
 

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 

Diplomska naloga višješolskega strokovnega študija –  

smer Varstvo okolja in komunala 

 

Nastanitev prebivalcev ob naravnih nesrečah in izrednih razmerah v 
občini Zagorje ob Savi 

Avtor: Bedrudin Mušanović 

mentor: dr. Jani Zore, podjetje: Občina Zagorje ob Savi 

Ena od najpogostejših pomanjkljivosti občinskih prostorskih 

načrtov (v nadaljevanju: OPN) je opredelitev lokacij in načina 

nastanitve prebivalcev ob naravnih nesrečah ali izrednih 

razmerah. Večina OPN tega dela nima ali pa je strokovno 

neutemeljen, pogosto pa tudi neusklajen z ostalimi vsebinami 

OPN. Tudi OPN občine Zagorje ob Savi nima te obvezne sestavine. 

 

N amen je izdelati splošen metodološki pristop k izdelavi 
strokovnih podlag za OPN v delu začasne nastanitve in 

pripraviti  strokovne podlage za OPN občine Zagorje ob Savi. 
 

C ilji naloge so predlagati lokacije začasne nastanitve v občini 

Zagorje ob Savi, ki bodo strokovno argumentirane in 
usklajene  z občinsko strokovno Službo za okolje in prostor ter 
Civilno zaščito. 

 Analiza prostorskih in poselitvenih značilnosti občine 

 Terenske raziskave 

 Razdelitev občine na zaključena območja 

 Dodelitev naselij in prebivalcev območjem 

 Opredeliti evakuacijske poti znotraj območij 

 Predlog lokacij za začasno nastanitev z upoštevanjem 

primernosti objektov, parcel ter njihovo lastništvo 

Občina se razdeli na 13 zaključenih enot. 

Dodeljena naselja in prebivalci zaključene enote 

 
Predlagane lokacije začasne nastanitve 
 

Izpolnjeni so bili vsi cilji naloge. Metodologija priprave 

strokovnih podlag bi lahko bila v pomoč tudi drugim občinam. 

Občina Zagorje ob Savi je pridobila utemeljene in usklajene  

strokovne podlage za spremembe in dopolnitve OPN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opredelitev problema 

Namen in cilji 

Zaključek 

Nov metodološki pristop 

Rezultati—Strokovne podlage za OPN 

Naselje 
Število prebival-

cev 
Nadmorska višina v 

metrih 

Podkum 229 701 

Borovak pri Podku-
mu 

119 707 

Gorenja vas 63 654 

Mali Kum 22 820 

Rodež 46 703 

Padež 28 748 

Sopota 58 566 

Rtiče 22 765 

Osredkar 24 702 

Objekt ali zemljišče Naslov 

Gasilski dom Padež Padež 1, Podkum 

Malo nogometno igrišče Padež  

Gasilski dom Podkum Podkum 16, Podkum 

Osnovna šola Ivana Skvarča 

podružnica Podkum 

Podkum 13, Podkum 

Igrišče ob osnovni šoli  


