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1 IME IN KRATEK OPIS POSEGA 

 

Ime plana: 

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška Slatina 

 

Kratek opis plana: 

Opis plana v nadaljevanju je povzet po dokumentu »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini – dopolnjen osnutek«, ki so ga 

januarja 2020 izdelali v podjetju URBIS d.o.o. Maribor, pod številko 2019/SD OPPN-019. 

 

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN je drugačna zasnova pozidave. Na 

območju je predvidena postavitev razglednega stolpa z ureditvijo zunanjih parkirišč, pri čemer 

namembnost območja ostaja enaka – gradnja objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Prav 

tako se ne spreminja dostop/dovoz do območja.  

 

Postavitev 106 m visokega razglednega stolpa je predvidena na skrajnem jugu območja sprememb in 

dopolnitev OPPN. V sklopu stolpa so predvideni spremljajoči prostori (recepcija, sanitarije, vhod v 

dvigalo, stopnišče ipd). Ob uvozu na območje sprememb in dopolnitev OPPN je na severni strani 

predvidena ureditev parkirišč za avtobuse, na južni strani pa je ob parkiriščih predvidena ureditev 

povezave na obstoječo cesto Tržaški hrib. Proti jugu bo do razglednega stolpa urejenih okoli 50 

parkirnih mest za avtomobile. 
 

 

Dodatek je izdelan v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 

v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11). 

 

2 PODATKI O NAČRTOVANEM POSEGU 

 

2.1 Celoten prostor ali območje, ki ga zajema poseg  

 

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. Območje sprememb in 

dopolnitev OPPN zajema vzhodni del OPPN. Velikost območja urejanja je približno 10.145 m2. 

Ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture ter krajinske in druge ureditve lahko segajo tudi 

izven območja. 
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Slika 1: Širše območje sprememb in dopolnitev OPPN 

 

 

2.2 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 

razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in 

prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v naravo 

 

Na območju predvidenih sprememb in dopolnitev OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) je namenska 

raba določena z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 

50/19). Območje je opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, površine za turizem (BT) (slika 

spodaj). Načrtovana ureditev ne spreminja podrobne namenske rabe prostora, ki je določena z 

veljavnim OPPN - površine za gradnjo objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Prikaz 

namenske rabe tal je v prilogi 2.1. 
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Slika 2: Namenska raba prostora (MOP, 2019) 

 

2.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo 

 

Opis plana v nadaljevanju je povzet po dokumentu »Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini – dopolnjen osnutek«, ki so ga 

januarja 2020 izdelali v podjetju URBIS d.o.o. Maribor, pod številko 2019/SD OPPN-019. 

 

Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN je drugačna zasnova pozidave. Na 

območju je predvidena postavitev razglednega stolpa z ureditvijo zunanjih parkirišč, pri čemer 

namembnost območja ostaja enaka – gradnja objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Prav 

tako se ne spreminja dostop/dovoz do območja.  

 

Postavitev 106 m visokega razglednega stolpa je predvidena na skrajnem jugu območja sprememb in 

dopolnitev OPPN. V sklopu stolpa so predvideni spremljajoči prostori (recepcija, sanitarije, vhod v 

dvigalo, stopnišče ipd). Ob uvozu na območje sprememb in dopolnitev OPPN je na severni strani 

predvidena ureditev parkirišč za avtobuse, na južni strani pa je ob parkiriščih predvidena ureditev 

povezave na obstoječo cesto Tržaški hrib. Proti jugu bo do razglednega stolpa urejenih okoli 50 

parkirnih mest za avtomobile. 
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Slika 3: Ureditvena situacija (URBIS d.o.o. Maribor, januar 2020) 

 



Dodatek za varovana območja  
 

 

5 

 

 
Slika 4: Prečni prerez C predvidene situacije – razgledni stolp (URBIS d.o.o. Maribor, januar 2020) 

 

Prometna ureditev 

Prometno se območje navezuje z obstoječim priključkom na regionalno cesto RIII-685/7495 Tekačevo 

– Rogaška Slatina, preko obstoječega zavarovanega železniškega prehoda, ki prečka regionalno 

železniško progo št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m.  

 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v obstoječem križišču, na odseku 7495 v km 2.378, 

navezuje na regionalno cesto R3-685. Prometna ureditev se na regionalni cesti ne spreminja. Od 

obstoječega priključka in zavarovanega železniškega prehoda v območju sprememb in dopolnitev 

OPPN poteka obstoječa občinska cesta LC – 356221, ki se bo za potrebe dostopa rekonstruirala v 

širini NPP 8.0 m (vozišče 2x3 m, pločnik 1.50 m, robni pas 0.50 m). Na obravnavanem območju 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.  

 

Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste R3-685, odsek 7495 od km 2,220 do 

km 2,485, ter  v varovalnem pasu regionalne železniške proge štev. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec. 

Posegi v območje regionalne ceste niso predvideni, dostop čez železniško progo je preko obstoječega, 

zavarovanega železniškega prehoda, v območje katerega se ne posega. 

 

Kanalizacija  

Na območju sprememb in dopolnitev OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja, zato je v skladu 

z veljavnimi občinskimi predpisi obvezna priključitev načrtovanih objektov na javno kanalizacijo. 



Dodatek za varovana območja  
 

 

6 

 

Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti skladno z veljavno 

zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih vod ter skladno s smernicami 

DRSV in upravljalca kanalizacijskega omrežja. Vse dimenzije objektov, cevi bodo natančneje 

določene v projektni dokumentaciji. 

 

Zasnova odvodnje komunalnih in padavinskih vod predvideva: 

• vse komunalne odpadne vode se bodo navezale preko fekalne kanalizacije na obstoječi 

kolektor ABC 1000, ki poteka severno od potoka Negojščica; končna dispozicija bo ČN 

Rogaška Slatina, 

• zbirni fekalni kanal bo potekal 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 bodo opredeljeni v projektni dokumentaciji, 

• meteorne odpadne vode se bodo vodile ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih prometnih 

in manipulativnih površin preko meteorne kanalizacije z izpustom v potok Negojščico na SZ 

strani območja; priključevanje na meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin se bo 

izvedlo preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj,  

• na meteorni kanalizaciji se bo pred izpustom v potok Negojščico izvedel zadrževalni objekt 

(cevni zadrževalnik), ki bo lociran pod površino parkirišč za avtobuse na severni strani 

objektov; izpust v vodotok bo načrtovan tako, da ne bo segal v svetli profil vodotoka; iztočna 

glava bo oblikovana pod naklonom brežine vodotoka; na območju iztoka bo struga ustrezno 

zavarovana pred vodno erozijo. Podrobno se rešitve opredelijo v projektni dokumentaciji 

(detajli, dimenzioniranje). 

Potek kanalizacije in križanja morajo biti usklajene z drugimi komunalnimi vodi. Križanje s cesto in 

železnico se izvede na ustrezni globini, v skladu s pogoji upravljalca (zaščitna cev, obbetoniranje ipd.). 

 

Vodovod 

Na območju OPPN poteka obstoječe vodovodno omrežje PE HD DN 90, ki se odstrani. Vsi objekti 

bodo priključeni 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 

ter bo potekal do priključnega jaška ob parkiriščih za avtobuse.  

 

Od tu bo izvedeno krožno omrežje za potrebe vodooskrbe posameznih objektov in požarno zaščito. Na 

predvidenem omrežju je potrebno zagotoviti ustrezno število hidrantov za 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. Detajl križanja bo opredeljen v projektni 

dokumentaciji. 

  

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, za potek SN kablovoda se izdela 

posebna dokumentacija. Predvidi se fazna gradnja. Vsi pogoji, lokacije TP, priključne točke se 

opredelijo v projektni dokumentaciji v skladu z veljavno zakonodajo, smernicami in pogoji 

upravljalca. 
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Javna razsvetljava 

Na območju urejanja se zagotovi izvedba javne razsvetljave dostopnih cest in parkirišč. Napajanje 

javne razsvetljave se predvidi iz načrtovanih TP v območju. Razsvetljava se izvede s svetilkami v 

skladu z veljavno zakonodajo s področja svetlobne onesnaženosti. 

 

Telekomunikacijsko omrežje 

V območju OPPN poteka obstoječe TK omrežje na severnem in vzhodnem delu za potrebe obstoječih 

objektov. Omrežje bo v skladu s predvideno zazidavo ustrezno zaščiteno, prestavljeno oziroma 

demontirano. Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo TK kanalizacijo v SZ delu območja, od 

koder bo izvedena nova TK kanalizacija DN 110 do novega priključnega jaška na SZ delu območja. 

Od tu bo položeno ustrezno razvodno omrežje do posameznih porabnikov. Rešitve se obdelajo v 

projektni dokumentaciji v skladu s pogoji upravljalca. Priključitev 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 kabelske kanalizacije (2 x 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. 
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2.4 Uvrstitev posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo na varovana 

območja 

 

Po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11; v 

nadaljevanju Pravilnik) je obravnavana sprememba plana vključena v poglavje IV »Posebna območja« V tabeli 1 so našteti posegi v naravo, ki so po 

našem mnenju relevantni za presojani plan. 

 
Tabela 1:Uvrstitev plana po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 

53/06, 38/10, 3/11) 

Poseg v naravo Neposredni vpliv 

Območje 

neposrednega 

vpliva (v m) 

Daljinski vpliv 

Območje 

daljinskega 

vpliva (v m) 

Gradnja ali razširitev turističnega kompleksa (primeroma 

zimskošportna središča, turistična naselja, večja kopališča z 

infrastrukturo, čolnarne z infrastrukturo, bungalovi, apartmaji)  

 

VSE SKUPINE 50 

belorepec, planinski orel, 

koconoge kure, kozača, vodne 

ptice, velike zveri 

250 
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Območje neposrednega vpliva znaša po Pravilniku 50 m za vse skupine, območje daljinskega vpliva 

pa 250 m, vendar le za belorepca, planinskega orla, koconoge kure, kozačo, vodne ptice in velike 

zveri. Na območju daljinskega vpliva ni varovanih območij s temi kvalifikacijskimi vrstami. Na 

neposrednem vplivnem območju plana (slika spodaj), je zavarovano območje spomenik oblikovane 

narave Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409), 

zavarovano z Odločbo o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaške Slatine ter 

gozdov v njegovi okolici (Uradni list LRS št. 29/52) in Odlokom o uskladitvi odločbe o zavarovanju 

drevesnih in gozdnih parkov Zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici s sklepom o 

ustanovitvi katastrske občine Rogaška Slatina (Uradni list SRS št. 50/71). 

 

 
Slika 5: Varovana območja na območju vpliva plana 
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2.5 Predvideno obdobje izvajanja 

 

Po sprejemu Odloka o SD OPPN za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška Slatina, pridobitvi 

vseh potrebnih soglasij in zagotovitvi vira financiranja sledi izvedba posega, ki je v tem trenutku 

terminsko ni možno z gotovostjo napovedati. Prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno, pri čemer 

mora vsaka etapa zagotoviti izvedljivost končnega stanja in pogoje varstva okolja. Etapnost gradnje 

mora biti takšna, da ne povzroča negativnega vpliva na vode in vodni režim ter erozivno ogroženost 

območja. 

 

2.6 Potrebe po naravnih virih 

 

Naravni vir je glede na 3. člen Zakona o varstvu okolja segment okolja, kadar je predmet gospodarske 

rabe. Za izvedbo posega bodo kot naravni viri uporabljeni naslednji naravni viri: 

• mineralne surovine (pesek, kamen, asfalt,…): bodo potrebne za utrditev terena in izgradnjo 

predvidenih objektov. Podatki o količini in izvoru mineralnih surovin v tej fazi niso znani. 

 

• kmetijska zemljišča: na območju sprememb in dopolnitev OPPN se tako po dejanski rabi kot 

tudi namenski rabi ne nahajajo kmetijska zemljišča.  

 

• gozd: znotraj območja sprememb in dopolnitev OPPN se po dejanski rabi nahaja 0,38 ha 

gozda. Predvidene ureditve posegajo le v gozdne robove, izgub gozdnih zemljišč ne bo. 

 

2.7 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 
 

Pri gradnji in obratovanju lahko pričakujemo onesnaženje zraka v obliki:   

• prašnih delcev in izpušnih plinov iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, 

• prašnih delcev zaradi gradnje novih objektov, transporta sipkih gradbenih materialov, 

• prašnih delcev in izpušnih plinov iz prometa osebnih vozil obiskovalcev in zaposlenih ter 

vozil za dostavo. 

 

Povišana raven hrupa pri gradnji in obratovanju je lahko posledica:  

• hrupa gradbenih strojev, 

• hrupa gradbenih mehanizacij za odkop zemljine in transporta viškov materiala, 

• prometa (osebnih, tovornih) vozil med obratovanjem. 

 

Pri gradnji in v času obratovanja lahko pričakujemo vpliv na tla, površinske vode in podzemne vode 

zaradi: 

• morebitnega izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav ter tovornih vozil na 

gradbišču, 

• neustreznega odvajanja padavinskih vod (iz parkirišč, manipulativnih površin, ipd.), 

• nepravilnega ravnanja z odpadki. 

 

Pri načrtovanju osvetljevanja mora biti v skladu z zakonodajo upoštevana Uredba o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Uredba 

določa, da se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor (nad vodoravnico), 

je enak 0 %. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju Republike Slovenije vgrajene v 

razsvetljavo državnih cest, izračunana na prebivalca Republike Slovenije, ne sme presegati ciljne 

vrednosti 5,5 kWh. 
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Med gradnjo bodo nastajali odpadki, predvsem nenevarni gradbeni odpadki (začasen in za fazo OP 

nepomemben vpliv), št. odpadka 17 (gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, vključno z 

zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij). Količine izkopanega materiala pri gradnji v tej fazi niso 

znane. V času gradnje se bo za razna dela ter vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil 

uporabljala tudi sredstva, ki sodijo med nevarne odpadke - odpadna embalaža. Količina odpadkov v 

času izdelave okoljskega poročila ni znana.  

 

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) bo 

treba med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti 

ponovne uporabe posameznih frakcij. Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih listov. 

Nevarne odpadke (npr. onesnažene krpe z motornim oljem, izrabljen akumulator itd.) je treba 

skladiščiti v zaprtih posodah in predajati pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov. K projektu za 

pridobitev gradbenega dovoljenja je treba priložiti Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Pred 

pridobitvijo uporabnega dovoljenja je treba v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju 

z njimi. 
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3 PODATKI O VAROVANEM OBMOČJU 

 

3.1 Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k 

ohranitveni vrednosti območja 

 

 

Zavarovana območja 

Zavarovano območje državnega pomena spomenik oblikovane narave Drevesni in gozdni parki 

zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) je bilo zavarovano z Odločbo o 

zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaške Slatine ter gozdov v njegovi okolici 

(Uradni list LRS št. 29/52) in Odlokom o uskladitvi odločbe o zavarovanju drevesnih in gozdnih 

parkov Zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici s sklepom o ustanovitvi katastrske 

občine Rogaška Slatina (Uradni list SRS št. 50/71). Območje je bilo zavarovano zaradi svoje posebne 

prirodne lepote, udobno speljanih poti in steza, številnih lepih počivališč in razglednih točk ter zaradi 

svojega zemljepisnega, dendrološkega, zdravstvenega, estetskega in turistično-propagandnega 

namena. Posebni varstveni cilji v odločbi in odloku niso opredeljeni. 

 

V Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje 2013-2022 štev. 09-41/13, sprejetim 

s Pravilnikom o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2013-2022), Ur. list 

RS št. 112/13, je med socialnimi cilji naveden cilj: 

• pestri gozdovi ob poteh v zdraviliških gozdovih in ob ostalih planinskih in rekreacijskih poteh 

 
 

3.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 

območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 

varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni 

režim 

 

Varovana območja 

Na neposrednem in daljinskem vplivnem območju plana, določenim s Pravilnikom o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 

130/04, 53/06, 38/10, 3/11) je le Zavarovano območje državnega pomena spomenik oblikovane narave 

Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) (slika 

spodaj). Na neposrednem in daljinskem vplivnem območju plana ni Natura 2000 območij. 
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Slika 6: Varovana območja na vplivnem območju plana (vir podatkov: Geoportal ARSO, 2019) 

 

EPO in NV 

Na območju neposrednega in daljinskega vpliva plana ni ekološko pomembnih območij ali naravnih 

vrednot.  

 

Vodovarstvena območja 

Na območju plana ni vodovarstvenih območij. 

 

Kulturna dediščina 

Po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo RS, stanje podatkov na 

dan 19. 9. 2019) se na območju sprememb in dopolnitev OPPN in v njegovi neposredni bližini nahaja 

ena enota kulturne dediščine, in sicer Rogaška Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628), ki je 

zavarovana z Odlokom o razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski 

spomenik (Uradni list RS, št. 85/97). 
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Slika 7: Prikaz enote kulturne dediščine (vir podatka: RKD, 2019) 

 

Poplavna območja 

Glede na karto razredov poplavne nevarnosti na območju sprememb in dopolnitev OPPN ni poplavnih 

območij. 

Varovalni gozdovi in gozdni rezervati 

Varovalnih gozdov oz. gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov znotraj območja SD 

OPPN ni. 

 

Erozijska, plazljiva in plazovita območja 

Glede na karto erozijskih območij se območje sprememb in dopolnitev OPPN ne nahaja na erozijsko 

ogroženem območju. Plazljiva območja so bila opredeljena v Načrtu upravljanja voda za vodni 

območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015 in so prikazana na spodnji sliki. Večina območja 

sprememb in dopolnitev OPPN spada v razred velike nevarnosti pojavljanja plazov, del območja ob 

železniški progi v razred majhne nevarnosti pojavljanja plazov, manjša dela na severozahodu in 

jugovzhodu območja pa v razred srednje nevarnosti. 
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Slika 8: Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (vir podatka: eVode, 2019) 

 

Degradirana območja 

Območje opuščenega mizarstva je v Evidenci degradiranih površin (Filozofska fakulteta Univerze 

Ljubljani, 2011) evidentirano kot degradirano območje (slika spodaj). 
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Slika 9: Degradirano območje št. 10602 (vir: Geopedia.si) 

 

3.3 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali 

njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma 

strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja  

3.3.1 Pravni režimi in varstvene usmeritve 

 

Za zavarovano območje spomenik oblikovane narave Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška 

Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409), so varstvene usmeritve in režimi podani v Odločbi o 

zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaške Slatine ter gozdov v njegovi okolici 

(Uradni list LRS št. 29/52) in jih navajamo spodaj. 

 

Na zavarovanem območju drevesnih in gozdnih parkov ter gozdov je prepovedano: 

a) sekanje dreves, lepotičnega grmovja in grmovja, ki raste v parkih, kakor tudi kleščenje in trganje 

vej, puljenje sadik ali kakršnokoli drugo poškodovanje drevja in nasadov; 

b) hoja izven obstoječih poti in stez; 

c) poleganje po nasadih kakor tudi odmetavanje papirja in drugih odpadkov; 

č) poškodovanje in odstranjevanje postavljenih svarilnih in orientacijskih tablic ter drevesnih etiket; 

 

Posamezna drevesa, ako niso bolna ali suha, dalje lepotični grmi in grmi sploh, ki rastejo v parkih, se 

smejo posekati le z dovoljenjem pristojnega občinskega ljudskega odbora v sporazumu z upravo 

zdravilišča in Gozdno upravo v Rogaški Slatini. 

 

Za graditev novih stavb je na vsem zavarovanem območju razen dovoljenja po splošnih stavbenih 

predpisih potrebno še dovoljenje Zavoda za spomeniško varstvo LRS. 
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Ob prodaji zavarovanih nepremičnin jih morajo prodajalci poprej ponuditi v odkup Zavodu za 

spomeniško varstvo LRS ali ustanovi, ki jo Zavod določi. Zavod oziroma od njega določena ustanova 

mora najpozneje v 30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo predkupno pravico. 

 

Lastniki oziroma upravni organi vzdržujejo in negujejo zavarovane nepremičnine na svoje stroške.  

 

Varstvo zavarovanih parkov in gozdov pripada po prednjih predpisih lastnikom oziroma upravnim 

organom. 

 

3.3.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag 

 

Zavod RS za varstvo narave je v odločbi št. 1-111-349/2-0-19/TA, z dne 11. 7. 2019, podal mnenje o 

obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in oceno verjetnosti 

pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. Mnenje je bilo 

podano na prvotno verzijo predloga sprememb in dopolnitev OPPN, ki je vključevala še hotel, 

nakupovalno središče, dvorano in apartmaje, česar nova verzija predloga sprememb in dopolnitev 

OPPN ne vsebuje. Vsebino odločbe povzemamo spodaj. 

 

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja 

 
Po pregledu predloženega gradiva ugotavljamo, da območje priprave prostorskega načrta in njegovega 
daljinskega vpliva sega v naslednja varovana območja: 
 
Tabela 2: Varovana območja 

IME STATUS URADNA OBJAVA 

Drevesni in gozdni 

parki zdravilišča 

Rogaška Slatina ter 

gozdovi v njegovi 

okolici 

Naravna 

znamenitost* 

Odločba o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča 

Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici, (Uradni list LRS št. 

29/1952), 

Odlok o uskladitvi odločbe o zavarovanju drevesnih in gozdnih 

parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici s 

sklepom o ustanovitvi katastrske občine Rogaška Slatina (Uradni 

list SRS, št. 50/1971). 

Ureditveno območje OPPN leži v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od območja 
zdravilišča, od katerega ga ločita cesta in železniška proga. Z vseh strani, razen na severu, ga obdaja 
varovani mestni gozd. Območje meri skupno okrog 3 ha (30.454 m2). 

V zavarovano območje mestnih gozdov sega robni del območja OPPN z naslednjimi parcelami: 793/1, 
793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 787/2, 782/3, 787/4, 788, 789, 782, k.o. Rogaška Slatina. Manjši del 
načrtovanih ureditev sega tudi na zavarovane parcele (npr. parkirišče na delu pare. št. 793/3, k.o. 
Rogaška Slatina), gradnja objektov visoke gradnje na območju zavarovanih gozdov sicer ni 
predvidena (elaborat, str. 9).. Preostali (pretežni) del območja OPPN leži znotraj območja 
neposrednega vpliva na zavarovano območje. 

Mestni in primestni gozdovi v Rogaški Slatini imajo poleg ekološke (biotske) in varovalne funkcije 
pomembno mestotvorno, krajinsko, rekreacijsko in izobraževalno vlogo. Zavarovani so bili z odločbo 
leta 1952 kot prirodna (naravna) znamenitost (*). So pomemben sestavni del zelenega sistema mesta 
in se varujejo v svoji celovitosti in vrstni sestavi. Varstveni režim med drugim prepoveduje sekanje in 
poškodovanje drevja in grmovnic. Območje je varovano pred pozidavo in drugimi gradbenimi posegi, 
čemur sledi tako veljavni prostorski plan kot predlog novega Občinskega prostorskega načrta (2019). 
Območje parkov in gozdov v Rogaški Slatini sicer nima drugega naravovarstvenega statusa, npr. 
naravna vrednota, ekološko pomembno območje, Natura 2000. 

Predmet sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN je gradnja kompleksa z veliko prireditveno 
dvorano, hotelom in apartmaji, akademijo in nakupovalnim centrom zahodno od uvoza na območje in 
razglednim stolpom v južnem delu ureditvenega območja. Ureditev parkirišč za avtobuse in okoli 50 
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parkirišč za osebna vozila je predvidena na ravni terena, ostala parkirna mesta so predvidena v kletnih 
etažah. Veljavni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) 
se spreminja zaradi predlagane drugačne zasnove pozidave ter drugačne vsebine in funkcije objektov. 
Podrobna namenska raba prostora, ki je določena z obstoječim OPPN, se ne spreminja: površine za 
gradnjo objektov za potrebe turistične ponudbe zdravilišča. 

S spremembami in dopolnitvami OPPN se med drugim načrtuje gradnja 106 m visokega razglednega 
stolpa na južnem delu območja, za katerega bo izveden arhitekturni natečaj. V pritlični etaži so 
predvideni spremljajoči prostori: recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče. Severno od stolpa se 
načrtujejo parkirišča. Zahodni del območja zavzema objekt z več vsebinskimi sklopi. V centralnem 
delu je predvidena velika dvorana z 2000 sedeži, višine 43 m, okrog dvorane hali s stekleno streho. Na 
obodu, v južnem delu so umeščeni apartmaji, vzhodno od njih akademija, na severu trgovski center, na 
zahodu pa kot višinski poudarek (80 m) hotel. Streha celotnega sklopa z izjemo halla bo zelena. V 5 
kletnih etažah bo skupno 1430 parkirnih mest za osebna vozila. 

Kot je navedeno zgoraj, del načrtovanih ureditev sega tudi v zavarovano območje mestnih gozdov. 
Gozdni rob na celotnem območju sega do gradbene linije posameznih načrtovanih objektov oz. je ta 
odmik minimalen. Načrtovani kompleks bo s svojim volumnom, višino in programsko zasnovo oz. 
funkcijo trajno vplival na varovano območje v času obratovanja (sprememba ekoloških razmer, 
biotskih in abiotskih dejavnikov, hrup itd.). V času po izgradnji se pričakuje povečan turistični obisk 
in promet na ožjem in širšem območju, kar posledično vpliva tudi na varovano območje. Večje vplive 
na varovano območje je pričakovati predvsem v času gradnje, ko lahko pride do večjih poškodb ali 
celo krčitev robnega dela gozda (kot kažejo podobni primeri v Rogaški Slatini, npr. izvedena krčitev 
med gradnjo turističnega objekta na pare. št. 416/1, k.o. Rogaška Slatina). Vsakršno poseganje na 
območje varovanih gozdov v času gradnje lahko pomembno vpliva na njihovo stanje, zato je pred 
pričetkom del treba jasno definirati mejo gradbene parcele in izvesti fizično zaščito drevja. Morebitna 
krčitev varovanega gozda ne bi bila skladna z varstvenim režimom ter bi lahko pomembno zmanjšala 
obseg in ekološko stabilnost zavarovanih sestojev. Kompleks je treba zgraditi brez bistvenih 
sprememb in slabšanja stanja primestnih gozdov. Morebitno umeščanje začasnih gradbenih poti, 
parkirišč in odlagališč na varovano območje mestnih gozdov lahko bistveno vpliva na stanje 
ohranjenosti. Pred izgradnjo bi bilo smiselno preveriti spremembo mikroklimatskih, svetlobnih in 
vizualnih vplivov obeh najvišjih objektov: razglednega stolpa in hotela na varovano območje ter 
izvesti strukturno in krajinsko-arhitekturno analizo širšega območja. 

Vplivi posega na naravo niso bili predhodno ocenjeni na nivoju OPN oz. strateškega prostorskega akta 
občine. Pobuda za gradnjo razglednega stolpa (106 m), hotela (80 m) in ostalih delov kompleksa ni 
bila obravnavana v postopku priprave naravovarstvenih smernic za OPN Rogaška Slatina. 
Obravnavano območje se trenutno ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za območje občine Rogaška Slatina za 
obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/2003). Predlog OPN Rogaška Slatina za 
obravnavano območje predvideva enoto urejanja ZD7 za širitev zdraviliške dejavnosti s predpisano 
obvezno izdelavo OPPN. 

Iz zgoraj navedenega, skladno z določili 5. člena Pravilnika in upoštevajoč Prilogo 2 Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, 
ugotavljamo, da se z obravnavanim prostorskim aktom načrtujejo spremembe rabe prostora, oziroma 
takšni posegi, ki lahko pomembno vplivajo na varovano območje. 

Navedene ugotovitve in izključitev primerov iz 6. člena Pravilnika dajejo podlago za uvedbo postopka 
o sprejemljivosti vplivov plana na zgoraj navedeno varovano območje. 

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 

raznovrstnost 

 

Zavarovane živalske vrste 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št.46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 

32/08-odi. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) 

 
Vplivi visokih zgradb, kot je s spremembami in dopolnitvami OPPN načrtovani razgledni stolp (106 
m), so problematični zlasti za dve favnistični skupini: ptice in netopirje. Trki z visokimi zgradbami (ne 
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glede na statičnost), predvsem trki v okna in druge zrcalne površine so med naj pogostejši mi vzroki 
mortalitete ptic, kar potrjujejo številne raziskave (Bird-building collisions in the United States: 
Estimates of annual mortality and species vulnerability, The Condor: Ornithological Applications, 
116(1):8-23. 2014; Impacts to Birds and Bats Due to Collisions and Electrocutions from Some Tall 
Structures in the United States: Wires, Towers, Turbines, and Solar Arrays—State of the Art in 
Addressing the Problems, Manville, A.M., 2016; The Effect of Cell Towers on Birds and Bats at Rock 
Creek Park, Washington, D.C., 2009 itd.). Z načrtom se predvideva namestitev oz. vgradnja steklenih 
oz. zrcalnih površin na objekte (razgledni stolp, hotel, hali itd.). Zaradi izjemne višine razglednega 
stolpa, ki presega višino sosednjih zgradb in okoliškega drevja za večkratnik, predstavlja novograjena 
struktura oviro v prostoru in spremembo v habitatu prisotnih vrst ptic, vpliva na preletne poti, 
spremembo klimatskih razmer na območju (veter, osončenost) Idr. Pomembnejši vplivi objekta se 
kažejo tudi kot nov izvor hrupa in osvetlitve, kar lahko pomembneje vpliva na nočne vrste ptic. 
Projekt v tej fazi ne predvideva posebnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov na živalske vrste. 
Ocenjujemo, da je ustrezna študija oz. presoja nujno potrebna za detekcijo vseh pomembnejših 
vplivov gradnje na zavarovane vrste ptic, vključno s predlogom potrebnih omilitvenih ukrepov in 
prilagoditev projekta. 

Izvedba plana (SD OPPN), ki predvideva gradnjo visokih stavb (80 m, 106 m), lahko vpliva na stanje 
populacij prisotnih vrst netopirjev. Za to skupino je problematično predvsem osvetljevanje stolpa in 
celotnega kompleksa, okoljsko poročilo bi moralo ovrednotiti morebitne negativne vplive na to 
skupino. 

Na podlagi navedenega, skladno s 3. odstavkom 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 - UPB, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odi. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg in 84/18 — 
ZlURKOE; v nad. ZVO) menimo, da ie za spremembe in dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico 
(ZD7) v Rogaški Slatini, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
 
Habitatni tipi 

Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13). 

 
Tabela 3: Habitatni tipi 

NAZIV 
ŠIFRA HT 

(PHYSIS) 

ŠIFRA HT 

(NATURA) 

Srednjeevropski kisloljubni bukovi gozdovi 41.11 9110 

Gozdovi, ki obdajajo ureditveno območje (odd/ods. 41501 A, 41604B idr.), sodijo po klasifikaciji 
gozdnih združb v združbe kisloljubnega bukovja z rebrenjačo (Blechno-Fagetum) ter bukve in pravega 
kostanja (Castaneo sativae-Fagetum), ki jih uvrščamo med habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v 
ugodnem stanju: HT 9110 bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum). 

Uredba o habitatnih tipih določa, da se posegi in dejavnosti na območjih varovanih habitatnih tipov, 
zlasti na tistih območjih, kjer so ti dobro ohranjeni, načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden 
vpliv čim manjši. 

Biotska raznovrstnost v krajini 
35. in 36. člen ZON 

Na ureditvenem območju se kot značilne prvine krajine, pomembne za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti ohranja primestni gozd, njegov gozdni rob, pasovi drevja in posamično drevje znotraj 
mestnega prostora. Opozarjamo tudi na upoštevanje določil 36. člena Zakona o ohranjanju narave, ki 
narekuje ohranjanje zelenih površin, dreves, skupin dreves in drugih življenjskih prostorov v območjih 
strnjene poselitve ter njihovo povezanost z naravo zunaj teh območij. 

Ocenjujemo, da bo plan verjetno pomembno vplival tudi na zgoraj navedene prvine biotske 

raznovrstnosti na območju (habitatni tipi, prvine biotske raznovrstnosti v krajini). Na podlagi 

navedenega skladno s 3. odstavkom 40. člena ZVO menimo, da je da je za spremembe in dopolnitve 

OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, treba izvesti celovito presojo vplivov na 

okolje. 
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Za spremembe in dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini so bile 

pridobljene naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave št. 1 -111-375/2-0-19/TA, z dne 

22. 07. 2019. Usmeritve iz predmetnih smernic podajamo v nadaljevanju. 

 

SPLOŠNI DEL: 

 
Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v splošnih 
naravovarstvenih smernicah na povezavi: 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/75/2/2016/Splosne naravovarstvene smernice za urejanje prostora 
4240.pdf 

Ureditveno območje SD OPPN in njegovo vplivno območje se nahaja v območjih z naslednjim 
naravovarstvenim statusom: 
 
Tabela 4: Zavarovana območja 

 

V zavarovano območje mestnih gozdov sega robni del območja OPPN z naslednjimi parcelami: 793/1, 
793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 787/2, 782/3, 787/4, 788, 789, 782, k.o. Rogaška Slatina. Manjši del 
načrtovanih ureditev sega na zavarovane parcele (npr. parkirišče na delu pare. št. 793/3, k.o. Rogaška 
Slatina), gradnja objektov visoke gradnje ali drugih večjih ureditev neposredno na območju 
zavarovanih gozdov sicer ni predvidena (elaborat, str. 9). Preostali (pretežni) del območja OPPN leži 
znotraj območja neposrednega vpliva na zavarovano območje. Posamične infrastrukturne ureditve in 
navezave lahko segajo tudi izven ureditvenega območja. 

 
Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdovi v njegovi okolici so zavarovani od 
leta 1952 kot prirodna (naravna) znamenitost. Mestni in primestni gozdovi v Rogaški Slatini imajo 
poleg ekološke (biotske) in varovalne funkcije pomembno mestotvorno, krajinsko, rekreacijsko in 
izobraževalno vlogo. So pomemben sestavni del zelenega sistema mesta in se varujejo v svoji 
celovitosti in vrstni sestavi. Varstveni režim med drugim prepoveduje sekanje in poškodovanje 
drevja in grmovnic. Območje je varovano pred pozidavo in drugimi gradbenimi posegi, čemur sledi 
tako veljavni prostorski plan kot predlog novega Občinskega prostorskega načrta (2019). 

Na širšem območju se nahajajo tudi zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z Uredbo o 

zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št.46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 - 

odi. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16): 

 
Tabela 5: Zavarovane živalske vrste * 

 

* Navedene so samo zavarovane vrste netopirjev, popisane v okviru monitoringov. 

 

IME URADNA OBJAVA 

Drevesni in gozdni parki zdravilišča 

Rogaška Slatina ter gozdovi v njegovi 

okolici 

- Odločba o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča 
Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici, (Uradni list LRS št. 
29/1952), 
- Odlok o uskladitvi odločbe o zavarovanju drevesnih in gozdnih 
parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici s 
sklepom o ustanovitvi katastrske občine Rogaška Slatina (Uradni list 
SRS, št. 50/1971). 

 

Ime vrste Habitat zavarovane vrste 

mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) Cerkev Marijinega vnebovzetja, Tržišče Cerkev Sv. 
Florijana, Sv. Florijan Cerkev Sv. Marjete, Čača vas 

veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) Cerkev Sv. Florijana, Sv. Florijan 

navadni netopir (Myotis myotis) Cerkev Sv. Križa, Rogaška Slatina Cerkev Sv. 
Florijana, Sv. Florijan 
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Vplivi visokih zgradb, kot je načrtovana z OPPN, so problematični zlasti za dve favnistični skupini: 
ptice in netopirje. Zavarovanih vrst ptic ne navajamo posebej. V skladu s 3. točko 23. člena Uredbe o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je treba pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in 
rešitvah, ki se nanašajo na načrtovano spremembo rabe oz. gradnjo, ugotoviti prisotnost habitatov 
živalskih vrst obeh omenjenih skupin in njihovo stanje ohranjenosti. 

POSEBNI DEL: 

 
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo omilitveni ukrepi, določeni v 
okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. Splošne in posebne naravovarstvene 
usmeritve so podane v splošnih naravovarstvenih smernicah. 

Pri posegih v zavarovanem območju se upošteva varstveni režim, določen v 3. členu Odločbe o 
zavarovanju ter konkretni varstveni pogoji in usmeritve, ki so podani v nadaljevanju. 

Konkretni pogoji in usmeritve za varstvo zavarovanega območja »Drevesni in gozdni parki 

zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdovi v njegovi okolici«: 

 
1. Na območje zavarovanih drevesnih parkov in gozdov (pare. št. 793/4, 793/1, 789, 780, 781, 

782 idr., k.o. Rogaška Slatina) se z ureditvami ne posega. Sklenjena gozdna površina, ki 
obdaja ureditveno območje se ohranja v obstoječem obsegu in sestavi, krčitve gozda se ne 
izvajajo. Ohranja se stabilen in zvezen gozdni rob. 

2. Drevje na zunanjem robu ureditvenega območja je treba med izvedbo zemeljskih in 
gradbenih del varovati pred poškodbami in fizično zaščititi (trak, mreža, ograja ipd.). 
Drevesnih korenin in vej ni dovoljeno trgati ali lomiti z gradbenimi stroji. Morebitne 
poškodbe na drevju se sanirajo z žago. 

3. Na območje varovanih gozdov in parkov se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala, 
gradbenega materiala, strojev ipd., manipulativne površine in začasne poti je treba urediti 
zunaj območja zavarovanih gozdov in drevesnih parkov. 

4. Trase novih nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika, 
telekomunikacija itd.), pomožnih ureditev in prometnih navezav je treba načrtovati izven 
varovanega območja gozdov. Trase infrastrukturnih vodov se morajo izogniti koreninskemu 
sistemu dreves. 

5. Posamična večja drevesa in skupine drevja na ureditvenem območju, ki ne ovirajo 
načrtovanih ureditev, naj se v čim večji meri ohranijo in smiselno vključijo v krajinsko 
zasnovo območja. 

6. Višina načrtovanih objektov (razgledni stolp in hotel) naj upošteva merilo krajine in 
historično zasnovo zelenih površin naselja. Nova ureditev ne sme degradirati vidne podobe 
varovanega območja. 

7. Za območje naj se pripravi načrt krajinske ureditve (parkovna zasnova, zasaditveni načrt), ki 
naj upošteva obstoječe kvalitete prostora in vpetost v zeleni sistem Rogaške Slatine. 

8. V varovalni pas potoka Negojščica na SZ strani območja (pare. št. 1768/21, k.o. Rogaška 
Slatina) naj se z ureditvami ne posega; ob vodotoku se ohranja obrežna drevnina, brežine naj 
se ne utrjujejo s kamnom v betonu. 

9. Za zasaditve na celotnem ureditvenem območju naj se ne uporablja tujerodnih invazivnih 
parkovnih rastlin, kot npr.: rdeči hrast (Quercus rubra), ameriški koprivovec (Celtis 
ocidentalis), čremsa (Prunus serótina), veliki pajesen (Ailanthus altissima), ameriški javor, 
negundovec (Acer negundo), pavlovnija (Paulownia tomentosa), Thunbergov češmin 
(Berberís thunbergii), japonska medvejka (Spiraea japónica), Maackovo kosteničje (Lonicera 
maackii), bambus (Phyllostachys sp.), lisičja vinska trta (Vitis vulpina), japonsko kosteničje 
(Lonicera japónica) idr. 
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Usmeritve in priporočila za varstvo zavarovanih živalskih vrst (netopirji, ptice): 

 
10.  Osnovni objekt (steber) razglednega stolpa naj se izvede brez večjih zrcalnih oz. steklenih 

površin. Za preprečitev trkov ptic na razgledni platformi je treba vse zrcalne oz. steklene 
površine obdati z mrežo ali na drug ustrezen način konstrukcijsko obdelati: namestitev 
vzdolžnih profilov pred steklo, mrežna obdelava stekla ipd. (Priporočila in smernice za 
oblikovanje so med drugim dostopne na naslovu: 

https://abcbirds.orq/wp-content/uploads/2015/05/Bird-friendlv-Buildinq-Guide 2015.pdf) 

11. Na razgledni stolp naj se ne namešča vetrnic ali drugih naprav, ki proizvajajo hrup. 

12. Osvetljevanje razglednega stolpa naj bo prostorsko in časovno omejeno, brez prekomernega 
osvetljevanja fasade objekta, uporabe laserjev, stroboskopskih luči ipd. (negativen vpliv na 
netopirje, nočne vrste ptic idr.) in osvetljevanja neba. Osvetljevanje stolpa in celotnega 
ureditvenega območja mora upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 

POGOJI: 
V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske 
ureditve z vidika varstva narave - naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali 
obvestila, da izdelava naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta 
(šesti odstavek 97. člena ZON). 

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo 

pripravljavca akta. Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, 

kako je pripravljavec ob pripravi akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena 

ZON). 

Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vključi določila varstva 

narave, ki so podana v naravovarstvenih smernicah. V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se 

upošteva 105. člen ZON. 

 

Vrste in habitatni tipi za katere je območje Natura določeno 

 

Na vplivnem območju plana ni Natura 2000 območij, zato teh podatkov ne navajamo 

 

3.4 Prikaz območij dejanske rabe prostora 

 

Po podatkih MKGP (januar 2020) se na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev OPPN prostora 

nahaja pozidano zemljišče in delno gozdno zemljišče (spodnja slika). 
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Slika 10: Dejanska raba na območju SD OPPN (MKGP, september 2019) 

 

3.5 Načrti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih 

 

Za zavarovano območje spomenik oblikovane narave Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška 

Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) ni bilo izdelanega načrta upravljanja. 

 

V Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje 2013-2022 štev. 09-41/13, sprejetim 

s Pravilnikom o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2013-2022), Ur. list 

RS št. 112/13 so navedene nekatere usmeritve, ki se nanašajo na gozdove zdravilišča Rogaška Slatina 

in jih povzemamo v nadaljevanju. 

 

Splošne usmeritve glede trajnostne rabe oz. izkoriščanja gozdnih proizvodov: 

• V predelih večje poudarjenosti socialnih funkcij je potrebno dela v gozdu časovno in 

prostorsko prilagoditi dejavnostim prebivalcev in obiskovalcev. Dela naj se praviloma izvajajo 

izven časa največjega obiska gozdov. 

• V zdraviliških gozdovih ohranjati večji delež debeljakov, sestoje v obnovi pa postopno uvajati 

v obnovo. 

 

V vseh gozdovih je potrebno pospeševati oz. vzpostavljati biotsko raznovrstnost z vzpostavljanjem 

naravne drevesne sestave, vzpostavljanjem uravnoteženega razmerja razvojnih faz, z izvajanjem 

ukrepov za preprečevanje škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov, načrtnim puščanjem mrtve 

biomase, ki naj bo po gozdovih enakomerno razporejena s prevladujočimi debelinskimi razredi nad 30 

cm, izvajanjem ukrepov za izboljšanje življenjskega okolja prostoživečih živali ter izvajanjem del v 

času, na način in s pripomočki, ki najmanj ogrožajo gozdni ekosistem. 

 

Gozdovi na območju sprememb OPPN imajo na prvi stopnji poudarjenosti naslednje funkcije: 

higiensko-zdravstvena, rekreacijska, turistična, lesnoproizvodna (ZGS, 2019). Na drugi stopnji 
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poudarjenosti pa so naslednje funkcije: klimatska funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, 

funkcija varovanja kulturne dediščine in estetska funkcija (ZGS, 2017). 

 

Usmeritve za klimatsko funkcijo 

V gozdovih s poudarjeno klimatsko funkcijo na 2. stopnji pospešujemo skupinsko raznodobno 

zgradbo in razmerje drevesnih vrst, ki je čim bolj podobno naravnemu. Na izpostavljenih mestih se 

izogibamo prevelikemu razmerju med višino in premerom drevja. Pomemben je zaprt in stopničasto 

zgrajen gozdni rob. Na gozdnem robu naj se na izpostavljenih mestih ohranja stabilno drevje. 

 

Usmeritve za higiensko-zdravstveno funkcijo 

V gozdovih s poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo je potrebno ohranjati in pospeševati 

strukturno in vrstno pestrost ter pospeševati naravno drevesno sestavo. Ohranjati je potrebno sestojno 

zgradbo ter sklep in z izbiralnimi redčenji povečevati njihovo vitalnost ter stabilnost. Pri negi 

mladovja pospešujemo klimaksne drevesne vrste in sicer bukev, graden in plemenite listavce. 

V okolici mest Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah ter naselja Mestinje je potrebno ohranjati sestoje s 

sklenjenim gozdnim robom in polnilnim slojem, ki gaje potrebno negovati. 

 

Usmeritve za rekreacijsko in turistično funkcijo 

V gozdovih, kjer sta rekreacijska in turistična funkcija na 1. stopnji poudarjenosti, je potrebno 

podaljševati proizvodno in pomladitveno dobe (vendar največ za 10 do 20 let), obnova sestojev pa naj 

bo postopna in malopovršinska. V sestojih je potrebno pospeševati vrstno pestrost ter ohranjati 

posamezna debela ali vizualno zanimiva drevesa. Potrebno je izvajati popolni gozdni red. Po potrebi 

naj se izvedejo sečnje z namenom zagotavljanja varnosti obiskovalcev. Čas izvajanja del v gozdu 

moramo prilagoditi času, ko ni večjega obiska. V času del je potrebno posamezne predele zapreti za 

obiskovalce, da se s tem zagotovi varnost. Rekreacijsko infrastrukturo - poti, klopi, informacijske 

table, itd. se naj redno vzdržuje in dograjuje. 

V gozdovih, kjer sta rekreacijska in turistična funkcija na 2. stopnji poudarjenosti, je potrebno izvajati 

enake ukrepe kot na 1. stopnji poudarjenosti, vendar je režim blažji s funkciji prilagojenim 

gospodarjenjem. Tudi na drugi stopnji v gozdu ob poteh in objektih pospešujemo vrstno pestrost in 

ohranjamo zanimiva, debela drevesa. Potrebno je zagotoviti varnost obiskovalcev in čas izvajanja del 

prilagoditi času, ko ni večjega obiska. 

 

V zdraviliških gozdovih poskrbimo, da obiskovalce usmerjamo stran od objektov, v katerih poteka 

gozdna proizvodnja in jih z informacijskimi tablami obveščamo o delih v gozdu in razlogih za izvedbo 

konkretnih del. Tam kjer je izvedljivo, prestavimo traso poti za čas, ko je posamezen del gozda v fazi 

obnavljanja in mladovja. Kasneje takšno pot zopet vzpostavimo. V teh gozdovih se izogibamo 

velikopovršinskim posegom. 

 

Usmeritve za funkcijo varovanja naravnih vrednot 

Na 2. stopnji poudarjenosti je funkcija prisotna na območju naravnih vrednot in zavarovanih območij.  

Na teh območjih je potrebno gospodarjenje prilagoditi funkciji, in sicer pri gradnji vlak, cest ali 

kakršnihkoli drugih objektov v neposredni bližini ali na objektih naravnih vrednot, je potrebno 

pridobiti mnenje oz. soglasje pristojnih služb (ZRSVN, ARSO). 

 

Usmeritve za funkcijo varovanja kulturne dediščine 

V okolici objektov kulturne dediščine je potrebno režim gospodarjenja prilagoditi funkciji tako, da 

gozd oziroma gospodarjenje z gozdom ne ogrozi kulturne dediščine. V okolici objektov kulturne 

dediščine je potrebno ohraniti oz. vzpostaviti zaprt gozdni rob in čistiti gozdni rob (potrebno je 

preprečevati zaraščanje s pionirskimi vrstami). Na območjih stavbne dediščine, ki jih zastira gozdno 

drevje, je potrebno ohranjati obstoječe vedute. 

 

Usmeritve za estetsko funkcijo 

V GGE Šmarje je funkcija prisotna na 1. in na 2. stopnji poudarjenosti. V teh gozdovih je pri 

gospodarjenju potrebno težiti k naravni drevesni sestavi, k pestremu gozdnemu robu, naravnemu 



Dodatek za varovana območja  
 

 

25 

 

pomlajevanju in ukrepih na manjših površinah (predvsem pri pomladitvenih sečnjah ter končnih 

posekih). Estetska funkcija gozda zahteva pri gospodarjenju namensko puščanje zanimivih vedut in 

posameznih dreves, ki okrepijo kvaliteto krajine in njen izgled. 

 

Gozdnogojitvene usmeritve: 
Usmeritve se prilagojene vlogam, ki jih opravljajo ti gozdovi in so naslednje: 

Mladovja: pri negi vseh mladovij je potrebno uravnavanje zmesi drevesnih vrst v smeri čim večje 
pestrosti. Pri tem pospešujemo predvsem listavce in vse minoritetne drevesne vrste. Negovalna dela 
naj se praviloma izvajajo v času, ko je frekvenca obiska najmanjša s popolno skrbjo za prehodnost 
poti. Po potrebi naj se posamezni predeli v času izvajanja del v mladovju zaprejo za javnost. Robinjo 
se praviloma odstranjuje iz mladovij. 

Drogovnjaki: povprečna jakost ¡zbiralnih redčenj naj bo 17 %. Pri redčenju potrebno pospeševati 
stojnost dreves in namensko puščati posamezna zanimiva, košato in z ekonomskega vidika manj 
zanimiva drevesa. V že preredčenih drogovnjakih, ki jih je 12 % površine v tem ureditvenem obdobju 
ne načrtujemo ukrepanja. Na 4 % površine drogovnjakov načrtujemo premenilno redčenje oziroma 
postopno posredno premeno zaradi pomanjkljivih sestojnih zasnov. 

Debeljaki: zaradi presežka površin s to razvojno fazo in visoke lesne zaloge jih je potrebno 
postopoma uvajati v obnovo na 22 % površine. Pri tem imajo prioriteto pomlajeni sestoji z doseženo 
končno lesno zalogo in nekakovostni presvetljeni sestoji. Jakost svetlitvenih sečenj mora biti 
prilagojena sestojnim razmeram, v povprečju naj znaša 17 %. Izbiralna redčenja načrtujemo na 38 % 
površine, z jakostjo 8 %. V preredčenih debeljakih na 40 % površine ne načrtujemo ukrepanja. 

Sestoji v obnovi: večinoma obnavljamo zadržano s povprečno jakostjo 22 %. Obnova naj poteka v 
manjših jedrih. Pri negi je potrebno pozornost posvetiti posredni negi s starim sestojem kot 
neposrednim ukrepom nege. Ob rekreacijskih poteh puščamo posamezna markantna drevesa kot 
prihranjence. 

Usmeritve za drevesno sestavo: 

Pospešujemo listavce in minoritetne drevesne vrste ob hkratnem upoštevanju njihovih ekoloških 
zahtev. 

Usmeritev za gozdnogojitveni sistem: 

Osnovni gozdnogojitveni sistem je sproščena tehnika gojenja gozdov. 

3.6 Opis obstoječega izhodiščnega stanja območja 

 

V Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje 2013-2022 štev. 09-41/13, sprejetim 

s Pravilnikom o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2013-2022), Ur. list 

RS št. 112/13, je gozd na območju spomenika oblikovane narave Drevesni in gozdni parki zdravilišča 

Rogaška slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) opredeljen kot rastiščnogojitveni razred 

Zdraviliški gozdovi - kisloljubni bukovi gozdovi. Matično podlago tvorijo večinoma apnenci, deloma 

tudi apnenčasti peščenjaki, lapor in kremenasti peščenjaki. Ti gozdovi so večinoma v zasebni lasti (92 

%), državnih gozdov je 2 %, gozdov lokalnih skupnosti pa 6 %. Najpogosteje zastopana gozdna 

združba je kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico (Luzulo - Fagetum), ki je 

prisotno na 56 % površine, manjše deleže predstavljajo še kisloljubno gradnovo-belogabrovje 

(Vaccinio myrtilli - Carpinetum betuli) - 24 %, kisloljubno bukovje z rebrenjačo (Blechno - Fagetum) 

- 12 %, predpanonsko gradnovo-belogabrovje (Epimedio - Carpinetum) - 7 % in bazofilno gradnovje 

(Lathyro - Ouercetum petraeae) - 1 %. Prevladujejo skupinsko raznodobni gozdovi bukve s 

posamično do skupinsko primesjo hrastov, smreke in drugih trdih listavcev ter posamično do šopasto 

primesjo jelke, borov, macesna, ostalih iglavcev, plemenitih listavcev in mehkih listavcev. Glavna 

graditeljica sestojev je bukev, katere delež je prenizek glede na naravno sestavo. Druga 

najpomembnejša skupina drevesnih vrst so hrasti, ki tako kot bukev ne dosegajo naravnega deleža. 

Delež smreke, ostalih iglavcev in drugih trdih listavcev v drevesni sestavi je primerjalno z naravnim 

stanjem previsok. Tako pri iglavcih kot pri listavcih prevladuje debelo drevje.  
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Na območju sprememb OPPN so gozdni sestoji v razvojni fazi sestojev v obnovi (južni in vzhodni 

del). V sestojih v obnovi, ki predstavljajo zadnjo razvojno fazo gozda, se pojavljajo naslednje 

drevesne vrste (z vpisanim površinskim deležem): bukev (63 %), smreka (13 %), hrasti (12 %), trdi 

listavci (6 %), bor (4 %). 

 

Po podatkih iz Naravovarstvenega atlasa, obsega zavarovano območje 90 ha. 

3.7 Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju 

 

Na zavarovanem območju prevladuje habitatni tip 41.11 Srednjeevropska kisloljubna bukovja. To 

so bukovi gozdovi na kislih tleh v srednji Evropi z vrstami Luzula luzuloides, Polytrichum formosum 

in pogosto Deschampsia flexuosa, Calamagrostis villosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aqulinum 

idr. iz podzveze Luzulo-Fagenion. 

 

Po podatkih iz Naravovarstvenega atlasa (2. 10. 2019) se na območju pojavljata hrošča rogač (Lucanus 

cervus) in hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) ter dvoživki navadna krastača (Bufo bufo) in sekulja 

(Rana temporaria). Od ptic lahko tu pričakujemo gozdne in grmovne gnezdilke, kot so npr. lesna 

sova, skobec, kragulj, vijeglavka, pivka, zelena žolna, črna žolna, veliki detel, kobilar in rjavi srakoper 

(Mihelič s sod., 2019). V radiu 5 km od obravnavanega območja je nekaj cerkva, ki so pomembna 

zatočišča netopirjev (tabela spodaj). 

 
Tabela 6: Opažanja netopirjev v cerkvenih zatočiščih v radiu 5 km od obravnavanega območja – podatki 

monitoringov (Presetnik in sod. 2007, 2013, 2016, 2017) in ZRSVN  

Vrsta Zatočišče 

Št. 

odraslih 

osebkov 

2017 

Št. 

odraslih 

osebkov 

2015 

Št. 

odraslih 

osebkov 

2013 

Št. 

odraslih 

osebkov 

2007 

Št. 

odraslih 

osebkov 

2002 

mali podkovnjak 

(Rhinolophus 

hipposideros) 

Cerkev Marijinega vnebovzetja, 

Tržišče 
    3 

Cerkev Sv. Florijana, Sv. 

Florijan, 23646 
5   7  

Cerkev Sv. Marjete, Čača vas, 

60701 
22 8 28   

veliki podkovnjak 

(Rhinolophus 

ferrumequinum) 

Cerkev Sv. Marjete, Čača vas 1  1   

navadni netopir 

(Myotis myotis) 

Cerkev Sv. Križa, Rogaška 

Slatina  
   1  

Cerkev Sv. Florijana, Sv. 

Florijan 
   1  

 

Rogač (Lucanus cervus) 

Sodi med največje vrste hroščev v Evropi. Samci, ki so navadno večji, zrastejo od 25 do 75 mm – 

značilna je raznolikost zaradi različne kvalitete hrane, ki je dostopna ličinkam. Telo je podolgovato, 

široko in deloma sploščeno. Čeljusti samcev so preobražene v rogovju podobno tvorbo - od tu tudi 

slovensko vrstno ime – rogač. Glava, ovratnik in noge so črne ali temnorjave barve, obarvanost 

pokrovk variira od temnorjavih do kostanjevo-rdečih. Razvoj je vezan na različne vrste listopadnega 

drevja, med katerimi prevladujejo hrasti. Samice rogača odlagajo jajčeca v ali od štore, stara ali padla 

drevesa. Ličinke se prehranjujejo z mrtvimi ali nagnitimi koreninami dreves, zabubijo se v zemlji (15-

20 cm globoko). Celoten razvoj poteka zelo počasi, tudi do pet let. Odrasli hrošči, ki živijo samo nekaj 

tednov, so največkrat aktivni v mraku, prehranjujejo se z različnimi rastlinskimi izločki. Ocenjujemo, 

da vrsta v Sloveniji še ni ogrožena, čeprav je bila uvrščena na rdeči seznam zaradi pretirane 

zbirateljske vneme (posebno zelo veliki primerki samcev). Neprimeren poseg pri gospodarjenju v 

gozdovih je s stališča vrste prenizko sekanje dreves (tik nad tlemi) (Naravovarstveni atlas). 
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Hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) 

Ta hrošč je lahko različnih velikosti (24 – 53 mm), ima podolgovato in širokoparalelno telo; rjavočrne 

barve, le konec pokrovk je izrazito rjav, noge in tipalnice so dolge in črne barve. Ovratnik je 

nagrbančen, pokrovke pa rahlo in redko črtaste. Naseljuje posamična ali v presvetljenih sestojih 

stoječa stara drevesa (nad 35 cm premera) različnih vrst hrasta, ki so izpostavljena soncu, v nižinah in 

gričevju, največ v obrežnih gozdovih. Ličinke se razvijajo do 5 let, v prvih letih se zadržujejo in 

hranijo z lesom pod skorjo dreves, v zadnjem letu pa se zažrejo globje v les, kjer si ustvarijo bubino 

kamrico. Napadena hrastova drevesa imajo značilen izgled, z štrlečimi debelimi suhimi vejami izven 

olistane krošnje. Odrasli osebki živijo nekaj tednov, letajo pretežno v mraku in ponoči in se pri tem ne 

oddaljujejo zelo od matičnega drevesa ali sestoja. Vrsta je ogrožena zaradi izsekavanja hrastovih 

gozdov in pritiska na vrsto s strani gozdarjev, češ da gre za hudega škodljivca v hrastovih gozdovih. 

Napadeno drevo s svojim izgledom močno privablja ostale osebke, ki se tu parijo in odlagajo jajčeca, s 

podrtjem ali propadom tega drevesa ob odsotnosti drugih primernih (dovolj starih) dreves propade tudi 

populacija (Naravovarstveni atlas). 

 

Navadna krastača (Bufo bufo) 

Navadna krastača je velika in počasna brezrepa dvoživka. Samice lahko dosežejo velikost do 15 cm, 

samci le 5 do 10 cm. Na široki glavi imajo izrazite zaušesne žleze. Površina kože je bradavičasta. 

Zgornja stran je rjave, olivne, sivkaste ali rumenkaste barve, včasih tudi z rdečerjavimi odtenki. To je 

zelo prilagodljiva dvoživka, ki naseljuje malodane vse pokrajine, življenjske prostore in klimatske 

regije v Evropi. Najpogosteje naseljuje gozdove in grmišča, najdemo pa jo tudi v odprtih pokrajinah, v 

naseljih in nad gozdno mejo (Nöllert in Nöllert, 1992). V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena 

(Lešnik, 2007). 

 

Sekulja (Rana temporaria) 

Po hrbtu je rjave, sive, rožnate, olivne, rumenkaste ali rdečkaste barve, trebušna stran pa je bela, 

rumenkasta ali celo oranžna, ponavadi marmorirana s temnejšim pigmentom. Zrastejo lahko do 11 cm, 

ponavadi pa merijo 7 do 9 cm. (Nöllert in Nöllert, 1992). Po Sloveniji je splošno razširjena, z izjemo 

Slovenskega Primorja in širšega območja Vipavske doline (Veenvliet in Kus Veenvliet, 2003). 

 

Lesna sova (Strix aluco) 

Najraje prebiva v mešanih in listnatih gozdovih, pogosta pa je tudi v bližini človeških prebivališč ali 

celo v naseljih. Gnezdi v velikih drevesnih duplih. Njen glavni plen so miši in voluharice, pogosto pa 

tudi ptiči, dvoživke, plazilci, žuželke in ob pomanjkanju hrane celo deževniki (DOPPS, 2019). 

 

Skobec (Accipiter nisus) 

Skobec lovi predvsem manjše ptice. Je zelo hitra in gibčna ujeda, ki jo prepoznamo po razločno sivo 

oziroma rdečkasto grahastem (pri samcih) spodnjem delu peruti na beli podlagi. Rep je dolg z 

razločnimi črnimi pasovi. Razširjen je pretežno po zahodni Aziji do Kazahstana, najdemo pa ga tudi 

po vsej Evropi. Pri nas je pogosta gnezdilka (DOPPS, 2019). 

 

Kragulj (Accipiter gentilis) 

V Sloveniji je kragulj pogosta vrsta in gnezdilka gozdov presvetljenih z jasami, močvirji in kolovozi. 

Te presvetlitve mu olajšajo lov in dostop do gnezda. Gnezdo si običajno splete v krošnji košate bukve 

in ga lahko uporablja več let zapored ter ga hkrati dograjuje. Od bližnjega sorodnika skobca se loči 

predvsem po tem, da je večji in zato tudi lovi večji plen, kar zmanjšuje tekmovalnost med njima. V 

preteklosti so ga lovili tako lovci kot rejci kokoši, vendar pa si je populacija po prepovedi lova počasi 

opomogla. Danes je razširjen po vsej Evropi in zahodni Aziji (DOPPS, 2019). 

 

Vijeglavka (Jynx torquilla) 

Vijeglavka je majhna, varovalno rjavo-sivo progasto obarvana žolna, ki je ime dobila po značilnem 

zvijanju vratu vstran, kadar je soočena s potencialnim plenilcem. Prebiva v presvetljenih gozdovih, 

parkih in mozaični kmetijski krajini s številnimi visokodebelnimi sadovnjaki in drevesnimi mejicami. 

Je edina žolna, ki si ne teše dupla sama, ker ima prešibak kljun. Zasede naravna dupla ali stara dupla 
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ostalih žoln, lahko pa prevzame aktivno duplo drugim vrstam (sinicam, muharjem ali vrabcem). Hrani 

se skoraj izključno z mravljami, ki jih lovi na mravljiščih z dolgim, lepljivim jezikom. Je selivka, ki 

prezimuje v Afriki južno od Sahare, v manjšem številu v Sredozemlju, na gnezdišča v Sloveniji pa se 

vrne v začetku aprila. Ogrožena je zaradi izginjanja primernih gnezdišč (visokodebelnih sadovnjakov 

z dupli) in intenzifikacije kmetijstva (Naravovarstveni atlas).. 

 

Pivka (Picus canus) 

Pivka ima siv trebuh, zelene peruti, rumenkasto zeleno trtico in črn brk, samec pa poleg tega še 

majhno rdečo kapo. Ime je dobila po oglašanju »piu-piu-piu«, katerega ton proti koncu pada. Naseljuje 

mešane in listnati gozdovi, rečne loke in drevesne mejice. Duplo si izteše sama, najpogosteje v listavce 

(javor, bukev, hrast, lipa, vrba). Hrani se z mravljami in drugimi žuželkami, ki jih lovi na tleh in na 

drevju, kjer izza lubja pobira tudi njihove ličinke in bube. Je manj specializirana na mravlje kot zelena 

žolna. Je stalnica, v Sloveniji velja za pogosto vrsto. V nižinskih predelih jo ogroža zlasti uničevanje 

rečnih lok in drevesnih mejic (Naravovarstveni atlas). 

 

Zelena žolna (Picus viridis) 

Zelena žolna zaradi prehranjevanja z mravljami veliko časa preživi na tleh. Od na prvi pogled zelo 

podobne vrste pivke se zelena žolna loči po velikosti (je dobrih 5 centimetrov večja) in po črno 

obarvanem perju, ki sega od kljuna do sredine glave na licih. Samci imajo zgornji del glave rdeče 

obarvan. Prebiva predvsem v bolj odprti kulturni krajini z gozdički in vrbovjem, najraje pa ima stare 

sadovnjake, kjer gnezdi. V Sloveniji je široko razširjena in pogosta celoletna vrsta (DOPPS, 2019). 

 

Črna žolna (Dryocopus martius) 

Je največja evropska žolna, obarvana povsem črno in z rdečo kapo. Živi v mešanih bukovo-jelovih in 

iglastih gozdovih, kjer si za gnezdenje teše dupla z ovalnim vhodom. Par potrebuje za uspešno 

gnezdenje kar 300-400 ha gozda. Med prehranjevanjem na starih drevesih (zlasti iglavcih) za seboj 

pušča velike luknje, v katerih išče lesne mravlje. Hrani se z ličinkami, bubami in odraslimi mravljami 

ter lesnimi hrošči. Njen jezik je močno lepljiv, na konici pa ima 4-5 kaveljčkov, s katerimi lahko izza 

lubja potegne ličinke hroščev. Je stalnica in v Sloveniji pogosta gnezdilka. Zaenkrat ni ogrožena, njena 

evropska populacija je narasla (Naravovarstveni atlas). 

 

Veliki detel (Dendrocopos major) 

Veliki detel je najpogostejša evropska žolna. Prepoznamo ga po velikih belih lisah na hrbtu, enobarvih 

belih bokih in intenzivno rdečih podrepnih krovcih. Samec in samica se ločita po tem, da ima samec 

rdečo liso na zatilju, mladiče pa prepoznamo po rdečem čelu. Velikega detla najdemo v skoraj vseh 

gozdovih od morja pa vse do gozdne meje. Najpogosteje njegovo trkanje po deblu slišimo spomladi, 

saj je zaradi gostih teritorijev prisiljen stalno nadzorovati svoj teritorij. V Sloveniji je veliki detel 

široko razširjena in pogosta celoletna vrsta (DOPPS, 2019). 

 

Kobilar (Oriolus oriolus) 

Samec kobilarja je bleščeče rumeno in črno obarvan. Mladostni osebki in samice so zgoraj zelenkasto 

rumeni, spodaj pa zelenosivi. Prebiva v vlažnih listnatih gozdovih, parkih, vrtovih ter drevoredih, kjer 

se večinoma skriva v drevesnih krošnjah. Prezimuje v vzhodni Afriki. V Sloveniji gnezdi (DOPPS, 

2019). 

 

Rjavi srakoper (Lanius collurio) 

Samec rjavega srakoperja ima sivo glavo, črno očesno masko, rjav hrbet in rožnate prsi ter trebuh, 

samica je rjavo-sivih tonov s progami po bokih in trebuhu. Prebivajo v mozaični kmetijski krajini z 

drevesno-grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Gnezdo si spletejo v gostem, trnastem 

grmovju. Hranijo se z žuželkami (zlasti hrošči), malimi sesalci, pticami in plazilci. Lovijo s preže, 

najraje na sveže pokošenih površinah pa tudi na makadamskih cestah. Odvečno hrano shranjujejo 

nabodeno na trne ali odlomljene veje. Rjavi srakoper je selivka, ki prezimuje v V in J Afriki, vrne se 

aprila. V Sloveniji je zaenkrat še pogost gnezdilec, medtem ko je po Evropi njegova številčnost močno 



Dodatek za varovana območja  
 

 

29 

 

upadla zaradi intenzifikacije kmetijstva, ponekod je celo izumrl (Velika Britanija) (Naravovarstveni 

atlas). 

 

Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

Najmanjši netopir v skupini podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati tvorbi okrog nosnic v 

obliki konjske podkve (trup z glavo meri okoli 4-5 cm). Ušesa so velika, koničasta, dlaka je fina in 

svilnata, po hrbtu je sivkasto rjava, po trebuhu nekoliko svetlejša, letalna opna je tanka in temna. V 

zatočišču z zloženimi krili prekrijejo telo. Živi v toplih zavetrnih dolinah z listopadim drevjem in 

grmičevjem, najbolj mu ustrezajo zakrasela območja s kraškimi jamami. Prehranjuje se z žuželkami, 

med katerimi prevladujejo nočni metulji, mrežekrilci in mladoletnice. Podnevi se zatekajo na 

podstrešja stavb, redkeje jame. Kotišča so v stavbah, kjer so izpostavljena človekovim posegom (od 

vandalizma do neustreznih prenov zgradb). V jamah je vrsta izpostavljena vandalizmu ali motnjam s 

strani obiskovalcev (Naravovarstveni atlas). 

 

Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 

Največji netopir v skupini podkovnjakov, ki imajo ime po nenavadni kožnati tvorbi okrog nosnic v 

obliki konjske podkve (trup z glavo meri okoli 5-7 cm). Ušesa so velika, koničasta, dlaka je fina in 

svilnata, po hrbtu je svetlo rjava, po trebuhu bolj sivkasta, letalna opna je močna in skoraj povsem 

črna. Živi v toplih gozdovih na zakraseli podlagi, s številnimi jamami in bližino vode. Je izrazito 

jamska vrsta - v jame se zateka tako v času zimskega spanja kot poleti, ko tam preživi dan. Poleti ga 

najdemo tudi na podstrešjih. Prehranjuje se z žuželkami, med katerimi prevladujejo hrošči in nočni 

metulji. Glavni vzrok ogroženosti je zatiranje žuželk v kmetijstvu in gozdarstvu ter vznemirjanje na 

zatočiščih in kotiščih (od vandalizma, motenj, do neustreznih prenov zgradb) (Naravovarstveni atlas). 

 

Navadni netopir (Myotis myotis) 

Velik in močan netopir (trup z glavo meri 68-83 mm). Kratek, širok gobček je kratek in širok, skoraj 

gol, rožnato rjave barve; uhlji so razmeroma visoki in široki; telo je pokrito z zmerno dolgo in gosto 

dlako, pri osnovi rjave, na konicah pa svetlo sivo rjave barve, včasih z rdečkastim odtenkom; trebuh je 

belkasto siv. Prhut je razmeroma široka. Zelo je podoben ostrouhemu netopirju, le nekoliko večji. Živi 

v odprtih in svetlih listopadnih gozdovih do 1200 m visoko; poleti in pozimi si najde zatočišče v 

jamah in stavbah; za prezimovanje potrebuje visoko zračno vlago. Lovi predvsem velike žuželke na 

košenih travnikih, v sadovnjakih in gozdovih brez podrasti. Plen pobira v nizkem letu s tal in listov 

(krešiči, gosenice metuljev, bramorji, kobilice, murni). Občasno se seli na razdalje večje od 100 km. 

Ogroža ga predvsem izguba življenjskega prostora ter neustrezne prenove zgradb in preprečevanje 

dostopa v zatočišča (jame in drugi podzemni habitati, cerkvena podstrešja, zvoniki, podstrehe drugih 

objektov) (Naravovarstveni atlas). 

 

3.8 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na ključne 

habitate ali vrste na območju 

 

Posebnih sezonskih vplivov na območju ni. Jeseni leta 2017 je bilo zaradi močnega vetra na 

varovanem območju (izven območja predloga sprememb OPPN) izruvanih in zlomljenih večje število 

mogočnih dreves. Takšni dogodki so stohastične narave in jih je nemogoče predvideti vnaprej. 
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4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI  

 

4.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov plana ali s planom 

načrtovanega posega v naravo na varstvene cilje posameznih 

varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s 

kumulativnimi vplivi  

 

Ureditve so predvidene na območju opuščenega mizarstva, ki je v Evidenci degradiranih površin 

(Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani, 2011) evidentirano kot degradirano območje. 

 

Manjši del načrtovanih ureditev sega tudi na zavarovano območje. V drevesno rastje na nekaterih 

delih fizično posegajo parkirišča. Gre za območje med obstoječo cesto Tržaški hrib (LC-356221) in 

obstoječo železniško progo ter območje zahodno od obstoječe ceste Tržaški hrib. Na teh delih 

zavarovanega območja raste invazivna tujerodna robinija (Robinia pseudoacacia). Ker gre za zelo 

majhne dele zavarovenga območja, ki so od osrednjega dela že v obstoječem stanju ločeni s cesto in 

jih porašča robinija, ocenjujemo vpliv na zavarovano območje zaradi izgradnje parkirišč kot nebistven. 

 

Sam stolp je umeščen izven zavarovanega območja, oz. le minimalno posega v del območja, ki je 

zahodno od obstoječe ceste Tržaški hrib in je porasel s tujerodno robinijo. Med predvideno lokacijo 

stolpa in bukovim gozdom je v obstoječem stanju kolovoz, posegi v gozd pa niso predvideni. V 

primeru nepazljivosti pri uporabi gradbene mehanizacije bi lahko prišlo do manjših poškodb drevja v 

bližini gradbišča. Vpliv je mogoče omiliti s primerno izvedbo del in z ustrezno načrtovano zasaditvijo 

novega gozdnega roba, opredeljeno v krajinsko arhitekturnem načrtu. 

 

V času gradnje lahko pričakujemo posredni kratkotrajni vpliv povečane obremenitev s hrupom zaradi 

gradbenih del, kar lahko moti življenjski cikel živali (parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje 

in podobno), predvsem ptic in sesalcev. Glede na izračune v okoljskem poročilu (Aquarius d.o.o 

Ljubljana, 2020), bo obremenitev s hrupom povečana le na območju gradbišča, medtem ko v 

neposredni okolici ne bo prišlo do povečanja obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom. Med 

obratovanjem bo glavni vir hrupa promet na parkiriščih za avtobuse in osebna vozila. Območje je v 

obstoječem stanju že obremenjenos s hrupom zaradi bližine regionalne ceste in železniške proge, 

raven hrupa se zaradi prometa na parkiriščih za avtobuse in osebna vozila ne bo povečala. 

Pričakujemo, da se bodo obiskovalci stolpa zadrževali na območju stolpa in mestnega dela Rogaške 

Slatine, saj v neposredni bližini območja sprememb in dopolnitev OPPN ni urejenih gozdnih 

sprehajalnih poti, ki bi lahko privabljale obiskovalce na območje zavarovanega gozda. Vpliv bo zato 

nebistven. 

 

S spremembami in dopolnitvami OPPN je načrtovan razgledni stolp. V kolikor bodo na razglednem 
stolpu večje steklene površine, ima lahko to neposreden in trajen negativen vpliv na ptice, saj ptice 
stekla zaradi odseva neba in dreves ne opazijo in se vanj zaletijo z visoko hitrostjo, kar vodi do 
povečane mortalitete ptic. Kritična cona, ki pomeni najvišjo verjetnost trčenja, je v višini odraslega 
okoliškega drevja. Vpliv na ptice je mogoče omiliti z uporabo rebrastega, valovitega, mat, peskanega, 
jedkanega, barvnega ali tiskanega stekla (mreža pik, ki pokriva najmanj 25 % površine stekla). Zelo 
učinkoviti so tudi navpični, približno dvocentimetrski trakovi, ki so med seboj oddaljeni največ 10 cm 
(ali 1 cm široki trakovi na 5 cm razdalje). Zaželena so tudi nizko odbojna stekla (maksimalna 
odbojnost 15 %). Črne silhuete ptic so manj učinkovite (Svet ptic, 2017). 

Svetloba, ki prihaja iz notranjosti stavb ali z zunanjih napeljav, lahko zmoti orientacijo ptic selivk, še 

posebno v meglenih nočeh ali ob nizki oblačnosti v času selitve. Svetlobno onesnaženje lahko 

negativno vpliva tudi na žuželke in netopirje. Nočni metulji ter nekatere enodnevnice, vrbnice, 



Dodatek za varovana območja  
 

 

31 

 

mladoletnice, hrošči, kožekrilci in dvokrilci ponoči priletavajo na luči. Najbolj jih privlači svetloba 

luči, ki izžareva veliko ultravijoličnih žarkov. Žuželke letijo proti daljnim virom svetlobe pod točno 

določenim kotom, ki ga ohranjajo tudi, kadar letijo v bližini umetnih svetil. To jih po spiralni poti 

pripelje do luči, kjer se lahko zaletijo v svetilko in poškodujejo, ali pa ob luči letajo, dokler se ne 

utrudijo. Če se jim to zgodi več noči zaporedoma, ne uspejo najti partnerja in ustvariti potomstva. 

Osvetljevanje zatočišč netopirjev zakasni njihov čas izletavanja in tako netopirji s svojo zamudo 

izgubijo najprimernejši čas za prehranjevanje (Temno nebo Slovenije, 2009). Območje predvidenih 

sprememb OPPN je že v obstoječem stanju svetlobno onesnaženo (Ligt Pollution Map, 2019). V 

neposredni bližini poteka regionalna cesta R3-685 Tekačevo-Rogaška Slatina-Ranjkovec, ki je 

osvetljena z obcestno razsvetljavo, prav tako je razsvetljena lokalna cesta Tržaški hrib (LC-356221), 

ki poteka preko območja sprememb in dopolnitev OPPN. Vplive svetlobnega onesnaženja na nočne 

vrste ptic, žuželke in netopirje je mogoče omiliti z ukrepi kot npr. uporaba žaluzij, prilagoditev 

intenzitete osvetlitve, prepoved uporabe reflektorjev in žarometov, uporaba svetil v skladu z Uredbo o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 

46/13). 

 

Kumulativni vplivi 

Območje SD OPPN za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška Slatina se po podatkih MOP 

(Grafični podatki o DPN, stanje na dan 2. 10. 2019, http://www.mop.gov.si) ne prekriva z 

načrtovanimi ali obstoječimi državnimi prostorskimi načrti (v nadaljevanju DPN). Najbližje območje, 

ki ga ureja veljavni DPN, in sicer DPN za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina – 

Trojane, je od meje območja SD OPPN oddaljen več kot 2.000 m. Najbližji DPN v pripravi za 

rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 Šentjur-Dobovec je oddaljen približno 1.300 m, DPN v pripravi za 

vetrno elektrarno Plešivec pa je od območja SD OPPN oddaljen približno 1.650 m.  

 

Ocenjujemo, da predvidene ureditve ne bodo imele daljinskih, kumulativnih ali sinergijskih vplivov z 

navedenimi DPN. 

 

Kumulativni vpliv bo nebistven. Vpliv na varstvene cilje kvalifikacijskih vrst bo nebistven ob 

izvedbi omilitvenih ukrepov - ocena C. 
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Tabela 7: Matrika za ugotavljanje vplivov na zavarovano območje Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) 

Kategorija učinka Pomembnost učinka Vpliv na 

celovitost 

območja 

Vpliv na 

povezanost 

območij 

Vpliv na varstvene cilje območja* 

Delež ali velikostni 

razred trajne (po 

zaključku projekta) 

izgube območja 

habitata vrste 

oziroma 

habitatnega tipa 

zaradi 

neposrednega 

vpliva 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

B 

 

B 

 

B 

 
glej poglavje 3.1* B 

Delež ali velikostni 

razred začasne (v 

času izvajanja 

projekta) izgube 

območja habitata 

vrste oz. 

habitatnega tipa 

zaradi učinka 

neposrednega 

vpliva v času 

izvajanja projekta 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

B 

 

B 

 

B 

 
glej poglavje 3.1* B 

Velikostni razred 

spremembe 

posebnih struktur 

ali rabe 

(intenzifikacija ali 

opustitev) ali 

naravnih procesov, 

potrebnih za 

dolgoročno 

ohranitev vrste ali 

habitatnega tipa 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

A A A glej poglavje 3.1* A 
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Kategorija učinka Pomembnost učinka Vpliv na 

celovitost 

območja 

Vpliv na 

povezanost 

območij 

Vpliv na varstvene cilje območja* 

Velikostni razred 

spremembe 

ključnih 

indikativnih 

kemikalij (tudi kot 

posledice 

onesnaženja), 

spremembe 

sevanja, 

osvetljevanja, 

hrupa, prašenja 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

dvoživke# 

(glej poglavje 3.8#) 

A A A 

poglavje 3.1* C 
hrošči# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

C B B 

Velikostni razred 

spremembe 

vodnega režima, 

naravne dinamike 

vodotoka (vključno 

s poplavljanjem) 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

A A A poglavje 3.1* A 

Velikostni razred 

znižanja uspeha 

razmnoževanja in 

preživetja zaradi 

fragmentacije 

habitata v pokrajini 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

B B B poglavje 3.1* B 
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Kategorija učinka Pomembnost učinka Vpliv na 

celovitost 

območja 

Vpliv na 

povezanost 

območij 

Vpliv na varstvene cilje območja* 

Velikostni razred 

znižanja uspeha 

razmnoževanja in 

preživetja oz. 

spremembe v 

stopnji smrtnosti 

zaradi postavitve 

ovir v habitat vrste 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

(glej poglavje 3.8#) 

A A A 

poglavje 3.1* C 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

C C C 

Velikostni razred 

zmanjšanja 

površine zaplat 

habitata vrste ali 

habitatnega tipa 

Vrste in habitatni tipi Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

srednjeevropska 

kisloljubna bukovja 

hrošči# 

dvoživke# 

ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

B B B poglavje 3.1* B 

(samo za vrste) 

Velikostni razred 

ali odstotek 

trajnega upada 

velikosti 

populacije vrste 

Vrste  Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

dvoživke# 

(glej poglavje 3.8#) 
B B B 

poglavje 3.1* C 

ptice# 

netopirji# 

hrošči# 

(glej poglavje 3.8#) 

C C C 
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Kategorija učinka Pomembnost učinka Vpliv na 

celovitost 

območja 

Vpliv na 

povezanost 

območij 

Vpliv na varstvene cilje območja* 

(samo za vrste) 

Velikostni razred 

ali odstotek 

začasnega upada 

velikosti 

populacije 

Vrste Podocena Podocena Podocena Varstveni cilj Podocena 

hrošči# 

dvoživke# 

(glej poglavje 3.8#) 

B B B 

poglavje 3.1* B 
ptice# 

netopirji# 

(glej poglavje 3.8#) 

B B B 

* V matriki je sklic na poglavje 3.1, kjer so navedeni varstveni cilji za zavarovano območje 
#V matriki je sklic na poglavje 3.8. kjer so navedene vrste, ki jih pričakujemo na zavarovanem območju 
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4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba 

preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve 

 

OPPN je občinski podrobni prostorski načrt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na 

območjih. Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se podrobneje določi: 

• območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, 

• arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 

• načrt parcelacije, 

• etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna, 

• rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

• rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 

• rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom, 

• pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro. 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška Slatina niso bile 

izvedene v variantah. Možne so variantne rešitve arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 

prostorskih ureditev, ki pa bodo obravnavane v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije 

(PGD, PZI). V dopolnjenem osnutku »Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini« (Urbis d.o.o., januar 2020) je opredeljeno 

območje pozidave stolpa in potrebnih spremljajočih prostorov, konceptualna zasnova zunanje ureditve 

s parkirišči ter konceptualni potek predvidenih tras infrastrukturnih vodov. 

 

V procesu umeščanja načrtovanih ureditev v prostor je bila obravnavana alternativna lokacija za 

gradnjo 106 metrskega razglednega stolpa, to je lokacija nekdanje glasbene šole v centru mesta, ki je 

zavarovana kot kulturna dediščina Rogaška Slatina – Hiša Kidričeva ulica 6 (EŠD 30567). Zavod za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije je lokacijo opredelil kot neustrezno, saj je veduta iz zdraviliškega 

parka na stolp na tej lokaciji nesprejemljiva.  

 

 
Slika 11: Alternativna lokacija razglednega stolpa  
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4.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 

omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa  

 

Stolpca z naslovom Izvedljivost ukrepa in Ocena ustreznosti in verjetnost uspešnosti ukrepa sta 

ocenjena z oceno od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni najslabšo oceno in najmanj izvedljiv ukrep, 5 pa 

najlažje izvedljiv in hkrati tudi najbolj ustrezen ukrep. 

 
Tabela 8: Omilitveni ukrepi za zavarovano območje Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina 

in gozdovi v njegovi okolici (ID 1409) 
* V tabeli je sklic na poglavje 3.8. kjer so navedene vrste, ki jih pričakujemo na zavarovanem območju 

Vrsta ali 

habitatni tip 
Omilitveni ukrep 

Izvedljivost 

ukrepa 

Razlaga izogiba 

škodljivega vpliva 

ali njegovega 

zmanjšanja z 

omilitvenim 

ukrepom 

Ocena 

ustreznosti 

in verjetnost 

uspešnosti 

ukrepa 

srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

 

1. Sklenjena gozdna površina, ki obdaja 

ureditveno območje, naj se ohranja v 

obstoječem obsegu in sestavi. Na parceli 

789 naj se krčitve gozda ne izvajajo. Na 

parceli 793/1 se lahko odstrani le 

tujerodne vrste dreves. 

4 

Prepreči se 

negativen vpliv 

zaradi neposredne 

izgube površine 

habitatnega tipa. 

5 

srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

 

2. Drevje na zunanjem robu 

ureditvenega območja je treba med 

izvedbo zemeljskih in gradbenih del 

varovati pred poškodbami in fizično 

zaščititi (trak, mreža, ograja ipd.). 

Drevesnih korenin in vej ni dovoljeno 

trgati ali lomiti z gradbenimi stroji. 

Morebitne poškodbe na drevju se 

sanirajo z žago. 

4 

Prepreči se 

negativen vpliv 

zaradi neposredne 

izgube površine 

habitatnega tipa. 

5 

srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

3. V krajinsko arhitekturnem načrtu naj 

se predvidi sanacija gozdnega roba, tako 

da bo ta stabilen in zvezen. 

4 

Ohranja se habitat 

vrst in stabilnost 

habitatnega tipa. 

4 

srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

hrošči* 

dvoživke* 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

4. Na območje varovanih gozdov in 

parkov naj se ne odlaga izkopanega 

zemeljskega materiala, gradbenega 

materiala, parkira strojev ipd. 

Manipulativne površine in začasne poti 

je treba urediti znotraj območja SD 

OPPN, a izven parcel 789 in 793/1. 

5 

Ohranja se habitat 

vrst in površine 

habitatnega tipa. 

5 
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srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

hrošči* 

dvoživke* 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

5. Trase novih nadzemnih in podzemnih 

komunalnih vodov (vodovod, 

kanalizacija, elektrika, telekomunikacija 

itd.), pomožnih ureditev in prometnih 

navezav naj se prednostno načrtuje 

izven varovanega območja gozdov. 

Trase infrastrukturnih vodov se morajo 

izogniti koreninskemu sistemu 

avtohtonih dreves na zavarovanem 

območju. 

5 

Ohranja se habitat 

vrst in površine 

habitatnega tipa. 

5 

hrošči* 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

6. Posamična večja drevesa in skupine 

drevja na ureditvenem območju, ki ne 

ovirajo načrtovanih ureditev, naj se v 

čim večji meri ohranijo in smiselno 

vključijo v krajinsko zasnovo območja. 

3 
Ohranja se habitat 

vrst. 
3 

srednjeevropska 

kisloljubna 

bukovja 

hrošči* 

dvoživke* 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

7. Za zasaditve na celotnem 

ureditvenem območju naj se ne 

uporablja tujerodnih invazivnih 

parkovnih rastlin, kot npr.: rdeči hrast 

(Quercus rubra), ameriški koprivovec 

(Celtis ocidentalis), čremsa (Prunus 

serótina), veliki pajesen (Ailanthus 

altissima), ameriški javor, negundovec 

(Acer negundo), pavlovnija (Paulownia 

tomentosa), Thunbergov češmin 

(Berberís thunbergii), japonska 

medvejka (Spiraea japónica), 

Maackovo kosteničje (Lonicera 

maackii), bambus (Phyllostachys sp.), 

lisičja vinska trta (Vitis vulpina), 

japonsko kosteničje (Lonicera japónica) 

idr. 

5 

Ohranja se habitat 

vrst in površine 

habitatnega tipa. 

5 

ptice* 

(glej poglavje 

3.8*) 

8. Osnovni objekt (steber) razglednega 

stolpa naj se izvede brez večjih zrcalnih 

oz. steklenih površin. Morebitne 

steklene površine na razgledni platformi 

naj se za preprečevanje trkov s pticami 

ustrezno obdelajo – možnost uporabe 

rebrastega, valovitega, mat, peskanega, 

jedkanega, barvnega ali tiskanega stekla 

(mreža pik, ki pokriva najmanj 25 % 

površine stekla ali navpični, 2 cm široki 

trakovi na10 cm razdalje ali 1 cm široki 

trakovi na 5 cm razdalje). Zaželena so 

tudi nizko odbojna stekla (maksimalna 

odbojnost 15 %). 

4 

Prepreči se 

negativen vpliv na 

populacije ptic 

zaradi trkov v 

steklene površine. 

4 

ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

9. Na razgledni stolp naj se ne namešča 

vetrnic ali drugih naprav, ki proizvajajo 

hrup. 

5 

Prepreči se 

negativen vpliv na 

populacije ptic in 

netopirjev zaradi 

povečanega hrupa. 

4 

hrošči* 

nočne ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

10. Zunanjosti (fasade) razglednega 

stolpa naj se po 22. uri ne osvetljuje. 

Uporablja se lahko le svetilke, katerih 

delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, 

je enak 0%. 

3 

Omili se negativen 

vpliv na populacije 

hroščev, ptic in 

netopirjev zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja. 

3 
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hrošči* 

nočne ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

11. Notranje površine razgledne 

ploščadi stolpa naj se po zaključku 

obratovalnega časa ne osvetljujejo. 

3 

Omili se negativen 

vpliv na populacije 

hroščev, ptic in 

netopirjev zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja. 

3 

hrošči* 

nočne ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

12. Prepovedana je uporabe laserjev, 

stroboskopskih luči in osvetljevanja 

neba. 

3 

Omili se negativen 

vpliv na populacije 

hroščev, ptic in 

netopirjev zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja. 

3 

hrošči* 

nočne ptice* 

netopirji* 

(glej poglavje 

3.8*) 

13. Osvetljevanje stolpa in celotnega 

ureditvenega območja mora upoštevati 

določila Uredbe o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja 

(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 

62/10, 46/13). 

4 

Omili se negativen 

vpliv na populacije 

hroščev, ptic in 

netopirjev zaradi 

svetlobnega 

onesnaževanja. 

4 

 

4.4 Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba 

nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 

omilitvenih ukrepov 
 

Tabela 9: Časovni okvir in nosilci izvedbe omilitvenih ukrepov 

Omilitveni ukrep Izvajalec ukrepov Čas izvedbe 
Nadzor nad izvajanjem 

ukrepov 

Številka 1 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 2 
Izvedbo ukrepa zagotavlja 

izvajalec gradbenih del. Med gradnjo. 
Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 3 
Izvedbo ukrepa zagotavlja 

projektant. 
V času priprave 

projekta. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 4 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 5 
Izvedbo ukrepa zagotavlja 

projektant. 
V času priprave 

projekta. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 6 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 7 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 8 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 9 

Izvedbo ukrepa zagotavljata 

projektant in izvajalec 

gradbenih del. 

V času priprave projekta 

in med gradnjo. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 
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Omilitveni ukrep Izvajalec ukrepov Čas izvedbe 
Nadzor nad izvajanjem 

ukrepov 

Številka 10 

Izvedbo ukrepa zagotavljajo 

projektant, izvajalec gradbenih 

del in upravljavec. 

V času priprave 

projekta, med gradnjo in 

med obratovanjem. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

Številka 11 
Izvedbo ukrepa zagotavlja 

upravljavec. Med obratovanjem. Investitor. 

Številka 12 
Izvedbo ukrepa zagotavlja 

upravljavec. Med obratovanjem. Investitor. 

Številka 13 

Izvedbo ukrepa zagotavljajo 

projektant, izvajalec gradbenih 

del in upravljavec. 

V času priprave 

projekta, med gradnjo in 

med obratovanjem. 

Investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev. 

 

4.5 Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za 

ohranjanje narave, ki lahko vplivajo na bodoče stanje območja 

 

Na obravnavanem območju ni načrtovani ali obravnavanih pobud za ohranjanje narave, ki lahko 

vplivajo na bodoče stanje območja. 
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5 O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 

PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA 

VPLIVA IN PRESOJ 
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5.2 Zakonodaja 

 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-

1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14, 21/16 in 47/18) 

• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 

23/15 in 7/19) 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) 

• Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst 

• Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic 

• Odločba o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaške Slatine ter gozdov v 

njegovi okolici (Uradni list LRS št. 29/52) 

• Odlok o uskladitvi odločbe o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov Zdravilišča Rogaška 

Slatina ter gozdov v njegovi okolici s sklepom o ustanovitvi katastrske občine Rogaška Slatina 

(Uradni list SRS št. 50/71). 

 

5.3 Uporabljene metode 

 

Podatki uporabljeni v poročilu so bili pridobljeni na podlagi javno dostopne literature in grafičnih 

podatkov ZRSVN. 

 

Posledice učinkov posega na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 

povezanost smo ocenjevali v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 

posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11): 

A – ni vpliva / pozitiven vpliv 

B – nebistven vpliv 

C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 

D – bistven vpliv 

E – uničujoč vpliv 

 

Velikostni razred A, B, C »VPLIVI POSEGA NISO ŠKODLJIVI«. 

Velikostni razred D, E »VPLIVI POSEGA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 

 

Vplive izvedbe posega na obravnavane kvalifikacijske/ključne vrste smo ocenili na osnovi Pravilnika 

o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Oceno 

vpliva in vrednotenje smo podali na podlagi pridobljenih strokovnih izkušenj in spoznanj.  

 

Matrika je izdelana v skladu s prilogo 6 Pravilnika o presoji sprejemljivosti planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11).  

http://www.geopedia.si/#T105_L9286_F9286:218_x549221.5603637695_y121774.52219581604_s18_b2
http://www.geopedia.si/#T105_L9286_F9286:218_x549221.5603637695_y121774.52219581604_s18_b2
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
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6 NAVEDBE O IZDELOVALCIH IN MOREBITNIH 

PODIZVAJALCIH POROČILA 

 

Izdelovalec okoljskega poročila:  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Cesta Andreja Bitenca 68  

1000 Ljubljana  

 

Odgovorna nosilca naloge: 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol. 

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol. 

 

Sodelavci: Izdelava segmenta: 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol. 

 

Presoja sprejemljivosti posega v naravo na 

varovana območja, omilitveni ukrepi, kartografija. 

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol. Presoja sprejemljivosti vplivov posega. 

Kristina Rovšek, mag. inž. kraj. arh. Opis posega, alternativne rešitve 

Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod. Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 

Tilen Erjavec, mag. inž. gozd. Potrebe po naravnih virih 

Maja Sevšek, mag. geog. Prikaz kulturne dediščine 

 

 

 

 

 


