imajo glede izvedbe projekta mnenja,
pobude, predloge, ki so jih, oziroma bi jih želeli sporočiti občini. Večina, oziroma 97
odstotkov predlogov ni imela, 3 % vprašanih pa so predloge imeli. V vprašanju, ki je sledilo,
nas je zanimalo, na kakšen način bi predloge, mnenja, pobude občani najraje sporočili občini.

Slika 10: Na kakšen način bi podajali predloge? [N=32]

Največ anketirancev (84 %) bi mnenja izrazilo preko pisne pobude, 13 odstotkov vprašanih bi
se udeležilo javne razprave. Eden izmed odgovorov se je uvrstil v kategorijo »drugo«, kot
predlog pa je bil naveden osebna zglasitev na občini. Nihče od vprašanih ne bi sodeloval v
civilnih iniciativah, prav tako pa se nihče ne bi udeležil niti arhitekturne delavnice.
Na vprašanje o tem, ali bi bili predlogi upoštevani, je 53 odstotkov odgovorilo z »da«, 34
odstotkov glede odgovora ni opredelilo, 13 odstotkov pa meni, da njihovi predlogi ne bi bili
upoštevani. Kot razlog za tak odgovor so navajali, da so načrti že pripravljeni, da je bilo že
vnaprej vse določeno, da občina ni pripravljena poslušati, ter da je kapital pomembnejši od
mnenj občanov.
V naslednjem vprašanju smo vprašali, če je bilo po mnenju anketirancev s strani občine
zagotovljeno dovolj možnosti za sodelovanje javnosti pri načrtovanju prostočasnega parka
Ojstro.
Slika 11: Je bilo s strani občine zagotovljeno dovolj možnosti za sodelovanje javnosti? [N=32]
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Večina jih je menila, da je bilo zagotovljenih dovolj možnosti za sodelovanje, 16 odstotkov se
ni opredelilo glede odgovora, 9 odstotkov pa je menilo, da ni bilo dovolj možnosti za
sodelovanje javnosti.
V vprašanju, ki je sledilo, smo anketirance vprašali, ali je bila po njihovem mnenju javnost
dovolj zgodaj vključena v postopke načrtovanja prostočasnega parka Ojstro.
Slika 12: Je bila javnost dovolj zgodaj vključena v načrtovanje? [N=32]

Večina je zopet menila, da je bila javnost dovolj zgodaj vključena, 31 odstotkov se glede
odgovora ni opredelilo, 13 odstotkov pa meni, da javnost ni bila dovolj zgodaj vključena v
načrtovanje parka Ojstro.
V zadnjem vprašanju smo anketirance vprašali, če so seznanjeni z možnostmi sodelovanja v
postopkih priprave občinskih prostorskih dokumentov. 75 odstotkov vprašanih ni
seznanjenih z možnostmi sodelovanja, 25 odstotkov pa je odgovorilo, da je. V naslednjem
podvprašanju smo tiste, ki so odgovorili z ne povprašali, zakaj niso seznanjeni. 83 odstotkov
jih je odgovorilo, da jih to področje ne zanima, 13 odstotkom se zdi, da je razlog v slabi
obveščenosti, eden od anketirancev pa je mnenja, da občina nima interesa vključevanja
občanov.

4.3 Rezultati in razprava
Če povzamemo rezultate anketiranja ugotovimo, da relativno veliko število anketirancev ni
obveščenih o načrtovani izgradnji prostočasnega parka Ojstro. Največ tistih ki so, so za
projekt izvedeli preko objave na spletni strani občine. Iz tega lahko sklepamo, da občani
omenjeno spletno stran redno spremljajo. V tem vidimo priložnost in potencial za
obveščanje javnosti o tekočih projektih, spodbujanje k dajanju predlogov, pobud in mnenj.
Večina anketiranih se strinja z ureditvijo večnamenskih rekreacijskih površin na
obravnavanem območju, s čimer smo potrdili hipotezo, ki pravi: »Želje lokalnega
prebivalstva glede ureditve Prostočasnega parka Ojstro se skladajo z načrti o ureditvi letega«. Ureditev rekreacijskih površin na območju nekdanjega rudnika je smiselna, saj
območja zaradi posedanja niso primerna za drugo rabo.
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Nekaj več kot polovica anketiranih je mnenja, da bo izvedba projekta vplivala na razvoj
občine, ostali pa se s tem ne strinjajo. Iz tega bi lahko sklepali, da dobršen delež anketirancev
ni seznanjen s priložnostmi, ki jih izvedba takega projekta lahko prinaša za občino.
Več kot 80 odstotkov anketirancev bi mnenje in predloge glede projekta sporočalo preko
pisne pobude, 13 odstotkov bi se udeležilo javne razprave. Nihče od udeležencev raziskave
se ne bi udeležil arhitekturne delavnice. Po našem mnenju so omenjene delavnice, oziroma
podobne oblike neformalnega vključevanja javnosti dobrodošle, saj je preko odprtega
dialoga lažje usklajevati različne interese ter potrebe družbe in posameznikov.
75 odstotkov vprašanih meni, da je bilo s strani občine zagotovljeno dovolj možnosti za
sodelovanje javnosti, 56 odstotkov pa je mnenja, da je bila javnost dovolj zgodaj vključena v
načrtovanje prostočasnega parka Ojstro. Odgovori teh dveh vprašanj delno potrjujejo drugo
hipotezo, ki pravi: »Lokalno prebivalstvo meni, da je bilo v odločanje glede reaktivacije
degradiranega območja vključeno dovolj zgodaj«. V naslednjem vprašanju pa je kar tri
četrtine anketirancev odgovorilo, da ni seznanjeno z možnostmi sodelovanja v postopkih
priprave prostorskih dokumentov, večinoma zato, ker jih to področje ne zanima.
Občina Trbovlje je pripravljen projekt predstavila tako na seji Občinskega sveta občine
Trbovlje kot tudi na javni predstavitvi v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje. Ob tem je bila
javnost pozvana k dodatnim predlogom glede umestitve vsebin v to območje. Posebnih
dodatnih ali povsem drugačnih predlogov v tistem času niso prejeli, dobijo pa tu in tam
kakšen predlog, ki ga skušajo preučiti z vidika že umeščenih vsebin v to območje.
G. Janc Mitja, arhitekt iz biroja Arhitekt 314 d.o.o., ki je pripravil strokovne podlage ter vodil
javno predstavitev projekta v knjižnici Toneta Seliškarja je povedal, da so bili odzivi
udeležencev predstavitve pozitivni, ter da so bile že v času projektiranja dane pobude s
strani občanov. Le-te so bile v projektu upoštevane.
Vključevanje prebivalcev občine Trbovlje v načrtovanje prostočasnega parka Ojstro smo
primerjali s potekom postopka priprave strokovnih podlag za športno rekreacijsko območje
Evropark, ki se nahaja v sosednji občini Zagorje ob Savi, in ravno tako leži na območju
nekdanjih rudniških površin.
Občina Zagorje ob Savi je v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo, za
območje Evroparka v letu 2012 izvedla urbanistično delavnico, v okviru katere je bilo
podanih več predlogov za umestitev novih programskih vsebin v prostor. S svojimi predlogi
in pobudami so že v okviru urbanistične delavnice lahko sodelovali tudi predstavniki športnih
društev in druge zainteresirane javnosti. Rezultate urbanistične delavnice je občina smiselno
upoštevala pri pripravi strokovnih podlag.
Prav tako je občina Zagorje ob Savi preverila dejanske potrebe društev in druge
zainteresirane javnosti ter jih pri tem pozvala k predložitvi njihovih pobud oziroma razvojnih
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programov, poziv pa je bil objavljen na spletni strani občine, oziroma je bil društvom in
zainteresirani javnosti posredovan preko dopisa (Strokovna podlaga..., 2014).
Strokovna podlaga za športno rekreacijsko območje Evroparka je bila predstavljena v sejni
sobi Prostovoljnega gasilskega društva.
Evropark je uspešen primer reaktivacije rudniških površin, kamor poleg prebivalcev občine
Zagorje ob Savi zahajajo tudi iz Trbovelj in drugih bližnjih mest. Na podoben način bi lahko na
privabljanje prebivalcev tako iz Zasavja, kot tudi širšega območja, vplivala tudi izgradnja
prostočasnega parka Ojstro. Občina Zagorje ob Savi je zainteresirano javnost v načrtovanje
Evroparka vključila dovolj zgodaj, že v pripravo strokovnih podlag. Na ta način so uskladili
različne interese v prostoru, ter zadovoljili potrebe različnih društev in posameznikov. V
občini Trbovlje takega poudarka na vključevanju javnosti ni bilo, tisti posamezniki, ki pa so
glede projekta imeli mnenja in predloge, so le-te občini morali sporočiti samoiniciativno. Ti
predlogi so bili s strani občine obravnavani.

5. Sklep
V Zasavju rudarjenje poteka že od 18. stoletja dalje, kar je imelo velik vpliv tudi na nastanek
Trbovelj. Prej pretežno agrarno območje se je z odkritjem premoga in kasneje izgradnjo
železnice prostorsko in funkcijsko preobrazilo. Pridobivanje premoga je z nekaterimi vzponi
in padci napredovalo do osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je povečal pomen čistejših
energentov. Na prelomu stoletja je bila edina odjemalka rjavega premoga le
Termoelektrarna Trbovlje 2, zato je državni zbor sprejel Zakon o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Posledice opuščanja rudarjenja so še danes vidne v prostoru;
veliko je opuščenih dnevnih kopov, kjer prihaja tudi do plazov, izginili so nekateri vodni izviri,
na območju so ostali opuščeni degradirani objekti. Zaradi degradiranih površin se je pojavila
težnja po njihovi sanaciji ter reaktivaciji.
Eden izmed načrtov občine Trbovlje je tudi izgradnja prostočasnega parka Ojstro, s čimer bi
ponovno dali v uporabo območje pridobivalnih površin rudnika Trbovlje-Hrastnik in tako to
območje reaktivirali. Načrti predvidevajo izgradnjo kolesarskih stez, pešpoti, parkirišč za
avtodome, vadbišča za golf, spiralnega parka ter večnamenske prireditvene ploščadi.
Sodelovanje javnosti v zakonskih predpisih nima ustrezne vloge. Večinoma je omejeno le na
podajanje predlogov in mnenj na že izdelane ideje, večkrat pa je vključevanje javnosti
smatrano kot dodaten strošek ter ovira na poti do hitrih rešitev v prostoru. Prav tako eno
večjih ovir za dobro sodelovanje predstavlja prevladujoče mnenje stroke, da javnost nima
ustreznega znanja za uspešno sodelovanje v prostorskem planiranju. Dokazano je, da ima
pravočasno vključevanje javnosti v postopke prostorskega planiranja mnogo pozitivnih
učinkov. Poveča se verodostojnost odločitev, krepitev pripadnosti skupnosti, poistovetenje s
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predvidenimi ukrepi, prav tako pa se poveča pripravljenost za prevzem dela obveznosti
vzdrževanja ter zniža stopnjo vandalizma.
Seznanjenost občanov z izgradnjo prostočasnega parka Ojstro je relativno nizka, večina pa se
strinja z idejo o ureditvi večnamenskih rekreacijskih površin na območju nekdanjega Rudnika
Trbovlje-Hrastnik. Posamezniki, ki so imeli glede izvedbe projekta določena mnenja in
predloge, so jih posredovali preko pisnih pobud, na tak način pa bi jih posredovala tudi
večina anketirancev. Prebivalci občine Trbovlje menijo, da so imeli dovolj možnosti za
sodelovanje pri načrtovanju prostočasnega parka Ojstro. Manjši odstotek pa jih meni, da so
bili v načrtovanje vključeni dovolj zgodaj, kar je presenetljivo, saj jih večina ni seznanjena z
možnostjo sodelovanja v postopkih priprave prostorskih dokumentov, predvsem zato, ker jih
to področje ne zanima.

6. Summary
In Zasavje region mining is present since the 18th century, which also had a major impact on
the formation of the city of Trbovlje. The discovery of coal and later also the construction of
the railway transformed the formerly predominantly agrarian area spatially and functionally.
With some ups and downs, coal mining progressed until the 1980s when the importance of
cleaner energy sources increased. At the turn of the century, the only coal-fuel consumer
was Trbovlje Thermoelectric Plant 2, which is why the National Assembly passed the Act on
the gradual closure of the Trbovlje-Hrastnik mine. The consequences of the mining of mining
are still visible today in the area, many of the abandoned daily mines are abandoned, where
landslides occur, some water springs have disappeared, and degraded objects have been
abandoned in the area. Due to the degraded surfaces, there was a tendency for their
rehabilitation and reactivation.
One of the plans of the municipality of Trbovlje is the construction of a leisure park Ojstro,
which would again put the area of acquisition areas of the Trbovlje-Hrastnik mine into
operation and therefore reactivate this area. The plans envisage the construction of bicycle
paths, footpaths, parking spaces for caravans, golf courses, a spiral park and a multi-purpose
performance area.
Public participation in legal regulations does not have an adequate role. It is mostly limited
to submitting proposals and opinions on the already-designed ideas and public involvement
is often regarded as an additional cost and an obstacle to the rapid solutions in space. One of
the major obstacles to good cooperation is also the dominant opinion of the profession that
the public does not have the adequate knowledge for successful cooperation in spatial
planning. It has been proven that timely involvement of the public in spatial planning
procedures has many positive effects. It extends the credibility of decisions, strengthens the
community affiliation, enlarges identification with the measures envisaged increase, as well
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as the willingness to take part of the maintenance obligations and lowers the level of
vandalism.
The awareness of the citizens with the construction of the leisure park Ojstro is relatively
low; most of them agree with the idea of arranging multi-purpose recreational areas in the
area of the former Trbovlje-Hrastnik mine. Individuals that had specific opinions and
suggestions about the implementation of the project provided their suggestions through
written initiatives. This was also the way the majority of the respondents forwarded their
ideas. The inhabitants of the municipality of Trbovlje believe that they had sufficient
opportunities to participate in the designing of the leisure park Ojstro. A smaller percentage,
however, considers that they have been involved in planning early enough. This is surprising
since most of them are not even aware of the possibility of participating in the procedures
for the preparation of spatial documents, especially due to their not being interested in this
field.
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9. Priloge
Priloga 1: anketni vprašalnik
1. Ali ste seznanjeni z informacijo, da je na območju nekdanjega rudnika Trbovlje Hrastnik (od
območja Gvido do povezovalne ceste med Trbovljami in Hrastnikom) predvidena izgradnja
prostočasnega parka Ojstro?
a) da
b) ne
2. Od kod ste izvedeli za ta projekt?
a) objave na spletni strani občine
b) objave v lokalnem časopisu
c) znanci, prijatelji, družina
d) preko radia
e) preko interneta
f) drugo:__________________________________
3. Se vam zdi ureditev večnamenskih rekreacijskih površin na tem območju primerna?
a) da
b) ne – zakaj?______________________________
4. Menite, da bo izvedba projekta pozitivno vplivala na razvoj občine?
a) ne
b) da – kako?____________________________________
5. Imate glede izvedbe projekta mnenja, pobude, predloge, ki bi jih želeli posredovati občini?
a) ne
b) da
6. Na kakšen način bi jih posredovali?
a) podal/-a bi pisno pobudo
b) udeležil/-a bi se morebitne arhitekturne delavnice
c) udeležil/-a bi se javne razprave
d) sodeloval/-a bi v civilnih iniciativah
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e) drugo:_____________________________________

7. Bi bili po vašem mnenju predlogi upoštevani?
a) da
b) ne – zakaj?_______________________________________
c) ne vem
8. Je bilo po vašem mnenju s strani občine zagotovljeno dovolj možnosti za sodelovanje javnosti
pri načrtovanju prostočasnega parka Ojstro?
a) da

b) ne

c) ne vem

9. Je bila po vašem mnenju javnost dovolj zgodaj vključena v načrtovanje prostočasnega parka
Ojstro?
a) da

b) ne

10. Ali ste seznanjeni z možnostjo sodelovanja v postopkih priprave občinskih prostorskih
dokumentov v vaši občini?
a) da

b) ne

11. Zakaj ne?
a) zaradi slabe obveščenosti
b) ker me to področje ne zanima
c) drugo:________________________________________________
12. Spol:
a) ž

b)m

13. V katero starostno kategorijo spadate?
a) do 25 let
b) 26 – 45 let
c) 46 – 64 let
d) več kot 64 let
14. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
a) osnovna šola
b) srednja šola
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c) višja ali visoka, univerzitetna
d) magisterij, doktorat
15. Naselje stalnega prebivališča?
____________________________________________________________________________
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Hana Udovič
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