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I. SPLOŠNI DEL 
 
 

• Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca 
 
 
 
 

Odgovorni prostorski načrtovalec 
 
 
 

NATALIJA BABIČ 
(ime in priimek) 

 
 
 
 

IZJAVLJAM, 
 
 

 
1. da so spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta skladne 

s predpisi, ki veljajo na območju sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev, 

2. da so v spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta 
pridobljena vsa mnenja v skladu z ZUreP-2, 

3. da so v spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta 
rešitve medsebojno usklajene. 

 
 
 

 
2019/SD OPPN-019    Natalija BABIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1502 A 

(številka projekta)     (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska 
številka) 

 
Maribor, januar 2020   Podpis: 
(kraj in datum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (osebni žig) 
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II. TEKSTUALNI DEL 
 

• Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka  
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Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. l. 
RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/12) je Občinski 
svet Občine Rogaška Slatina na svoji .... seji dne .... sprejel 
 

ODLOK O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA ZA OBMOČJE P3 Z OKOLICO (ZD7) V ROGAŠKI SLATINI 
 

(dopolnjen osnutek) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD 7) v 
Rogaški Slatini se za 1. členom odloka doda 1.a člen, ki se glasi: 

 
»1.a člen 

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (objavljen v 
Uradnem listu RS št. 94/2013), ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, št. projekta 2019/SD 
OPPN – 019 – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN. Identifikacijska številka 
sprememb in dopolnitev OPPN v zbirki prostorskih aktov je 1264.« 
 

2. člen 
 

Za 2. členom odloka se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 
 

»2.a člen 
 

Sestavni deli sprememb in dopolnitev OPPN 
 
I.   Splošni del 
 
II.  Tekstualni del:  

Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN 
 
III. Grafični del: 
1. PRIKAZ NAMENMSKE RABE PROSTORA 

1.1 Izsek iz grafičnih prilog veljavnega OPPN    M-1 : 1000 
2. PRIKAZ UREDITVENEGA NAČRTA Z NAČRTOM PARCEL 

2.1 Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem   M-1 : 1000 
3. PRIKAZ OBMOČJA SD OPPN IN NAČRTOVANIH UREDITEV V ŠIRŠEM OBMOČJU 

 3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev  M-1 :5000 
4. PRIKAZ UMESTITVE NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV 
IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
 4.1 Ureditvena situacija s shematskim prerezom C - C   M-1 : 1000 
 4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji   M-1 : 1000 
 4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja ga gospodarsko javno  
 Infrastrukturo         M-1 : 1000 
 4.4 Prometno tehnična situacija s prikazom priključevanja na obstoječo prometno  
 ureditev         M-1 : 1000 
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IV. Priloge: 
1. Obstoječa prostorska dokumentacija 
2. Prikaz stanja prostora za obravnavano območje  
3. Seznam nosilcev urejanja prostora, mnenja k osnutku SD OPPN, odločba in  
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje, mnenja k predlogu  
SD OPPN 
4. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN 
5. Povzetek za javnost« 

 
3. člen 

 
Za 3. členom odloka se doda nov 3.a člen, ki se glasi:  
 

»3.a člen 
 

Območje urejanja sprememb in dopolnitev OPPN 
 

(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel 
številka: 786/4, 787/2, 787/4, 788, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/2, 793/1, 793/2, 793/3, 
793/4, 793/5, vse k.o. Rogaška Slatina.  

(2) Velikost zemljišča je približno 10 145 m². 
(3) Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture ter krajinske in druge 

ureditve lahko segajo tudi izven območja.« 
 

4. člen 
 
V 5. členu odloka se na koncu doda besedilo, ki se glasi: 

»(4) Pešci in kolesarji so z območjem povezani preko nadhoda čez cesto in 
železnico, ki je v pripravi za izvedbo.« 
 

5. člen 
 
V 6. členu odloka se v peti alineji črta navedba objektov številka 4 in 5.  
Na koncu 6. člena odloka se doda nova alineja, ki se glasi: 

»- postavitev razglednega stolpa z zunanjo ureditvijo, kot je prikazano v grafičnem 
delu (spremembe in dopolnitve OPPN – list št. 4.1: Ureditvena situacija s shematskim 
prerezom C-C).« 
 

6. člen 
 
V 7. členu odloka se v petem odstavku črta navedba objektov številka 4 in 5.  
V 7. členu odloka se na koncu doda besedilo, ki se glasi: 

»(11) Postavitev razglednega stolpa je predvidena na skrajnem jugu območja 
sprememb in dopolnitev OPPN. Stolp je visok 106 m. V sklopu stolpa so predvideni 
spremljajoči prostori (recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče ipd). Ob uvozu na ta del 
območja je na severni strani predvidena ureditev parkirišč za avtobuse. Na južni strani je ob 
parkiriščih predvidena ureditev povezave na obstoječo cesto Tržaški hrib. Proti jugu, do 
stolpa bo urejenih okoli 50 parkirnih mest za avtomobile.« 
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7. člen 
 
V 12.členu odloka se na koncu petega odstavka doda besedilo, ki se glasi: 
»Za vsak nameravan poseg v varovalnem pragovnem pasu železniške proge, 106 m levo in 
desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira, je potrebno predhodno pridobiti projektne 
pogoje in pozitivno mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljalca javne železniške 
infrastrukture. Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge mora investitor novih 
posegov predvideti ukrepe za zavarovanje pred hrupom zaradi železniškega prometa.« 
 
V 12. členu odloka se črta besedilo šestega odstavka in nadomesti z novim, ki se glasi: 

»(6) V grafičnem delu (spremembe in dopolnitve OPPN - list štev. 4.4: Prikaz ureditve 
glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter 
grajeno javno dobro) je prikazan konceptualni potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov in 
prometnih ureditev. Opredeljene so točke navezave v skladu s smernicami nosilcev urejanja 
prostora. Podrobnejše rešitve se določijo v projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. 
izvedbo in uskladitvi komunalnega reda v območju OPPN. Rešitve se opredelijo tudi v skladu 
s faznostjo gradnje.« 
 

8. člen 
 
V 13.členu odloka se črta besedilo prvega odstavka in nadomesti z novim, ki se glasi: 

»(1) Območje se navezuje na regionalno cesto R3-685, odsek 7495 v km 2.378 v 
obstoječem križišču, prometna ureditev na regionalni cesti se ne spreminja. Od obstoječega 
priključka in zavarovanega železniškega prehoda poteka obstoječa občinska cesta LC – 
356221, ki se za potrebe dostopa rekonstruira v širini NPP 8.0 m (vozišče 2x3.0 m, pločnik 
1.50 m, robni pas 0.50 m).« 
 
V 13. členu odloka se črta besedilo drugega odstavka in nadomesti z novim, ki se glasi: 
 »(2) Na območju sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena ureditev dovoznih cest 
do parkirišč za avtobuse in osebne avtomobile. Med parkirišči je predvidena cestna 
navezava na obstoječo cesto Tržaški hrib. Dostopi za pešce in kolesarje se navežejo na 
predvideno izvedbo nadhoda čez regionalno cesto in železniško progo. 
 

9. člen 
 
Črta se besedilo 14. člena odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi: 

 
»Kanalizacija 

 
(1) Na območju OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja. V skladu z veljavnimi 

občinskimi predpisi je obvezna priključitev načrtovanih objektov na javno kanalizacijo. 
(2) Vse projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih 

vod morajo biti skladne z veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih vod in v skladu s smernicami DRSV in upravljalca kanalizacijskega omrežja. 
Vse dimenzije objektov, cevi se natančno določijo v projektni dokumentaciji. OPPN 
opredeljuje samo konceptualno rešitev. 

(3) Zasnova odvodnje komunalnih in padavinskih vod predvideva: 
- Vse komunalne odpadne vode se navežejo preko fekalne kanalizacije na obstoječi 
kolektor ABC 1000, ki poteka severno od Ratanskega potoka. Končna dispozicija je ČN 
Rogaška Slatina, 
- Zbirni fekalni kanal poteka v predvidenih prometnih površinah, s prebojem pod 
železniško progo in regionalno cesto do priključnega jaška na parceli štev. 464/4 k.o. 
Rogaška Slatina. Priključki do posameznih objektov se opredelijo v projektni dokumentaciji, 
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- Meteorne odpadne vode se vodijo ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih 
prometnih in manipulativnih površin preko meteorne kanalizacije z izpustom v Negojščico na  
SZ strani območja. Priključevanje na meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin 
se izvede preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, 
- Na meteorni kanalizaciji se pred izpustom v Negojščico izvede zadrževalni objekt 
(cevni zadrževalnik), ki se locira pod površino parkirišč na severni strani objektov. Izpust v 
vodotok se načrtuje tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Iztočna glava mora biti 
oblikovana pod naklonom brežine vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga ustrezno  
zavarovana pred vodno erozijo. Podrobno se rešitev opredelijo v projektni dokumentaciji 
(detalji, dimenzioniranje) 

(4) Potek kanalizacije in križanja morajo biti usklajeni z drugimi komunalnimi vodi. 
Križanje s cesto in železnico se izvede na ustrezni globini, v skladu s pogoji upravljalca 
(zaščitna cev, obbetoniranje ipd.).« 
 

10. člen 
 
Črta se besedilo 15. člena odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi: 
 

»Vodovod 
 

(1) Na območju OPPN poteka obstoječe vodovodno omrežje PE HD DN 90, ki se 
odstrani. 

(2) Vsi objekti se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje. Za zagotavljanje 
vodooskrbe in požarne zaščite je potrebno zgraditi nov priključni vodovod ustreznih dimenzij 
z navezavo na primarni cevovod DN 250, ki poteka severno od regionalne ceste. Priključni 
cevovod se izvede s podvrtanjem ceste in železnice in poteka do priključnega jaška ob 
parkiriščih za avtobuse. Od tukaj se izvede krožno omrežje za potrebe vodooskrbe 
posameznih objektov in požarno zaščito. 

(3) Prečkanje regionalne ceste in železnice se izvede s podvrtanjem in položitvijo v 
jekleno zaščitno cev na ustrezni globini in v skladu s pogoji upravljalcev. Detalj križanja se 
opredeli v projektni dokumentaciji. 

(4) Na predvidenem omrežju je potrebno zagotoviti ustrezno število hidrantov za 
požarno zaščito.« 
 

11. člen 
 
Črta se besedilo 16. člena odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi: 
 

»Električno omrežje 
 

(1) V območju OPPN se nahaja obstoječa TP Mizarstvo, priključni SN kablovod in NN 
omrežje. Ob porušitvi objektov se celotno omrežje in TP odstrani. 

(2) Električna  energija za napajanje predvidenih objektov se zagotovi z izgradnjo 
novega SN kablovoda iz RTP Rogaška. Na območju se predvidi več novih TP v odvisnosti 
od potrebne moči. TP se predvidijo v objektih. 

(3) Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami. Predvidi se 
fazna gradnja. Za potek SN kablovoda se izdela posebna dokumentacija. Vsi pogoji, lokacije 
TP, priključne točke, se opredelijo v projektni dokumentaciji v skladu z veljavno zakonodajo, 
smernicami in pogoji upravljalca.« 
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12. člen 
 
Črta se besedilo 17. člena odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi: 
 

»Javna razsvetljava 
 

(1) Na območju urejanja se zagotovi izvedba javne razsvetljave dostopnih cest in 
parkirišč. Napajanje JR se predvidi iz načrtovanih TP v območju. JR se izvede s svetilkami v 
skladu z veljavno zakonodajo s področja svetlobne onesnaženosti.« 

 
13. člen 

 
Črta se besedilo 18. člena odloka in se nadomesti z novim, ki se glasi: 
 

»TK omrežje 
 

(1) V območju OPPN poteka obstoječe TK omrežje na severnem in vzhodnem delu 
TK omrežje za potrebe obstoječih objektov. Omrežje se v skladu s predvideno zazidavo 
ustrezno zaščiti, prestavi oz.demontira. 

(2) Predvidene objekte se priključi na obstoječo TK kanalizacijo v SZ delu območja. 
Od priključnega jaška se izvede nova TK kanalizacija DN 110 do novega priključnega jaška 
na SZ delu območja. Od priključnega jaška se položi ustrezno razvodno omrežje do 
posameznih porabnikov. 

(3) Rešitve se obdelajo v projektni dokumentaciji v skladu s pogoji upravljalca. 
(4) Priključevanje v omrežje KKS se izvede v skladu s pogoji upravljalca. Obstoječe 

omrežje poteka ob Celjski cesti, SV od predvidene pozidave. 
(5) Priključitev se izvede preko nove kabelska kanalizacije (2x DN 50) in ustreznih 

jaškov do območja urejanja. 
(6) Trase priključnega voda, priključevanje posameznih objektov se obdela v projektni 

dokumentaciji. Križanje regionalne ceste in železnice se izvede s podvrtanjem in v zaščitnih 
ceveh v skladu s pogoji upravljalcev.« 

 
14 člen 

 
V 20. členu odloka se v prvem stavku, v oklepaju doda:  
», 94/13«. 
 

15. člen 
 
V 23. členu odloka se v sedmem odstavku črtajo besede »s 150. In 153. členom Zakona o 
vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02)« in nadomestijo z besedami, ki se glasijo: 
» z veljavno zakonodajo«. 
 

16. člen 
 
V 25. členu odloka se v prvem stavku, v oklepaju doda:  
», 43/18«. 
 

17. člen 
 
Črta se besedilo 36. člena odloka, členi v nadaljevanju odloka se ustrezno preštevilčijo. 



SD OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) – DOPOLNJEN OSNUTEK     

Št. projekta: 2019/SD OPPN-019  11 
 

18. člen 
 
Črta se besedilo prvega odstavka 37. člena odloka, členi v nadaljevanju odloka se ustrezno 
preštevilčijo. 
 

19. člen 
 
V 39.členu odloka se v drugem in tretjem odstavku črta navedba objektov številka 4 in 5. 
Na koncu 39.člena se doda besedilo, ki se glasi: 

»(5) S spremembami in dopolnitvami OPPN je določeno območje pozidave stolpa in 
potrebnih spremljajočih prostorov. Objekt se lahko postavi kjerkoli znotraj tega območja.  
Natančne dimenzije in oblika se povzame iz idejne zasnove in opredeli v projektni 
dokumentaciji. Zunanja ureditev s parkirišči je zarisana načelno, možno jo je spremeniti. 
Obvezno je, da se upošteva navezava na lokalno cesto LC-356221.« 
 
KONČNI DOLOČBI 

20. člen 

 
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta so na vpogled na 
Občini Rogaška Slatina in delno na spletni strani  www.rogaska-slatina.si. 

 
21. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. ………………. 
Rogaška Slatina, dne …………….. 

 
 
 

Župan 
Občine Rogaška Slatina 

Mag. Branko KIDRIČ 
 

http://www.rogaska-slatina.si/
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II. GRAFIČNI DEL: 
 
1. PRIKAZ NAMENMSKE RABE PROSTORA 

1.1 Izsek iz grafičnih prilog veljavnega OPPN   M-1 : 1000 
 
2. PRIKAZ UREDITVENEGA NAČRTA Z NAČRTOM PARCEL 

2.1 Območje SD OPPN z obstoječim parcelnim stanjem  M-1 : 1000 
 
3. PRIKAZ OBMOČJA SD OPPN IN NAČRTOVANIH UREDITEV V ŠIRŠEM OBMOČJU 

 3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih ureditev M-1 :5000 
 
4. PRIKAZ UMESTITVE NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV 
IN POVEZAV PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI 
 4.1 Ureditvena situacija s shematskim prerezom C - C  M-1 : 1000 
 4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji  M-1 : 1000 
 4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja ga gospodarsko javno  
 Infrastrukturo        M-1 : 1000 
 4.4 Prometno tehnična situacija s prikazom priključevanja na obstoječo prometno  
 ureditev        M-1 : 1000 
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IV. Priloge: 
 

1. Obstoječa prostorska dokumentacija 
2. Prikaz stanja prostora za obravnavano območje  
3. Seznam nosilcev urejanja prostora, mnenja k osnutku SD OPPN, odločba in  
mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje 
4. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN 
5. Povzetek za javnost 
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1. OBSTOJEČA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA  
 

1.1 PROSTORSKI IZVEDBENI AKT 
 
Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z 
okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS številka 94/2013) – v nadaljevanju OPPN. 
 
Izsek iz veljavnega OPPN – ureditvena situacija z mejo območja sprememb in dopolnitev: 
 

 
 
Slika 1: Izsek iz OPPN, meja območja SD OPPN v modri barvi 
 

 
 
Izsek iz OPPN-legenda 
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2. PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE 
 
2.1 OPIS OBMOČJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN  
 
2.1.1 Širše območje 
 
Območje SD OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od 
obstoječega območja zdravilišča, od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo – 
Rogaška Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m. 

 
 

 
Slika 2: Širše območje na DOF, vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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2.1.2 Ožje območje 
 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel številka: 
786/4, 787/2, 787/4, 788, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/2, 793/1, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 
vse k.o. Rogaška Slatina.  
Velikost območja sprememb in dopolnitev je 10 145 m2. 

 

Slika 3: Ožje območje na DOF, vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 
 
 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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2.2 PRIKAZ DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ  
 
2.2.1 Dejanska raba zemljišč  
 
DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ  
V ureditvenem območju SP se glede na dejansko rabo prostora nahaja pozidano zemljišče in 
delno gozdno zemljišče.  

 
Slika 4: Pogled na obstoječe stanje, proti jugu, prometni priključek Tržaški hrib-Celjska cesta, železnica 
vir: https://www.google.com/maps/place/3250+Rogaška+Slatina 

 
Slika 5: Pogled na obstoječe objekte v zahodnem delu območja 
vir: https://www.google.com/maps/place/3250+Rogaška+Slatina 

 
Slika 6: Pogled na obstoječe stanje, proti jugu, na cesto Tržaški hrib 
vir: https://www.google.com/maps/place/3250+Rogaška+Slatina 

https://www.google.com/maps/place/3250+Roga%C5%A1ka+Slatina
https://www.google.com/maps/place/3250+Roga%C5%A1ka+Slatina
https://www.google.com/maps/place/3250+Roga%C5%A1ka+Slatina
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Slika 7: Pogled na obstoječe stanje proti severu s ceste Tržaški hrib 
vir: https://www.google.com/maps/place/3250+Rogaška+Slatina 
 

 
2.2.2 Načrtovana raba 

 

Načrtovana ureditev ne spreminja podrobne namenske rabe prostora, ki je določena z 
veljavnim OPPN – površine za gradnjo objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. 
 
2.3 PRIKAZ OBMOČIJ S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 
 
2.3.1 Območja varstva vodnih virov in območje erozije 
 
Območje se nahaja izven vodovarstvenega območja.  
Območje urejanja ni poplavno. 
V postopku izdelave veljavnega OPPN je bilo za območje izdelano Geomehansko poročilo 
(izdelalo podjetje ini d.o.o., 9.1.2013, št. 2828/2012), iz katerega izhaja, da ob upoštevanju 
poročila območje ni erozijsko in plazovito ogroženo. 
 
2.3.2 Ohranjanje narave 
 
Obravnavano območje obkrožajo primestni gozdovi, ki so zavarovani z Odločbo o 
zavarovanju dreves in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi 
okolici (Uradni list LRS št. 29/52) ter Odlokom o uskladitvi odločbe o zavarovanju dreves in 
gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici (Uradni list SRS št. 
50/71). Zavarovano območje nima dodatnega naravovarstvenega statusa. Gradnja na 
varovanem območju ni predvidena.  
 
2.3.3 Varstvo kulturne dediščine 
 
Območje urejanja se v manjšem delu nahaja znotraj zavarovanega območja zdravilišča z 
ESD 628, naselbinska dediščina in režimom spomenika. 

https://www.google.com/maps/place/3250+Roga%C5%A1ka+Slatina
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Slika 8: Območje urejanja in varovane kulturne dediščine 

Vir: http://giskd6s.situla.org/giskd/ 
 
2.4 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
Območje se nahaja v osrednjem delu mesta z vso obstoječo komunalno in energetsko 
infrastrukturo. Priključevanje novih objektov je možno v skladu s pogoji upravljavcev.  
Prometno se območje navezuje z obstoječim priključkom na regionalno cesto RIII-685/7495 
Tekačevo – Rogaška Slatina preko obstoječega zavarovanega železniškega prehoda preko 
regionalne železniške proge št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m. 
 

 
Slika 9: Območje z obstoječimi komunalnimi vodi 
Vir: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.30857034733098065 

http://giskd6s.situla.org/giskd/
http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.30857034733098065
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3.  SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  
 
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu s sprejetim »Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 
7)« (Uradni list RS št. 36/2019) sodelujejo pri pripravi s predložitvijo mnenj za načrtovanje: 
 
Nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj k načrtovanju: 
 
Vloga za izdajo MNENJA K OSNUTKU: Št. dok.: 037204, z dne: 22.7.2019 
Vloga za izdajo MNENJA K PREDLOGU : Št. dok.: 
 
 

NASLOVNIK: MNENJE K OSNUTKU 

 
MNENJE K PREDLOGU 

 
 DATUM 

IZDAJE: 
ŠTEVILKA 

DOKUMENTA: 
DATUM 

IZDAJE: 
ŠTEVILKA 

DOKUMENTA: 

1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode, Sektor območja 
Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje 

23.7.2019, 
26.9.2012 

35021-
43/2019-3, 

35001-
474/2012-2 

  

2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 
Ljubljana 

18.7.2019 350-
107/2019-3-

DGZR 

  

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje 
cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje 

15.7.2019 37167-
1679/2019/3

(1503) 

  

4. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, 
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor 

27.8.2019 350-
3/2018/216-

1818 

  

5. RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat 
za letalski in pomorski promet, Sektor za 
letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana 

26.7.2019 350-
38/2019/2-
00201644 

  

6. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 
10, 1000 Ljubljana 

22.7.2019 
Dop.17.12. 

2019 

35012-
79/2019/7, 

dop. 35012-
79/2019-/5 

  

7. Zavod RS za varstvo narave, Območna 
enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 

22.7.2019 1-III-375/5-
O-19/TA 

  

8. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve 
Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 
3250 Rogaška Slatina 

15.7.2019 511-1000/2-
2019-UK/AG 

 / 

9. Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 
Ljubljana 

9.8.2019 2103/19-TM   

10. Telekom Slovenije d.d., Center za 
vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje  

11.7.2019 17610202-
00131201907
010012 

  

11. Telemach d.o.o., Brnčičeva 49a, 1231 
Ljubljana-Črnuče 

4.7.2019 346/1-2019   

12. ELEKTRO CELJE d.d., Vrunčeva 2a, 3000 
Celje 

12.8.2019 2637   

16.   Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica  
      2, 3250 Rogaška Slatina 

/ 
 

/   

17.   Slovenske železnice-infrastruktura d.o.o., 
        Kolodvorska ulica 1, 1000 Ljubljana 

25.11.2019 31002-
521/2019-6 

  

18.   RS Ministrstvo za infrastrukturo, 
        Direktorat za kopenski promet, 
        Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana 

16.12.2019 350-
67/2019/33-
02131786 
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MNENJA K OSNUTKU SD OPPN 
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Nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov SD 
OPPN na okolje: 
 

Vloga za izdajo MNENJ: Št. dok.:037391,  z dne: 12.8.2019  
 

 
 

NASLOVNIK: 

MNENJE 
 

DATUM 

IZDAJE: 
ŠTEVILKA 

DOKUMENTA: 

1. RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
22, 1000 Ljubljana 

/ / 

2. RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno 
zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

/ / 

3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija 
RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska 
c. 88, 3000 Celje 

23.7.2019 35021-43/2019-3 

4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana 

19.7.2019 35012-79/2019/6 

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota 
Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 

11.7.2019 1-III-349/2-O-19/TA 

6. Zavod za gozdove RS, OE Celje, Ljubljanska 13, 
3000 Celje 

6.8.2019 3407-143/2019-2 

RS, Ministrstvo za okolje in prostor,  
Direktorat za okolje,  
Sektor za strateško presojo vlivov na okolje, 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

ODLOČBA ŠT. 35409-68/2019/7 Z 
DNE 24.6.2019 

iz katere je razvidno, da je 
celovito presojo vplivov na okolje 

POTREBNO IZVESTI! 
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MNENJA O CPVO IN ODLOČBA
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4. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN 
 

4.1 Opis območja urejanja SD OPPN 
 
Območje se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od obstoječega 
območja zdravilišča, od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina 
in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m. 
Teren se od obstoječega priključka na regionalno cesto rahlo dviguje. Cesta se pred 
območjem razcepi. Proti zahodu vodi dostopna cesta do platoja, kjer so dotrajani objekti 
bivše proizvodnje. Proti vzhodu in v nadaljevanju proti jugu pelje lokalna cesta Tržaški hrib 
(LC 356221), ki na vzhodni strani omejuje območje, kjer je predvidena postavitev 
razglednega stolpa in je sedaj v naravi nepozidano. 
 
4.1.2 Podlaga za pripravo SD OPPN in postopek priprave 
 
Postopek priprave SD OPPN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora (v 
nadaljevanju: ZUreP-2), se je začel s »Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD 7)« (Uradni 
list RS št. 36/2019)«, ki ga je sprejel župan Občine Rogaška Slatina.  
 
4.1.3 Namen in način izdelave SD OPPN 
 
Osnutek SD OPPN je izdelan na podlagi prikaza stanja prostora, razvojnih potreb in 
izdelanih strokovnih podlag. 
Skladno z zakonom je bil osnutek posredovan nosilcem urejanja prostora, da so podali 
mnenje k osnutku za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti in druge 
relevantne podatke s katerimi razpolagajo. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja je izdalo 
odločbo, da je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje.  
Po pridobljenih mnenjih na osnutek SD OPPN se je pripravil dopolnjen osnutek SD OPPN, 
kjer so bila upoštevana mnenja in smernice nosilcev urejanja prostora. Dopolnjen osnutek 
SD OPPN se je posredoval občini v pregled in javno razgrnitev. Javno se razgrne tudi 
okoljsko poročilo. 
 
4.2 Umestitev predvidene ureditve v prostor 
 
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema vzhodni del OPPN z naslednjimi parcelami 
ali deli parcel številka: 786/4, 787/2, 787/4, 788, 789, 790/1, 790/3, 791/1, 791/2, 793/1, 
793/2, 793/3, 793/4, 793/5, vse k.o. Rogaška Slatina.  
Velikost zemljišča je približno 10 145 m². 
 
Predvidena je postavitev razglednega stolpa z ureditvijo zunanjih parkirišč. 
 
4.3 Opis načrtovanih prostorskih ureditev in zazidalna zasnova 
 
Postavitev razglednega stolpa je predvidena na skrajnem jugu območja sprememb in 
dopolnitev OPPN. Stolp je visok 106 m. V sklopu stolpa so predvideni spremljajoči prostori 
(recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče ipd).  
Ob uvozu na ta del območja je na severni strani predvidena ureditev parkirišč za avtobuse. 
Na južni strani je ob parkiriščih predvidena ureditev povezave na obstoječo cesto Tržaški 
hrib. Proti jugu, do stolpa bo urejenih okoli 50 parkirnih mest za avtomobile.« 
 
 
 



SD OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) – DOPOLNJEN OSNUTEK     

Št. projekta: 2019/SD OPPN-019  25 
 

 
 

 
 
Slika 10: Ureditvena situacija z legendo, vir: Urbis d.o.o. 
 



SD OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) – DOPOLNJEN OSNUTEK     

Št. projekta: 2019/SD OPPN-019  26 
 

4.4 Prometna ureditev 
 
Območje se navezuje na regionalno cesto R3-685, odsek 7495 v km 2.378 v obstoječem 
križišču, prometna ureditev na regionalni cesti se ne spreminja. Od obstoječega priključka in 
zavarovanega železniškega prehoda poteka obstoječa občinska cesta LC – 356221, ki se za 
potrebe dostopa rekonstruira v širini NPP 8.0 m (vozišče 2x3.0 m, pločnik 1.50 m, robni pas 
0.50 m). 
Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste R3-685, odsek 7495 od km 
2,220 do km 2,485. Posegov v območje regionalne ceste ni.  
Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne železniške proge štev. 32 
Grobelno – Stranje – Rogatec. Dostop je preko obstoječega, zavarovanega železniškega 
prehoda, v območje katerega se ne posega. Za vsak nameravan poseg v varovalnem 
pragovnem pasu železniške proge, 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega 
tira, je potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje k projektni 
dokumentaciji s strani upravljalca javne železniške infrastrukture. Pri načrtovanju vseh 
gradenj v območju železniška proge mora investitor novih posegov predvideti ukrepe za 
zavarovanje pred hrupom zaradi železniškega prometa.« 
 
4.5 Zasnova projektnih rešitev komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske 
infrastrukture  
 
Celotno omrežje je možno navezati na obstoječe infrastrukturno omrežje z izgradnjo 
ustreznih navezav oziroma v skladu s pogoji posameznih upravljavcev.  
 

Kanalizacija 
Na območju OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja. V skladu z veljavnimi 
občinskimi predpisi je obvezna priključitev načrtovanih objektov na javno kanalizacijo. 
Vse projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod morajo 
biti skladne z veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih vod in v skladu s smernicami DRSV in upravljalca kanalizacijskega omrežja. Vse 
dimenzije objektov, cevi se natančno določijo v projektni dokumentaciji. OPPN opredeljuje 
samo konceptualno rešitev. 
Zasnova odvodnje komunalnih in padavinskih vod predvideva: 
- Vse komunalne odpadne vode se navežejo preko fekalne kanalizacije na obstoječi 
kolektor ABC 1000, ki poteka severno od Ratanskega potoka. Končna dispozicija je ČN 
Rogaška Slatina, 
- Zbirni fekalni kanal poteka v predvidenih prometnih površinah, s prebojem pod 
železniško progo in regionalno cesto do priključnega jaška na parceli štev. 464/4 k.o. 
Rogaška Slatina. Priključki do posameznih objektov se opredelijo v projektni dokumentaciji, 
- Meteorne odpadne vode se vodijo ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih 
prometnih in manipulativnih površin preko meteorne kanalizacije z izpustom v Negojščico na 
SZ strani območja. Priključevanje na meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin 
se izvede preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, 
- Na meteorni kanalizaciji se pred izpustom v Negojščico izvede zadrževalni objekt 
(cevni zadrževalnik), ki se locira pod površino parkirišč za avtobuse na severni strani 
objektov. Izpust v vodotok se načrtuje tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Iztočna glava 
mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga 
ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Podrobno se rešitev opredelijo v projektni 
dokumentaciji (detalji, dimenzioniranje) 
Potek kanalizacije in križanja morajo biti usklajeni z drugimi komunalnimi vodi. Križanje s 
cesto in železnico se izvede na ustrezni globini, v skladu s pogoji upravljalca (zaščitna cev, 
obbetoniranje ipd.). 
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Vodovod 
Na območju OPPN poteka obstoječe vodovodno omrežje PE HD DN 90, ki se odstrani. 
Vsi objekti se priključijo na obstoječe vodovodno omrežje. Za zagotavljanje vodooskrbe in 
požarne zaščite je potrebno zgraditi nov priključni vodovod ustreznih dimenzij z navezavo na 
primarni cevovod DN 250, ki poteka severno od regionalne ceste. Priključni cevovod se 
izvede s podvrtanjem ceste in železnice in poteka do priključnega jaška ob parkiriščih za 
avtobuse. Od tukaj se izvede krožno omrežje za potrebe vodooskrbe posameznih objektov in 
požarno zaščito. 
Prečkanje regionalne ceste in železnice se izvede s podvrtanjem in položitvijo v jekleno 
zaščitno cev na ustrezni globini in v skladu s pogoji upravljalcev. Detalj križanja se opredeli v 
projektni dokumentaciji. 
Na predvidenem omrežju je potrebno zagotoviti ustrezno število hidrantov za požarno 
zaščito. 
 
Električno omrežje 
V območju OPPN se nahaja obstoječa TP Mizarstvo, priključni SN kablovod in NN omrežje. 
Ob porušitvi objektov se celotno omrežje in TP odstrani. 
Električna energija za napajanje predvidenih objektov se zagotovi z izgradnjo novega SN 
kablovoda iz RTP Rogaška. Na območju se predvidi več novih TP v odvisnosti od potrebne 
moči. TP se predvidijo v objektih. 
Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami. Predvidi se fazna gradnja. 
Za potek SN kablovoda se izdela posebna dokumentacija. Vsi pogoji, lokacije TP, priključne 
točke, se opredelijo v projektni dokumentaciji v skladu z veljavno zakonodajo, smernicami in 
pogoji upravljalca. 
 
Javna razsvetljava 
Na območju urejanja se zagotovi izvedba javne razsvetljave dostopnih cest in parkirišč. 
Napajanje JR se predvidi iz načrtovanih TP v območju. JR se izvede s svetilkami v skladu z 
veljavno zakonodajo s področja svetlobne onesnaženosti.« 
 
TK omrežje 
V območju OPPN poteka obstoječe TK omrežje na severnem in vzhodnem delu tek TK 
omrežje za potrebe obstoječih objektov. Omrežje se v skladu s predvideno zazidavo 
ustrezno zaščiti, prestavi oz.demontira. 
Predvidene objekte se priključi na obstoječo TK kanalizacijo v SZ delu območja. Od 
priključnega jaška se izvede nova TK kanalizacija DN 110 do novega priključnega jaška na 
SZ delu območja. Od priključnega jaška se položi ustrezno razvodno omrežje do 
posameznih porabnikov. 
Rešitve se obdelajo v projektni dokumentaciji v skladu s pogoji upravljalca. 
Priključevanje v omrežje KKS se izvede v skladu s pogoji upravljalca. Obstoječe omrežje 
poteka ob Celjski cesti, SV od predvidene pozidave. 
Priključitev se izvede preko nove kabelska kanalizacije (2x DN 50) in ustreznih jaškov do 
območja urejanja. 
Trase priključnega voda, priključevanje posameznih objektov se obdela v projektni 
dokumentaciji. Križanje regionalne ceste in železnice se izvede s podvrtanjem in v zaščitnih 
ceveh v skladu s pogoji upravljalcev.« 
 
4.6 Utemeljitev sprememb in dopolnitev OPPN 
 
Spremembe in dopolnitve veljavnega OPPN so potrebne zaradi drugačne zasnove pozidave. 
Namembnost območja ostaja enaka – gradnja objektov za potrebe turistične ponudbe 
zdravilišča. Dostop-dovoz do območja se ne spreminja. 
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5. Povzetek za javnost 
 
 


