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1 Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč 

 

1 UVOD 

Občina Dobje (v nadaljevanju Občina) je pristopila k pripravi Prvih sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju 1SD OPN). 108. člen ZUreP-2 določa, da lokalna skupnost, pred 
sprejetjem odločitve o pripravi ali spremembi OPN, pripravi izhodišča za pripravo OPN, v katerih ob 
upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem 
razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb v 
prostoru opredeli in utemelji zlasti: 

- namen in potrebo po pripravi OPN; 
- ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava 

urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter 
drugi razvojni in varstveni dokumenti; 

- potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in 
družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje; 

- okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij iz prejšnje alineje. 
 
V skladu s 36. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. list 
RS št. 99/2007, v nadaljevanju: Pravilnik OPN) se nove površine stavbnih zemljišč, ki pomenijo 
območje širitve naselja, določijo na podlagi ugotovitev o razpoložljivih prostih kapacitetah v grajeni 
strukturi, možnostih prenove in sanacije ter razvojnih potreb občine in strateških usmeritev iz 
državnega strateškega prostorskega načrta. Za določanje obsega površin za širitev naselja je treba 
izdelati bilanco površin in upoštevati realen časovni okvir (približno 15 let).  
 

1.1 OPREDELITEV NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

Stavbna zemljišča, ki ne predstavljajo gradbene parcele ali funkcionalnega zemljišča obstoječim 
objektom in niso pozidana, predstavljajo nezazidana stavbna zemljišča. Pri tem se upošteva stavbna 
zemljišča, ki so namenjena gradnji stavb, območja okoljske, energetske in prometne površine ter 
zelene površine so iz analize izvzeta.  
 
Upoštevajo se naslednji podatki in kriteriji: 

− o namenski rabi prostora (OPN), Registra nepremičnin (REN), Katastra stavb (KS) ter 
Zemljiškega katastra (ZKP), 

− zemljišča oz. parcele, ki predstavljajo funkcionalna zemljišča objektov, se smiselno določijo na 
podlagi digitalnih ortofoto posnetkov (DOF), pri čemer se upošteva dejansko stanje, 

− območje nezazidanega stavbnega zemljišča ni nujno vezana na zemljiško parcelo, temveč 
lahko vsebuje eno ali več zemljiških parcel, 

− območja stavbnih zemljišč, ki so že pozidana, na njih pa je še dovolj prostora, da se lahko 
vzpostavi nova gradbena parcela, se zajamejo kot nezazidana stavbna zemljišča, 

− pri določanju nezazidanih stavbnih zemljišč se izločijo zemljišča neprimernih oblik, upošteva 
pa se tudi velikostni kriterij; v primeru, ko le‐te niso sklop več zemljišč, kjer bi se lahko 
vzpostavila samostojna gradbena parcela 

− upoštevala se je javno dostopna evidenca pridobljenih gradbenih dovoljenj. V primeru 
pridobljenega GD na nepozidanem stavbnem zemljišču, se je to zemljišče smatralo kot 
pozidano stavbno zemljišče. 
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1.2 POLOŽAJ OBČINE V ŠIRŠEM PROSTORU 

Občina Dobje leži v vzhodnem delu Slovenije, v vzhodnem delu Posavskega hribovja. Na zahodu meji 
na občino Laško, na severu, zahodu in jugu pa na občino Šentjur. Občina je po Regionalni razdelitvi 
krajinskih tipov (Marušič J., 1997) uvrščena med Predalpske regije, v krajinsko enoto Predgorje 
vzhodno od Savinje ter v Savinjsko Kozjansko arhitekturno regijo (Arhitekturne krajine in regije 
Slovenije, Fister P., 1993). Občina Dobje leži znotraj Savinjske regije, ki je med slovenskimi regijami 
tretja po velikosti - meri 2.384 km2 ali 11,8% površine. Na območju regije prebiva 256 tisoč 
prebivalcev, gostota poselitve – 108 prebivalcev na km2 - uvršča regijo po kriterijih EU na zgornjo 
mejo ruralnih regij (Regionalna zasnova prostorskega razvoja Savinjske regije, UI, 2003). Regija ima 
32 občin, ki po prostorsko-socialno-ekonomskih kriterijih oblikujejo pet relativno homogenih skupin 
oziroma subregij. Občina Dobje je uvrščena v subregijo Obsotelje s Kozjanskim. 
 
Občina Dobje je bila ustanovljena leta 1998, z odcepitvijo od občine Šentjur. Sodi med manjše 
slovenske občine, njena površina meri 17,5 km2. 

 
Slika: Položaj občine v vzhodni Sloveniji 

2 ANALIZA STANJA IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA 

2.1 DEMOGRAFSKA ANALIZA  

Občina Dobje je del savinjske statistične regije, v kateri je 31 občin in v kateri živi 12% prebivalcev 
Slovenije. Občina meri 18 km2 in se po površini, med slovenskimi občinami, uvršča na 201. mesto 
(povzeto po podatkih SURS, www.stat.si.). 
 
Statistični podatki za leto 2019 kažejo o tej občini tako sliko: 
Sredi leta 2019 je imela občina Dobje približno 970 prebivalcev (približno 460 moških in 500 žensk). 
Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 206. mesto. Na kvadratnem 
kilometru površine občine je živelo povprečno 55 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu 
skoraj za polovico manjša kot v celotni državi (103 prebivalci na km2). 
 

 2011 2017 2021 

Površina (km2)  18 18 18 

Število prebivalcev  977 977 934 

Število moških  478 477 451 

Število žensk  499 500 483 

Delež prebivalcev starih 0 do 14 let (%) 15,7 16,9 16,1 

Delež prebivalcev, starih 15 do 64 let (%) 67,2 66,2 64,9 

Delež prebivalcev starih 65 let ali več (%) 17,1 16,9 19,1 

Gostota naseljenosti  56 56 54 

 
Tabela: Prikaz podatkov o površini, prebivalstvu in gostoti naseljenosti po izbranih letih (vir: SURS) 
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Iz tabele je razvidno, da je od leta 2017, ko je bil sprejet OPN število prebivalstva nekoliko padlo 
(za 4%). Prav tako se je v zadnjih 10 letih število prebivalcev v občini zmanjšalo za 4%. V starostni 
skupini od 0 do 14 let se delež prebivalstva v zadnjih 10 letih ni bistveno spremenil, opaznejše je 
zmanjševanje v skupini prebivalstva starega med 15 in 64 let, kjer se je število zmanjšalo za 3%. V 
skupini prebivalstva, starejšega od 65 let se je število rahlo povečalo in sicer za 3%. Vzporedno z 
zmanjševanjem števila prebivalstva pa se je zmanjšala tudi gostota naseljenosti. 
 
Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej v letu 2020 negativen, znašal je -3,2 (v Sloveniji -2,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, 
je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil 
torej negativen, znašal je -10,6 (v Slovenij 8,7). Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 
prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -13,8 (v Sloveniji 6,2).  
 

 2010 2017 2020 

Naravni prirast 6 -9 -3 

Skupni prirast 14 -12 -13 

Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,2 -9,3 -3,2 

Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,3 -3,1 -10,6 

Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,5 -12,4 -13,8 

Povprečna starost prebivalcev  40,1 41,3 41,9 

Indeks staranja  104,6 100,0 106,9 

 
Podatki po izbranih letih kažejo, da se je skupni prirast prebivalstva zmanjšal na račun negativnega 
selitvenega prirasta in negativnega naravnega prirasta v zadnji 10 letih. Selitveni in naravni prirast sta 
bila negativna tako v letu 2017, kot tudi v letu 2020.  
 

 
 
Grafikon: Prikaz naravnega, selitvenega in skupnega prirasta v izbranih letih 
 
Povprečna starost prebivalstva je v občini znašala 41,9 let, kar je bilo nižje od slovenskega povprečja, 
ki je znašalo 43,5 let. 
 
Med prebivalci občine (v l. 2019) je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje 
od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 106 oseb starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 133). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v 
povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki, prikazani po spolu, pokažejo, da je bila vrednost 
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indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah, razen v dveh (Jezersko in Loški Potok), višja 
od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami 
več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika 
enaka. 
 
V občini je v letu 2020 deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 83 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 
stari od 1–5 let, jih je bilo 92 % vključenih v vrtec, kar je za 11% več kot v vrtcih v Sloveniji skupaj 
(81%). V tamkajšnji osnovni šoli se je v letu 2020 izobraževalo 126 učencev. Različne srednje šole je 
obiskovalo okoli 37 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo 43 študentov in 7 diplomantov; v 
celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 37 študentov in 8 diplomantov. 
 

 2010 2017 2020 

Število vrtcev 1 1 1 

Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 30 65 83 

Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5) 60,0 76,6 92,1 

Število šol 1 1 1 

Število učencev v osnovnih šolah 108 99 126 

Število dijakov (po prebivališču) 45 39 37 

Število študentov (po prebivališču) 51 41 40 

Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 52 42 43 

Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 13 5 7 

 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 72 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je več od slovenskega povprečja (66 %). 
V zadnjih 10 letih je opazno povečevanje števila delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču (za 
11%), povečevanje števila delovno aktivnih prebivalcev po delovnem mestu (za 19,5%) ter 
povečevanje števila zaposlenih oseb (za 31,5%). Stopnja delovne aktivnosti je tako v zadnjih 10 
letih narasla za 11,7%. 
 

 2010 2017 2020 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 389 417 437 

Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 149 179 185 

Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 87 117 127 

Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 63 62 58 

Stopnja delovne aktivnosti (%) 59,7 64,7 71,4 

 
V občini je od leta 2010 opazno naraščanje števila podjetij, in sicer za 15%, prav tako se povečuje 
tudi prihodek podjetij, ki se je med leti 2010 in 2017 povečal za 36%. 
 

 2010 2017 2020 

Število podjetij 56 66 ... 

Prihodek podjetij (1.000 EUR) 17316 27147 ... 

 
Od leta 2010 se povečuje število osebnih avtomobilov, ki se je med leti 2010 in 2017 povečalo za 5%.  
 

 2010 2017 2020 

Število osebnih avtomobilov  509 535 ... 

Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev)  521 554 ... 

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)  9,1 11,1 ... 
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2.2 ANALIZA PREBIVALSTVA PO NASELJIH 

V občini je 13 naselij: Brezje pri Dobjem, Dobje pri Planini, Gorica pri Dobjem, Jezerce pri Dobjem, 
Lažiše, Presečno, Ravno, Repuš, Slatina pri Dobjem, Suho, Škarnice, Večje Brdo in Završe pri 
Dobjem. Občinsko središče Dobje pri Planini je največji kraj v občini, v občinskem središču je od leta 
2011 število prebivalcev nihalo, v letu 2017 narastlo in nato v letu 2021 rahlo padlo, vendar se v 
zadnjih desetih letih ni bistveno spreminjalo. Število prebivalcev je naraslo le v dveh naseljih: 
Brezje, kjer delež prebivalcev v desetletju naraslo za 14% ter v Ravnem, kjer se je delež prebivalstva 
povečal za 8%. V vseh ostalih naseljih je bil zabeležen upad prebivalstva: v Završah za 27%, Lažišu 
za 18%, Gorici za 17%, v Jezercu in Slatini za 14%, Repušu za 9%, Presečnem za 5%, Škarnicah za 
3% ter v Večjem Brdu za 1%. 
 

 2011 2017 2021 

DOBJE 977 977 934 

Brezje pri Dobjem 80 84 93 

Dobje pri Planini 116 120 118 

Gorica pri Dobjem 41 39 34 

Jezerce pri Dobjem 65 58 56 

Lažiše 163 150 134 

Presečno 90 97 85 

Ravno 58 66 63 

Repuš 44 37 40 

Slatina pri Dobjem 57 52 49 

Suho 61 75 71 

Škarnice 100 102 97 

Večje Brdo 69 67 70 

Završe pri Dobjem 33 30 24 

 
Tabela: Primerjava števila prebivalstva po naseljih v izbranih letih 
 

 
 
Grafikon: Prikaz števila prebivalstva po naseljih v izbranih letih 
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Gostota naseljenosti v občini je razmerje med površino teritorialne enote ter številom prebivalstva. V 
občini je gostota naseljenosti 56 prebivalcev na km2, in sicer kar za 46% manj od slovenskega 
povprečja, ki znaša 104 prebivalce na km2.    
 
V spodnji tabeli je prikazana gostota naseljenosti v občini in po posameznih naseljih.  
 

  2011 2021 

 Površina naselja [km2] Gostota naseljenosti Gostota naseljenosti 

DOBJE 17,5 55,8 53,5 

Brezje pri Dobjem 1,7 48,0 56,0 

Dobje pri Planini 0,8 144,0 146,5 

Gorica pri Dobjem 0,6 66,6 55,2 

Jezerce pri Dobjem 1,3 49,3 42,8 

Lažiše 3,4 48,4 39,8 

Presečno 2,2 40,7 38,8 

Ravno 1,3 45,4 49,2 

Repuš 1,2 36,2 32,9 

Slatina pri Dobjem 0,7 76,8 65,4 

Suho 0,9 69,1 80,1 

Škarnice 1,2 80,9 78,7 

Večje Brdo 0,9 79,4 80,6 

Završe pri Dobjem 1,3 25,7 18,8 

 
Tabela: Gostota naseljenosti v občini in po posameznih naseljih 
 

 
 
Prikaz: Gostota naseljenosti po posameznih naseljih (število prebivalcev na km2) 
 
Glede na dejstvo, da se v občini zmanjšuje število prebivalcev, se to odraža tudi na zmanjšanju 
gostote naseljenosti. Med letom 2011 in 2021 se je gostota prebivalstva v občini zmanjšala za 4%. 
 
V nadaljevanju je v tabeli prikazana povprečna starost, indeks staranja in starostna struktura 
prebivalstva po naseljih v letu 2021. Iz tabele je razvidno, da je povprečna starost v občini 42,6 let, kar 
je manj od slovenskega povprečja. Indeks staranja je 119 (v Sloveniji 133), kar pomeni, da je razmerje 
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med starim in mladim prebivalstvom manj ugodno, kljub temu pa je nižje kot v državi, zato lahko 
zaključimo, da se povprečna starost prebivalcev dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. 
 

 

Povprečna 
starost  Indeks staranja 0-14 let (%) 15-64 let (%)  

65 let ali več 
(%)  

DOBJE 42,6 118,7 16,1 64,9 19,1 

Brezje  42,0 117,6 18,3 60,2 21,5 

Dobje  42,9 120,0 16,9 62,7 20,3 

Gorica  48,2 233,3 8,8 70,6 20,6 

Jezerce  46,4 216,7 10,7 66,1 23,2 

Lažiše 44,6 160,0 11,2 70,9 17,9 

Presečno 39,9 68,8 18,8 68,2 12,9 

Ravno 40,1 100,0 15,9 68,3 15,9 

Repuš 41,4 112,5 20,0 57,5 22,5 

Slatina  40,5 77,8 18,4 67,3 14,3 

Suho 39,2 85,7 19,7 63,4 16,9 

Škarnice 41,9 137,5 16,5 60,8 22,7 

Večje Brdo 44,1 123,1 18,6 58,6 22,9 

 
Tabela: Povprečna starost, indeks staranja in starostni razredi prebivalstva v % po naseljih v letu 2021 
 
V tabeli in grafikonu je prikazana starostna struktura prebivalstva po naseljih. Največji delež 
prebivalstva do 14 let je v naseljih Repuš, Suho in Večje Brdo, kjer je najmlajših prebivalcev med 18 in 
20%. Največji delež prebivalstva nad 65 let pa je v naseljih Jezerce, Večje Brdo, Repuš, kjer je več kot 
20% starejše populacije. Največji delež prebivalstva med 15 in 64 letom je v naseljih Lažiše in Gorica 
pri Dobjem, kjer je delež te skupine prebivalstva večji od 70%. 
 

 
 
Grafikon: Prikaz starostnih razredov prebivalstva po naseljih (v %) 
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2.3 ANALIZA NAMENSKE RABE IZ OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

Občina Dobje je v letu 2017 sprejela Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje (Uradni list 
RS, št. 20/2017), v nadaljevanju OPN. V grafičnem delu je bila določena podrobnejša namenska raba 
prostora (PNRP), ki je po površini in odstotkih prikazana v spodnji tabeli in grafikonu. 
 

PNRP POVRŠINA (m2) POVRŠINA (%) 

A - Površine razpršene poselitve 380979 2,18% 

BT - Površine za turizem 20991 0,12% 

CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti 89707 0,51% 

G - Gozdna zemljišča 6124534 35,07% 

IG - Gospodarske cone 68785 0,39% 

IK - Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo 9028 0,05% 

K1 - Najboljša kmetijska zemljišča 3418426 19,58% 

K2 - Druga kmetijska zemljišča 6828319 39,10% 

O - Območja okoljske infrastrukture 5319 0,03% 

PC - Površine cest 109822 0,63% 

SB - Stanovanjske površine za posebne namene 7223 0,04% 

SK - Površine podeželskega naselja 295866 1,69% 

SS - Stanovanjske površine 35876 0,21% 

VC - Celinske vode 52665 0,30% 

ZK - Pokopališča 5476 0,03% 

ZS - Površine za oddih rekreacijo in šport 8893 0,05% 

Skupna vsota 17461909 10 

 
Tabela: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora v m2 in v % 
 
Iz prikaza je razvidno, da največji delež občine prekrivajo kmetijska zemljišča, ki skupno predstavljajo 
59% celotne površine občine. Po deležu sledijo gozdne površine, ki prekrivajo 35% občine. 
Gozdnatost v občini je precej nižja glede na državno povprečje, saj ta v Sloveniji v letu 2019 znašala 
58%. 

 
 
Grafikon: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora v % 
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2.4 ANALIZA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 
V občini je, na podlagi veljavne namenske rabe iz OPN, določenih 103,8 ha stavbnih zemljišč. 
Prevladujejo površine razpršene poselitve (A), katerih je 37% vseh stavbnih površin. Površine 
podeželskega naselja (SK) zavzemajo 28,5% stavbnih površin. Površin cest je 10%, sledijo osrednja 
območja centralnih dejavnosti (8,6%), površine gospodarskih con (6,6%), površine za stanovanja 
(3,5%) in površine za turizem (2,2%).  
 
Stavbna zemljišča lahko ločimo tudi po tipu poselitve, glede na to ali gre za stavba zemljišča znotraj ali 
zunaj naselja. Po tipu poselitve je v občini Dobje največ stavbnih zemljišč izven naselij (36%), kjer 
so določena stavbna zemljišča za razpršeno poselitev (A). Znotraj naselij, se pravi stavbnih zemljišč 
za stanovanja (SS in SK), je skupno 32%. Če temu prištejemo še površine za centralne dejavnosti 
(CU) in gospodarske cone, je skupno površin znotraj naselij 47% stavbnih zemljišč v občini. Če torej 
upoštevamo vse namenske rabe stavbnih zemljišč znotraj naselij, potem lahko ugotovimo, da je 
stavbnih zemljišč znotraj naselij (47%) več kot razpršene poselitve (36%). 
 

PNRP stavbna zemljišča (m2) stavbna zemljišča (%) 

A 380979 36,70% 

BT 20991 2,02% 

CU 89707 8,64% 

IG 68785 6,63% 

IK 9028 0,87% 

O 5319 0,51% 

PC 109822 10,58% 

SB 7223 0,70% 

SK 295866 28,50% 

SS 35876 3,46% 

ZK 5476 0,53% 

ZS 8893 0,86% 

Skupna vsota 1037965 10 

 

 
 
Slika: Prikaz stavbnih zemljišč glede na podrobno namensko rabo iz OPN 
 
Stavbnih zemljišč na prebivalca v občini Dobje je bilo v letu 2021 je 1.111 m2 (988 m2 brez PC in 
O). To je več od slovenskega povprečja, ki v RS znaša 678,9 m2 stavbnih zemljišč na 
prebivalca. 
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2.5 ANALIZA STAVBNIH ZEMLJIŠČ PO NASELJIH 

Skladno z OPN so bila, znotraj območij naselij po RPE, določena območja naselij, ki predstavljajo 
območja strnjeno grajenih stavb različnih namembnosti s pripadajočimi površinami in površinami, 
predvidenimi za širitev naselja. V OPN je bilo (po ZPNačrt) določenih 16 območij naselij (ON): 

− Brezje pri Dobjem: ON-1, ON-2, ON-3, 

− Dobje pri Planini: ON-1,  

− Gorica pri Dobjem: ON-1, 

− Lažiše: ON-1,  

− Presečno: ON-1, ON-2 

− Ravno: ON-1,  

− Repuš: ON-1,  

− Slatina pri Dobjem: ON-1 

− Suho: ON-1,  

− Večje Brdo: ON-1, ON-2,  

− Završje pri Dobjem: ON-1, ON-2. 
 
Razpršena poselitev se nahaja na celotnem območju občine v obliki poselitvenega vzorca nizke 
gostote, kjer prevladujejo kmetije ali manjši zaselki s stanovanjskimi in polkmečkimi gospodarstvi. 
Okvirna območja razpršene poselitve: Škarnice, Dežno, Loke, Jesenik, Zamšlek, Jezerce pri Dobjem. 
 

 
Slika: Stateška karta iz OPN – Določitev okvirnih območij naselij in okvirnih območij razpršene 
poselitve 
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2.6 NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA PO PODROBNEJŠI NAMENSKI RABI PROSTORA 

 
Kot nezazidano stavbno zemljišče se šteje prazna zemljiška parcela na območju, ki je s prostorskim 
aktom (občinskim prostorskim načrtom: OPN) namenjeno graditvi objektov. Med nezazidana zemljišča 
se je v analizi upoštevalo vsa zemljišča za gradnjo stavb, kar pomeni, da so bila iz analize izvzete 
zelene površine, površine cest in območja okoljske infrastrukture, ki se sicer tudi prištevajo med 
stavbna zemljišča. 
 
Nezazidanih stavbnih zemljišč je 14,3 ha oz. 14 % vseh stavbnih zemljišč. V občini je 153 m2 
nepozidanih stavbnih zemljišč na prebivalca. Glede količin nepozidanih stavbnih zemljišč na 
prebivalca je občina Dobje bistveno pod slovenskim povprečjem, ki znaša 270,6 m2 
nepozidanih stavbnih zemljišč na prebivalca. 
 

PNRP OPN Površina (m2) Površina (%) 

A 17742 12,38% 

BT 9435 6,59% 

CU 12883 8,99% 

IG 43293 30,22% 

IK 5506 3,84% 

SB 7223 5,04% 

SK 27217 19,00% 

SS 19975 13,94% 

Skupna vsota 143274 10 

 
V tabeli so prikazana nezazidana stavbna zemljišča v m2 po podrobnejši namenski rabi prostora ter 
delež NSZ po namenski rabi. Največ NSZ je na površinah za gospodarsko dejavnost (IG), ki 
predstavljajo 30,2 % vseh nezazidanih stavbnih površin. Sledijo površine za stanovanja (SK, SS), ki 
predstavljajo skupaj 33% NSZ. Na območjih razpršene poselitve je 12,4% NSZ, na centralnih 
površinah 9%, površinah za turizem (BT) 6,6%, površine za posebne namene pa predstavljajo 5% 
NSZ.  
 

 
 
Slika: Prikaz nezazidanih stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi 
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V nadaljevanju je prikazana skupna površina stavbnih zemljišč (brez Z, O in P), ki so obarvana z 
modro barvo ter površina NSZ z oranžno barvo, glede na skupno površino posamezne namenske 
rabe prostora v OPN.  
 

PNRP OPN NSZ (m2) OPN (m2) 

A 17742 380979 

BT 9435 20991 

CU 12883 89707 

IG 43293 68785 

IK 5506 9028 

SB 7223 7223 

SK 27217 295866 

SS 19975 35876 

Skupna vsota 143274 908455 

 
Glede na skupno površino stavbnih zemljišč lahko rečemo, da imajo površine za posebne namene 
(SB), površine za kmetijsko proizvodnjo (IK) in gospodarske cone (IG) največji delež nezazidanih 
stavbnih zemljišč. Glede na skupno površino imajo najmanjšo površino NSZ površine razpršene 
poselitve (A) in površine za stanovanja (SK, SS). 
 

 
 
Slika: Prikaz stavbnih zemljišč in nezazidanih stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi 
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2.7 NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA PO NASELJIH 

V nadaljevanju je pripravljena analiza nezazidanih stavbnih zemljišč po naseljih, kjer so predstavljene 
površine stavbnih zemljišč po vnaprej določenih območjih naselij. V območje naselja se je pri izračunu 
upoštevalo le delež nezazidanih stavbnih zemljišč glede na obstoječa stavbna zemljišča znotraj enote 
urejanja prostora.  
V skupno površino stavbnih zemljišč po naseljenih niso vštete površine okoljske, prometne in 
energetske infrastrukture (O, E, P) ter zelene površine (ZK, ZS). 
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2.7.1 Brezje pri Dobjem 

 

Nadmorska višina: 511.1 m 

Število prebivalcev: 93 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na južnem delu občine, vzhodno od 

regionalne ceste, na uravnanem terenu. Brezje 

pri Dobju nima vidnejše vloge v omrežju 

naselij. 

Dejavnosti: v naselju so posamezne kmetije, 

prevladujejo stanovanjski objekti, drugih 

centralnih dejavnosti na območju naselja ni. V 

naselju je prisotna obrtna dejavnost. 

 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje je sestavljeno iz več gruč: Spodnje Brezje, Zgornje Brezje in osrednji del naselja Brezje pri 
Dobjem, na širšem območju pa leži nekaj samotnih domačij. Iz franciscejskega katastra je razvidno, 
da so se gruče razvile iz dveh manjših gruč: Spodnje in Zgornje Brezje (UnterWresie, OberWresie) ter 
nekaj samotnih domačij (Hodei, Robitsch). 
Posamezne gruče so postavljene na uravnan ali rahlo nagnjen teren, ki ga obkrožajo kmetijske, 
večinoma travniške površine.  
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja določenih 7,9 ha stavbnih površin. Na podlagi opravljene analize je v 
naselju še 0,7 ha nezazidanih stavbnih zemljišč (9%), ki predstavljajo proste površine razpršene 
poselitve, površine za podeželska naselja – kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi (SK) ter površine za 
kmetijsko proizvodnjo (IK). 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ  

A 32571 41,27% 1414 19,53% 4% 

BT      

CU      

IG      

IK 1537 1,95%    

SB      

SK 44820 56,79% 5826 80,47% 13% 

SS      

Skupna vsota 78928 100% 7240 100% 9% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.2 Dobje pri Planini 

 

Nadmorska višina: 560.8 m  

Število prebivalcev: 118 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži v osrednjem delu občine, vzhodno 

od regionalne ceste. Dobje predstavlja občinsko 

središče in s svojimi dejavnostmi in funkcijami 

tudi vodilno naselje v občini.  

Dejavnosti: v naselju so prostori občine, 

gostilna, pošta, trgovina, nastanitvene 

kapacitete, avtobusno postajališče, šola, vrtec. V 

naselju prevladujejo stanovanjski objekti. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje je sestavljeno iz več delov, staro jedro je razloženo po grebenu okrog župnijske cerkve, v 
nižinskem delu pa je naselje razloženo ob regionalni cesti Šentjur – Planina pri Sevnici. Iz 
franciscejskega katastra je razvidno, da se je naselje razvilo iz dveh delov, zahodno naselbinsko jedro 
na grebenu okoli cerkve (Maria Dobie) in vzhodni del na uravnavi (Dobie). 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Dobje pri Planini določenih 22,2 ha stavbnih površin. Na podlagi 
opravljene analize je v naselju še 7,2 ha nezazidanih stavbnih zemljišč (33%). Vodilno naselje ima 
največ nezazidanih zemljišča na podrobnejši namenski rabi SB – površine za posebne namene, kjer 
občina načrtuje izgradnjo doma starejših občanov. Od sprejema OPN se načrtovana dejavnost ni 
realizirala.  
 
Velik delež nezazidanih stavbnih zemljišč predstavlja tudi gospodarska cona (IG), ki se trenutno 
opremlja z gospodarsko javno infrastrukturo, na podlagi sprejetega OPPN. Velik delež NZS je na 
površinah za kmetijsko proizvodnjo in sicer kar 75% (IK), dobra polovica NSZ je na površinah za 
stanovanja (SS), najmanj pa na površinah podeželskega naselja (SK). 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) 
Skupen % 
NSZ 

A 18357 8,26%    

BT      

CU 85539 38,47% 9975 13,70% 12%   

IG 35200 15,83% 28887 39,67% 82%   

IK 7491 3,37% 5506 7,56% 74%   

SB 7223 3,25% 7223 9,92% 100%   

SK 32654 14,69% 1256 1,72% 4%   

SS 35876 16,14% 19975 27,43% 56%   

Skupna vsota 222340 100% 72822 100% 33% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.3 Jezerce pri Dobjem 

 

Nadmorska višina: 484 m  

Število prebivalcev: 56 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na severni strani občine, ob 

regionalni cesti in nima vidnejše vloge v omrežju 

naselij. 

Dejavnosti: na območju ni strnjenega območja 

poselitve, saj so objekti razpršene v prostoru in 

predstavljajo območja razpršene poselitve. V 

naselju je prisotna avtoprevozniška dejavnosti. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje ima prepoznavno razpršeno poselitveno strukturo, jedro naselja se ni oblikovalo. Iz 
franciscejskega katastra je razvidno, da je bilo že takrat vzpostavljena značilna razpršena poselitev, s 
posameznimi samotnimi domačijami. 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Jezerce pri Dobjem določenih 4,8 ha stavbnih površin. Na podlagi 
opravljene analize v naselju ni nezazidanih stavbnih zemljišč. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 44209 91,96%    

BT      

CU      

IG 3865 8,04%    

IK      

SB      

SK      

SS      

Skupna vsota 48074 100%      
 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.4 Lažiše 

 

Nadmorska višina: 525.9 m  

Število prebivalcev: 134 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na zahodni strani občine, z 

regionalno cesto je povezano preko naselja 

Večje Brdo. Lažiše nima vidnejše vloge v 

omrežju naselij. 

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, v naselju ni 

nobenih dejavnosti. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje ima razloženo zasnovo na grebenu. Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je naselje 
ohranil prepoznavno podolžno zasnovo in lego na grebenski uravnavi. Na širšem območju naselja so 
posamezne samotne domačije. 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V naselju Lažiše je bilo v namenski rabi OPN določenih 12,4 ha stavbnih površin. Na podlagi 
opravljene analize je v naselju še 1,7 ha nezazidanih stavbnih zemljišč (9%). Največji delež 
nezazidanih stavbnih zemljišč je na površinah za centralne dejavnosti (CU), kjer je 70% teh površin 
nezazidanih. Nekaj nezazidanih stavbnih zemljišč je na območjih razpršene poselitve (A), ki imajo 
glede na skupno površino te namenske rabe 11% površin nezazidanih.  
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 98777 79,39% 10993 62,56% 11%   

BT      

CU 4168 3,35% 2908 16,55% 70%   

IG      

IK      

SB      

SK 21482 17,26% 3672 20,90% 17%   

SS      

Skupna vsota 124427 100% 17573 100% 9% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.5 Presečno 

 

Nadmorska višina: 587.8 m  

Število prebivalcev: 85 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na skrajnem vzhodnem delu občine, 

z lokalno cesto je naselje povezano z naseljem 

Slatina pri Dobjem. Naselje nima vidnejše vloge 

v omrežju naselij. 

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, v naselju ni 

nobenih dejavnosti. V naselju je avtobusno 

postajališče. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje je sestavljeno iz več gruč, ki ležijo na uravnanem ali rahlo nagnjenem terenu, na širšem 
območju je več samostojnih domačij (razpršena poselitev). 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
Presečno ima z OPN določenih 8,9 stavbnih površin. Analiza je pokazala, da je 1,7 ha zemljišč 
nezazidanih, kar glede na skupno površino pomeni 19%. Največji delež NSZ predstavljajo površine za 
turizem (BT), delno pa tudi nezazidane površine podeželskega naselja (SK). 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 47201 52,92% 439 2,61% 1%   

BT 9437 10,58% 9435 56,12% 100%   

CU      

IG      

IK      

SB      

SK 32547 36,49% 6938 41,27% 21%   

SS      

Skupna vsota 89185 100% 16812 100% 19% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.6 Ravno 

 

Nadmorska višina: 522 m 

Število prebivalcev: 63 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži v osrednjem delu občine in je 

dostopno po lokalni cesti skozi Brezje, kjer se 

navezuje na regionalno cesto. Naselje nima 

vidnejše vloge v omrežju naselij. 

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, v naselju ni 

nobenih dejavnosti. V naselju je avtobusno 

postajališče. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje ima gručasto zasnovo na uravnanem terenu, na širšem območju je več samostojnih domačij 
(razpršena poselitev). Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je naselje ohranilo gručasto strukturo 
objektov.  
Na širšem območju naselja je razpršenih nekaj samotnih domačij. 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Ravno določenih 5,3 ha stavbnih površin. Na podlagi opravljene analize 
v naselju ni nezazidanih stavbnih zemljišč. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 6859 13,03%    

BT 11554 21,95%    

CU      

IG      

IK      

SB      

SK 34224 65,02%    

SS      

Skupna vsota 52637 100%      
 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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26 Analiza nezazidanih stavbnih zemljišč 

2.7.7 Repuš 

 

Nadmorska višina: 565.8 m 

Število prebivalcev: 40 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na vzhodnem delu občine in je z 

lokalno cesto povezano z občinskim središčem 

Dobje pri Planini na vzhodu in naseljem Slatina 

na zahodu.  

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, v naselju sta 

dve zaščiteni kmetiji, drugih dejavnosti ni. V vasi 

je avtobusno postajališče. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Gručasta vas se je razvila na nekoliko nagnjenem terenu. Iz franciscejskega katastra je razvidno, da je 
naselje ohranilo gručasto strukturo objektov.  
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
Repuš ima določenih 3,2 ha stavbnih zemljišč v OPN.  je bilo znotraj naselja določenih 7,9 ha stavbnih 
površin. Na podlagi opravljene analize je v naselju 0,2 ha nezazidanih stavbnih zemljišč, ki glede na 
skupno površin stavbnih zemljišč predstavljajo 8% NSZ. Vse nezazidane površine se nahajajo znotraj 
namenske rabe SK – površine podeželskega naselja.  
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 16302 50,48%    

BT      

CU      

IG      

IK      

SB      

SK 15990 49,52% 2528 100% 16%   

SS      

Skupna vsota 32292 100% 2528 100% 8% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.8 Slatina pri Dobjem 

 

Nadmorska višina: 569.7 m  

Število prebivalcev: 49 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži na skrajnem vzhodnem delu občine, 

z lokalno cesto je naselje povezano z naseljem 

Repuš na zahodu in Presečno na vzhodu. 

Naselje nima vidnejše vloge v omrežju naselij. 

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, drugih 

dejavnosti ni. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Gručasto naselje leži na uravnanem terenu, iz primerjave s franciscejskim katastrom je razvidno, da 
se je ohranilo gručasto jedro, vzorec poselitve pa se je na vzhodu z novogradnjami ob cesti že 
razkrojil. Na širšem območju je več samostojnih domačij, ki so opredeljene kot razpršena poselitev.  
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Slatina pri Dobjem določenih 3,5 ha stavbnih površin. Na podlagi 
opravljene analize v naselju ni nezazidanih stavbnih zemljišč. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 15912 44,73%    

BT      

CU      

IG      

IK      

SB      

SK 19661 55,27%    

SS      

Skupna vsota 35573 100%      
 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.9 Suho 

 

Nadmorska višina: 533 m 

Število prebivalcev: 71 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

leži na severovzhodnem delu občine in se z 

lokalno cesto navezuje na regionalno cesto. 

Naselje nima vidnejše vloge v omrežju naselij. 

Dejavnosti: na območju naselja prevladujejo 

stanovanjski in gospodarski objekti, drugih 

centralnih dejavnosti ni. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Gručasta vas leži na uravnanem ali rahlo nagnjenem terenu, na širšem območju je nekaj domačij, ki 
so ločena od naselja. Naselje je glede na primerjavo s franciscejski katastrom ohranilo gručasto 
obliko.  Na širšem območju je več domačij, ki so ločene od strnjenega dela naselja.  
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
Suho ima v OPN določenih skupno 3,8 ha stavbnih površin. Na podlagi opravljene analize je v naselju 
še 0,8 ha nezazidanih stavbnih zemljišč, kar pomeni 17% vseh stavbnih zemljišč v naselju. Največji 
delež NSZ predstavljajo površine razpršene za gospodarske cone (IG), kjer je  nezazidanih površin 
27%, sledijo površine razpršene poselitve (A), kjer je nezazidanih 23% površin ter površine za 
podeželska naselja – kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi z 9% NSZ. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež NSZ (%) Skupen % NSZ 

A 16421 33,94% 3718 44,91% 23%   

BT      

CU      

IG 9675 20,00% 2571 31,06% 27%   

IK      

SB      

SK 22285 46,06% 1989 24,03% 9%   

SS      

Skupna vsota 48381 100% 8278 100% 17% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.10 Večje Brdo 

 

Nadmorska višina: 478 m 

Število prebivalcev: 70 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje se nahaja v osrednjem delu občine, 

zahodno od regionalne ceste. Naselje ima 

prijavljeno gospodarsko dejavnost (proizvodnja), 

sicer nima vidnejše vloge v omrežju naselij. 

Dejavnosti: poleg gospodarskega obrata in 

športnih površin (tenis igrišča) je v naselju tudi 

avtobusno postajališče.  

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje je sestavljeno iz več gruč, na širšem območju je nekaj samotnih kmetij. Del naselja leži ob 
regionalni cesti, preostali del (Zgornje Večje Brdo) pa se z lokalno cesto navezuje na regionalno cesto 
in leži bolj proti severozahodu. Zaradi dobre prometne dostopnosti in razvoja obrtne dejavnosti se 
naselje počasi zrašča s centralnim naseljem Dobje pri Planini na severu. 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Večje Brdo določenih 7,4 ha stavbnih površin. Na podlagi opravljene 
analize je v naselju 1,8 ha ha nezazidanih stavbnih zemljišč (24%). Največji delež NSZ predstavljajo 
površine razpršene za gospodarske cone (IG), kjer je  nezazidanih površin 59%, sledijo površine za 
podeželska naselja – kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi z 13% NSZ ter površine razpršene poselitve 
(A), kjer je nezazidanih 7% površin. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 16358 22,08% 1178 6,54% 7%   

BT      

CU      

IG 20045 27,06% 11835 65,67% 59%   

IK      

SB      

SK 37676 50,86% 5008 27,79% 13%   

SS      

Skupna vsota 74079 100% 18021 10 24% 

 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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2.7.11 Završe pri Dobjem 

 

Nadmorska višina: 588.2 m 

Število prebivalcev: 24 

Lega v prostoru in vloga v omrežju naselij: 

naselje leži v osrednjem delu občine, zahodno 

od regionalne ceste. Naselje nima vidnejše 

vloge v omrežju naselij. 

Dejavnosti: prevladujejo stanovanjski in 

gospodarski objekti, na območju so tri zaščitene 

kmetije, drugih  dejavnosti v naselju ni. 

 
Značilnosti grajene strukture  
Naselje je sestavljeno iz več manjših gruč, ki so raztresene po razgibanem terenu. Naselje je na 
podlagi primerjave s franciscejskim katastrom ohranilo razpršeno strukturo gruč. 
 
Nezazidana stavbna zemljišča 
V OPN je bilo znotraj naselja Završe pri Dobjem določenih 3,0 ha stavbnih površin. Na podlagi 
opravljene analize v naselju ni nezazidanih stavbnih zemljišč. 
 

PNRP Površine (m2) Delež (%) NSZ (m2) Delež (%) Skupen % NSZ 

A 5526 18,21%    

BT      

CU      

IG      

IK      

SB      

SK 24828 81,79%    

SS      

Skupna vsota 30354 100%      
 
Tabela: Prikaz stavbnih zemljišč po podrobnejši namenski rabi prostora (PNRP) in nezazidana 
stavbna zemljišča (površina in delež) 
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3 ZAKLJUČEK 

 
Na podlagi opravljene analize nezazidanih stavbnih zemljišč je bilo ugotovljeno, da ima največ površin 
NSZ vodilno naselje Dobje pri Planini, ki ima slabih 51% vseh NSZ v občini. Izdatna rezerva stavbnih 
zemljišč je v tem naselju nujna, saj predstavljata oskrbno središče celotne občine, naselje z največ 
prebivalstva ter z razvitimi centralnimi  dejavnostmi. Velik del NSZ v naselju prispeva gospodarska 
cona, kjer se je sprejel OPPN in se trenutno izvaja opremljanje z gospodarsko javno infrastrukturo ter 
neizkoriščeno območje površin za posebne namene (SB). 
 
Dobrih 10% nezazidanih stavbnih zemljišč imajo naselja: Večje Brdo, Lažiše in Presečno. Zelo malo 
možnosti za pozidavo pa je v naseljih Brezje pri Dobjem, Presečno, Repuš in Suho.  
 

Naselje Površina (m2) Površina (%) 

Brezje pri Dobjem 7240 5% 

Dobje pri Planini 72822 51% 

Jezerce pri Dobjem 0 0% 

Lažiše 17573 12% 

Presečno 16812 12% 

Ravno 0 0% 

Repuš 2528 2% 

Slatina pri Dobjem 0 0% 

Suho 8278 6% 

Večje Brdo 18021 13% 

Završe pri Dobjem 0 0% 

Skupna vsota 143274 100% 

 
 

 
Grafikon: Prikaz NSZ po naseljih 

 
Glede na značilnosti poselitve, gostoto pozidave ter demografsko sliko občine, je delež nezazidanih 
stavbnih zemljišč na ravni določenih naselij neprimeren. Razvoj poselitvenih območij se sicer usmerja 
v zapolnitev nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj naselij, zlasti v občinskem središču, vendar je treba 
zagotoviti določene rezerve tudi v drugih manjših naseljih. Pri tem je treba poudariti, da je poselitev 
pretežno ruralna, kar zahteva večje gradbene parcele z večjimi manipulacijskimi površinami izkoristek 
gradbenih parcel pa je na prvi pogled manjši. Za ohranjanje prebivalstva v občini Dobje se bo 
zagotovo iskalo dodatne stavbne površine tako v naseljih, kot tudi na območjih razpršene poselitve.   


