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OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

1. SSPLOŠNO
1.1 UVOD
Predmet celovite presoje vplivov na okolje so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški
Slatini (Uradni list RS, št. 94/2013). Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v osrednjem
delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od obstoječega območja zdravilišča. Gre za opuščeno
industrijsko območje nekdanjega mizarstva in je v obstoječem stanju opredeljeno kot degradirano
območje. Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN je drugačna zasnova
pozidave.
Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na vzhodni del enote urejanja prostora ZD 7, kjer je
predvidena postavitev 106 m visokega razglednega stolpa, v sklopu katerega so predvideni tudi
spremljajoči prostori (recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče ipd.). Načrtovana je tudi ureditev
zunanjih parkirišč za avtobuse, kolesa in okoli 50 parkirnih mest za avtomobile ter ureditev povezave
na obstoječo lokalno cesto Tržaški hrib. Načrtovane spremembe in dopolnitve OPPN ne spreminjajo
podrobne namenske rabe prostora, ki je določena z veljavnim OPPN - površine za gradnjo objektov za
potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Predvidene ureditve bodo povečale ponudbo obstoječega
zdravilišča.

1.2 UČINKOVITOST POSTOPKA CPVO IN OPOZORILA O POTEKU
IZDELAVE OKOLJSKEGA POROČILA
Postopek celovite presoje vplivov na okolje
Občina Rogaška Slatina je v juniju 2019 z namenom gradnje kompleksa z veliko prireditveno
dvorano, hotelom in apartmaji, akademijo, nakupovalnim centrom in podzemno garažo ter
razglednega stolpa in parkirišč pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št.
94/2013). Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN se je začel s Sklepom o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7)
(Uradni list RS, št. 36/19). Za predvidene ureditve je Ministrstvo za okolje in prostor z Odločbo št.
35409-186/2019/4, z dne 28. 8. 2019, podalo ugotovitev, da je potrebno za predlagane spremembe in
dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico ZD7 v občini
Rogaška Slatina izvesti celovito presojo njegovih vplivov na okolje. Prav tako je bilo ugotovljeno, da
je treba v okviru tega postopka izvesti tudi presojo sprejemljivosti vplivov načrtovanih ureditev na
varovana območja narave, saj načrtovana prostorska ureditev delno posega v spomenik oblikovane
narave Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici, zavarovan 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).
Konec leta 2019 je bila s strani Občine Rogaška Slatina sprejeta odločitev, da bodo predmet sprememb
in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico ZD7 le prostorske
ureditve, predvidene v vzhodnem delu enote urejanja prostora oz. območja OPPN, torej razgledni stolp
in ureditev zunanjih parkirišč. Občina Rogaška Slatina je za predvidene ureditve na podlagi Odločbe
št. 35409-186/2019/4, z dne 28. 8. 2019 pristopila k postopku izvedbe CPVO, katerega del je tudi
pričujoče Okoljsko poročilo.
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2. PODATKI O PLANU
2.1 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.

Slika 1: Ureditvena situacija (URBIS d.o.o. Maribor, januar 2020)
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Slika 2: 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.
Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti skladno z veljavno
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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.
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.
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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.

2.2 OBMOČJE, KI GA ZAJEMA PLAN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v osrednjem delu mesta Rogaška Slatina, zahodno
od obstoječega območja zdravilišča, od katerega ga ločuje cesta RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška
Slatina in regionalna železniška proga št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m.

Slika 3: Širše območje sprememb in dopolnitev OPPN

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

2.3 NAMENSKA IN DEJANSKA RABA PROSTORA
Namenska raba prostora
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 5: Namenska raba prostora (vir podatka: MOP, 2019)

Dejanska raba
Po podatkih MKGP (december 2019) se na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev OPPN
prostora nahaja pozidano zemljišče in delno gozdno zemljišče (spodnja slika). Prikaz dejanske rabe tal
je v prilogi 2.2.

Slika 6: Dejanska raba na območju sprememb in dopolnitev OPPN (vir podatka: MKGP, 2019)
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2.4 VELIKOST IN DRUGI OSNOVNI PODATKI O VSEH NAČRTOVANIH
POSEGIH Z VPLIVI NA OKOLJE
Glede na Prilogo 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17) sodi v planu obravnavana vrsta posegov pod točko G
Urbanizem in gradbeništvo. V nadaljevanju jih lahko uvrstimo pod točko G.II.1 Stavba, ki presega
bruto tlorisno površino 30.000 m2 ali nadzemno višino 70 m ali podzemno globino 30 m ali površino
zemljišča 1 ha. Ker ima v spremembah in dopolnitvah OPPN načrtovan razgledni stolp nadzemno
višino 106 m, so predvidene ureditve uvrščene med posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje.

2.5 PREDVIDENO OBDOBJE IZVAJANJA
Po izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje in pridobitvi vseh potrebnih soglasij sledi izvedba posega,
ki je v tem trenutku terminsko ni možno z gotovostjo napovedati. Izvedba načrtovanih gradenj in
posegov 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 VIŠEK MATERIALA
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:
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•
•
•

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.
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.

2.8 ODNOS DO DRUGIH PLANOV
Območje sprememb in dopolnitev OPPN za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška Slatina se po
podatkih MOP (Grafični podatki o DPN, stanje na dan 14. 1. 2020, https://dokumentipis.mop.gov.si/javno/veljavni/) 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 sprememb in dopolnitev
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 sprememb in dopolnitev OPPN oddaljen približno 1.650 m.
Ocenjujemo, da predvidene ureditve ne bodo imele daljinskih, kumulativnih ali sinergijskih vplivov z
navedenimi DPN.
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Slika 7: Odnos do drugih veljavnih planov in planov v pripravi (vir: MOP, 2020)

V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani:
• Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Odlok o ureditvenem
načrtu za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 26/1992, dop. 31/07,
31/10): plan je od območja sprememb in dopolnitev OPPN oddaljen približno 450 m. Plan
omogoča adaptacijo in dograditev obstoječe terapije ter športne večnamenske dvorane.
•

Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Odlok o spremembah in
dopolnitvah Ureditvenega načrta za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l.
RS, št. 51/2009): se nahaja tik ob območju sprememb in dopolnitev OPPN. Plan predvideva
širitev zdraviliško – turistične dejavnosti z izgradnjo treh hotelov s podzemnimi parkirišči,
izgradnjo lekarne z garažno hišo, nadzidavo Hotela Pošta z dodatnim parkiranjem na montažni
parkirni ploščadi (slika spodaj).

•

OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
81/2011): plan je od območja sprememb in dopolnitev OPPN oddaljen približno 750 m. Plan
omogoča gradnjo novega hotela ter predvideva nov zdraviliški park, ki bo povezoval
obstoječe območje zdravilišča z novim območjem zdravilišča.

•

OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu (OPPN) za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS,
št. 11/2018): se nahaja približno 440 m severovzhodno od območja sprememb in dopolnitev
OPPN. S planom je predvidena novogradnja hotela Beta, hkrati pa omogoča dozidave,
nadzidave, odstranitve in rekonstrukcije obstoječih objektov.
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Ocenjujemo, da predvidene ureditve ne bodo imele kumulativnega vpliva z zgoraj naštetimi plani na
podzemne vode, gozd in gozdna zemljišča, naravo, odpornost plana na podnebne spremembe,
poplavno in erozijsko varnost in plazljivost območja. Kumulativni vpliv z zgoraj navedenimi plani
pričakujemo na površinske vode, kulturno dediščino, krajino, obremenitev s hrupom, svetlobno
onesnaževanje in elektromagnetno sevanje. Vpliv je presojan pri posameznem poglavju.

2.9 OPIS RAZVOJA BREZ IZVEDBE PLANA (NIČELNA VARIANTA)
V primeru, če do realizacije posega ne bi prišlo ocenjujemo, da bi bil vpliv na področja okolja in
njihove cilje naslednji:
• Površinske vode: Na območje potoka Negojščica se ne bi posegalo, kar pomeni, da bi bil vpliv
enak kot v obstoječem stanju. Ocena A.
• Podzemne vode: Na območje vodnega telesa podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle se
ne bi posegalo. Neposredni vpliv bi bil enak kot v obstoječem stanju. Ocena A.
• Tla in kmetijska zemljišča: Na območju se ne nahajajo kmetijska zemljišča. Območje bi ostalo
opredeljeno kot degradirano območje. Ocena B.
• Gozd: Gozdnega roba se ne bi saniralo, stara in poškodovana drevesa se ne bi odstranila.
Stabilnost sestoja in gozdnega roba bi se slabšala. Ocena B.
• Ohranjanje narave: V spomenik oblikovane narave in v območja habitatov vrst in habitatnih
tipov se ne bi posegalo, s čimer bi se ohranila biotska raznovrstnost območja. Vpliv bi bil enak
kot v obstoječem stanju. Ocena A.
• Kulturna dediščina: Na območje enote kulturne dediščine EŠD 628 Rogaška Slatina –
Območje zdravilišča se ne bi posegalo, vpliv bi bil enak kot v obstoječem stanju. Ocena A.
• Ohranjanje krajinskih značilnosti: Krajinska slika širšega območja se ne bi spremenila,
neposredni vpliv bi bil enak kot v obstoječem stanju. Ocena A.
• Podnebne spremembe: Emisije toplogrednih plinov bi bile enake kot v obstoječem stanju,
vpliv bi bil nebistven. Ocena B.
• Kakovost zraka: Obremenitev okolja z izpušnimi plini obstoječih prometnic bi bil enak kot v
obstoječem stanju, vpliv bi bil nebistven. Ocena B.
• Obremenitev s hrupom: Obremenitev s hrupom obstoječih virov se na širšem obravnavanem
območju ne bi spremenila. Ocena A.
• Poplavna in erozijska varnost: Plan se ne nahaja na poplavnem območju. V plazljiva območja
se ne bi posegalo, vpliv bi bil enak kot v obstoječem stanju. Ocena A.

2.10

PREVERITEV ALTERNATIVNIH REŠITEV

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.
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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 8: Alternativna lokacija razglednega stolpa na Kidričevi ulici 6
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3. IZHODIŠČA ZA IZVEDBO PRESOJE IN UČINKOVITOSTI
PRESOJE
3.1 ZAKONSKA IZHODIŠČA IN UPOŠTEVANJE SMERNIC
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji, merila vrednotenja in metodologija
ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in
kulturno dediščino.
Osnova za določitev ciljev celovite presoje so bili okoljski cilji, povzeti po programskih dokumentih
Evropske unije in Republike Slovenije. Okoljski cilji izhajajo tudi iz splošnih nacionalnih zakonov in
na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktih (posamezni relevantni so navedeni pri posameznem
področju).
Zakonske podlage za posamezne vidike okolja so podane v okviru presoje posameznega vidika. V
nadaljevanju so izpostavljeni pomembni programski dokumenti in splošni zakonski predpisi Republike
Slovenije, ki so upoštevani pri celoviti presoji vplivov na okolje:
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 ZIURKOE),
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 –
ZUUJFO. 61/17 – ZureP-2),
• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS,
št. 51/14, 57/15, 26/17),
• Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
posegov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
• Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list
RS, št. 61/11, 49/12, 67/16),
• Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe posega, programa,
načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09),
• Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (2002-2012) (MOP, 2001)
• Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 –
»Zagotovimo si hrano za jutri« / ReSURSKŽ/ (Uradni list RS, št. 25/11),
• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/06),
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11),
• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10,
• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt,
61/17 – ZureP-2).
Veljavni prostorski plani občine Rogaška Slatina:
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
50/19).
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Smernice in mnenja so podali sledeči nosilci urejanja prostora:
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje,
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
• Ministrstvo za kulturo,
• Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
Pri določitvi okoljskih ciljev so bile upoštevana mnenja in smernice sledečih nosilcev urejanja
prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, št. 3502143/2019-3, z dne 23. 7. 2019 in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje,
Oddelek območja Savinje, št. 35001-474/2012-2, z dne 29. 9. 2012
Ministrstvo v mnenju z dne 23. 7. 2019 ugotavlja, da so vodotoki izven obravnavanega območja
OPPN. Območje se nahaja na pobočju in ni poplavno. Obstaja pa verjetnost, da gre za erozijsko,
plazljivo ali plazovito območje. Na območju ni varovalnih virov pitne vode. Za obravnavano
prostorsko ureditev je treba upoštevati smernice s področja upravljanja z vodami, z dne 26. 9. 2012.
Pogoji tehnične narave
• V podrobnem prostorskem načrtu je potrebno tekstualno in grafično prikazati obstoječo in
načrtovano komunalno infrastrukturo, zlasti rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda, to je
padavinskih in komunalnih voda ter drenažnih in morebitnih zalednih vod.
• Severozahodno od obravnavanega območja Ratanski potok (Negojščica), ki je vodotok 2.
reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča sega na vodotokih 2. reda 5 m od meje vodnega
zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine vodotoka (14. člen ZV-1). Na vodnem in
priobalnem zemljišču po 37. členu ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02 ni dovoljeno posegati v
prostor, razen v primerih, ki jih ta člen posebej navaja.
• Pred nadaljnjim načrtovanjem prostorske ureditve mora investitor pridobiti mnenje
geomehanika in zaključke geomehanskega poročila upoštevati. Pri načrtovanju in izvedbi
prostorske ureditve in odvodu vseh vod z območja je potrebno upoštevati prepovedi in
omejitve v skladu z doložili 87., 88. in 89. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št.
67/02).
• Vse odpadne vode morajo biti priključene na javno kanalizacijo. Projektna rešitev odvajanja in
čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z »Uredbo o odvajanju
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode« (Uradni list RS, št. 88/11), »Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo« (Uradni list
RS, št. 47/05) in z »Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo« (Uradni list RS, št. 45/07).
• Odvajanje padavinskih vod je potrebno urediti tudi v skladu 92. člena Zakona o vodah in sicer
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oz. vode.
• V primeru načrtovanja iztoka padavinskih vod v vodotok morajo biti direktni izpusti
načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Iztočna glava mora biti oblikovana pod
naklonom brežine vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred
erozijo. Način izvedbe iztoka mora biti v dokumentaciji tekstualno in grafično ustrezno
obdelan in prikazan.
• Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se
skladno s 150. in 153 členom Zakona o vodah, lahko izvede samo na podlagi vodnega
soglasja, ki ga izda Agencija RS za okolje.
Stališče avtorjev OP: Smernice so smiselno upoštevane pri podajanju omilitvenih ukrepov.
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2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, št. 1-III-375/2-O-19/TA, z dne 22. 7. 2019
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev OPPN in njegovo vplivno območje se nahaja v območju
z naravovarstvenim statusom Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdovi v
njegovi okolici. Manjši del načrtovanih ureditev sega na zavarovane parcele, gradnja objektov visoke
gradnje ali drugih večjih ureditev neposredno na območju zavarovanih gozdov sicer ni predvidena.
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 kot
prirodna (naravna) znamenitost. 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 OPN.
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 –
odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16), pri čemer so navedene samo zavarovane vrste
netopirjev, popisane v okviru monitoringov:
• Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros),
• Veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum),
• Navadni netopir (Myotis myotis).
Pri posegih v zavarovanem območju se upošteva varstveni režim, določen v 3. členu Odločbe o
zavarovanju ter konkretni varstveni pogoji in usmeritve, podani v nadaljevanju.
Konkretni pogoji in usmeritve za varstvo zavarovanega območja »Drevesni in gozdni parki zdravilišča
Rogaška Slatina ter gozdovi v njegovi okolici«
• Na območje zavarovanih drevesnih parkov in gozdov (parc. 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Višina načrtovanih objektov (razgledni stolp in hotel) naj upošteva merilo krajine in historično
zasnovo zelenih površin in naselja. Nova ureditev ne sme degradirati vidne podobe
varovanega območja.
• 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.
• V varovalni pas potoka Negojščica na SZ strani območja (parc. 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.
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•

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.

Usmeritve in priporočila za varstvo zavarovanih živalskih vrst (netopirji, ptice):
• 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: namstitev
vzdolžnih profilov pred steklo, mrežna obdelava stekla ipd.
• Na razgledni stolp naj se ne namešča vetrnic ali drugih naprav, ki proizvajajo hrup.
• 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).
Stališče avtorjev OP: Smernice so smiselno upoštevane pri podajanju omilitvenih ukrepov.
3. Ministrstvo za kulturo, št. 35012-79/2019/7, z dne 22. 7. 2019
Pri načrtovanju naj se upošteva splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega
načrta in njegovih sprememb in dopolnitev za področje varstva kulturne dediščine (št. 350-84/2016/1,
z dne 4. 11. 2016).
Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z
okolico ZD7) v Rogaški Slatini v manjši meri posega v robni del območja spomenika Rogaška Slatina
– Območje zdravilišča (EŠD 628), večinoma se predvideni posegi nahajajo izven varovanega območja
spomenika, vendar v območju vizualnega, simbolnega in funkcionalnega vpliva. Morebitne usmeritve
za predvidene ureditve (npr. gabariti, obdelava fasad, …) bodo podane v skladu z rezultati presoje
vplivov plana na kulturno dediščino.
Stališče avtorjev OP: Splošne smernice so upoštevane v poglavju Kulturna dediščina.
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, št. 3407-143/2019-2, z dne 6. 8. 2019
Zavod v mnenju ugotavlja, da območje predvidene prostorske ureditve sprememb in dopolnitev OPPN
ne zajema površin, ki bi bile v skladu z določili Zakona o gozdovih opredeljene kot gozdne površine
ali kot gozdni prostor. Na ureditveno območje mejijo gozdne površine z oblikovanim gozdnim robom,
pri čemer ustvarjanje novih, nestabilnih gozdnih robov zaradi predvidene prostorske ureditve ni
predvideno. Med predvidenimi rabami območja tudi ni rab, ki bi lahko imele pomembnejši vpliv na
sosednje gozdne površine. Na podlagi navedenega ne pričakujejo pomembnejših vplivov plana
sprememb in dopolnitev OPPN na gozd, zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov in na gospodarjenje
z gozdovi. Posledično izvedba celovite presoje vplivov na okolje za področje gozdarstva glede na
trenutne prostorske ureditve ni potrebna. V primeru spremembe prostorskih ureditev, morebitnih
razširitev območja obravnave ali drugačne razmestitve objektov ali spremembe rab je potrebna
ponovna presoja o verjetnosti pomembnejših vplivov s področja gozdarstva za spremembe in
dopolnitve OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini.
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3.2 STROKOVNA IZHODIŠČA
Pri pripravi okoljskega poročila so bila upoštevana naslednja strokovna izhodišča:
• Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z
okolico (ZD7) v Rogaški Slatini – dopolnjen osnutek, URBIS d.o.o. Maribor, januar 2020.
• Geomehansko poročilo o izvršenih geomehanskih raziskavah za pripravo projektne
dokumentacije »OPPN – območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini«, št. 2828/2012, I-n-i
d.o.o., januar 2013.

3.3 VSEBINA OKOLJSKEGA POROČILA
Vsebina okoljskega poročila je opredeljena z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Sestavni deli okoljskega
poročila so:
• podatki o planu,
• podatki o stanju okolja,
• podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in vrednotenje
vplivov plana,
• podatki o ugotovljenih vplivih plana in možnih omilitvenih ukrepih,
• ocena vplivov plana in vrednotenje,
• predvideni načini spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana,
• poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poročila z obrazložitvijo.

Vsebinjenje
Osnovo za določitev obsega in vsebine okoljskega poročila predstavljajo cilji, ki temeljijo na
relevantnih nacionalnih zakonskih predpisih, obstoječem stanju in občutljivosti okolja, značilnostih s
planom predvidenega posega in smernicah nosilcev urejanja prostora. Vsak prostorski načrt in v
njegovem okviru načrtovani posegi morajo omogočati doseganje navedenih ciljev. Za opredelitev
pomembnih vplivov posega je preverjen celoten nabor možnih vplivov (tabela spodaj). Ti so,
upoštevajoč okoljske cilje ter povezane posege, značilnosti prostora in občutljivost okolja, verjetnost,
trajanje in pogostnost, opredeljeni bodisi kot pomembni ali nepomembni za celovito presojo vplivov
na okolje. V kolikor je bilo v tem postopku ugotovljeno, da izvedba plana ne predstavlja pomembnih
vplivov na posamezno področje okolja, to v nadaljnjih poglavjih okoljske presoje ni obravnavano.
Rezultati pomembnosti vplivov z obrazložitvijo so navedeni v tabeli v nadaljevanju.
Tabela 1: Opredelitev pomembnosti vpliva z obrazložitvijo po posameznih področjih okolja
Področje okolja
Okoljski cilj
Opredelitev pomembnosti vpliva z
obrazložitvijo
1

POVRŠINSKE
VODE

Ohranjanje dobrega
kemijskega in ekološkega
stanja površinske vode.
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V bližini območja sprememb in
dopolnitev OPPN se nahaja
površinski vodotok, v katerega je
predvideno odvajanje meteornih
odpadnih vod iz objektov ter
prometnih in manipulativnih površin.
Zaradi izvedbe plana so možni
negativni vplivi na površinske vode.

Obravnava
v OP
(DA/NE)
DA
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Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN se nahaja vodno telo
podzemne vode Spodnji del Savinje
do Sotle (SIVTPODV1009). Izvedba
plana bi lahko imela negativen vpliv
na okoljski cilj.
Območje sprememb in dopolnitev
OPPN je opredeljeno kot degradirano
območje. Izvedba plana ne bo imela
vpliva na okoljski cilj.

DA

Ohranjanje dobrih
kmetijskih zemljišč kot
naravnega vira. To je
ohranjanje kmetijskih
površin, ki so v planski
rabi opredeljena kot
najboljša kmetijska
zemljišča ter kmetijska
zemljišča z boljšim
pridelovalnim
potencialom (boniteto).
Zagotavljanje stabilnosti
in vitalnosti gozdov, ki so
sposobni opravljati
proizvodne, ekološke in
socialne funkcije.

Izvedba plana ne vpliva na okoljski
cilj, saj se na območju sprememb in
dopolnitev OPPN po namenski in
dejanski rabi ne nahajajo kmetijska
zemljišča.

NE

Na območju se nahaja gozd z
proizvodno in socialno funkcijo na
prvi stopnji poudarjenosti. Zaradi
izvedbe plana so možni negativni
vplivi na okoljski cilj.

DA

Preprečevanje
zmanjševanja biotske
raznovrstnosti na ravni
ekosistemov (in habitatnih
tipov), vrst (in habitatov)
ter genomov (in genov).

Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN lahko pričakujemo nekatere
habitate ogroženih in zavarovanih
vrst. Na območju je možno tudi
pojavljanje naravovarstveno
pomembnih habitatnih tipov, ki bi
bili zaradi izvedbe sprememb in
dopolnitev OPPN lahko ogroženi.
Del načrtovanih ureditev v območju
sprememb in dopolnitev OPPN sega
v zavarovano območje (ID 1409)
Drevesni in gozdni parki zdravilišča
Rogaška slatina in gozdovi v njegovi
okolici. Možen je negativen vpliv na
varovana območja.
Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN ni EPO in naravnih vrednot,
izvedba plana ne bo imela vpliva na
okoljski cilj.

DA

Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN se nahaja enota kulturne
dediščine EŠD 628 Rogaška Slatina
– Območje zdravilišča, na katero bi
izvedba plana lahko pomembno
vplivala.

DA

2

PODZEMNE
VODE

Ohranjanje dobrega
količinskega in
kemijskega stanja
podzemne vode.

3

TLA IN
KMETIJSKA
ZEMLJIŠČA

Ohraniti obstoječo
kakovost tal.

4

GOZD IN
GOZDNA
ZEMLJIŠČA

5
5.1

NARAVA
Rastlinstvo,
živalstvo in
habitatni tipi

5.2

Varovana območja

5.3

EPO in naravne
vrednote

6

KULTURNA
DEDIŠČINA

Ohranitev celovitosti in
povezanosti zavarovanih
območij in območij
Natura 2000 ter ohranitev
lastnosti in procesov,
zaradi katerih je območje
varovano.
Ohranitev naravnih
vrednot in preprečevanje
zmanjševanja biotske
raznovrstnosti in
ohranitev naravnega
ravnovesja na EPO.
Ohranjanje objektov in
območij kulturne
dediščine.

Ohranjanje arheoloških
najdišč in arheoloških
ostalin.

Na območju ni registriranih
arheoloških najdišč. Za ugotavljanje
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NE

DA
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7

KRAJINA IN
NJEN ZNAČAJ

Ohranjanje krajinskih
značilnosti.

8

PODNEBNI
DEJAVNIKI

Zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov
(TPG).

arheološkega potenciala je treba
izvesti predhodne arheološke
raziskave.
Zaradi načrtovanih višinskih
gabaritov razglednega stolpa bo
izvedba plana pomembno vplivala na
vidno percepcijo in krajinsko sliko
širšega območja.
Predviden objekt bo za potrebe
ogrevanja energetsko oskrbovan z
zemeljskim plinom iz javnega
distribucijskega omrežja v
kombinaciji z obnovljivimi viri.
Promet se bo odvijal po obstoječem
cestnem omrežju. Vpliva na izpuste
toplogrednih plinov ne bo.
Predvidene ureditve se nahajajo na
območju velike verjetnosti
pojavljanja plazov. Zaradi podnebnih
sprememb so v prihodnosti
pričakovani močnejši nalivi, kar
lahko vpliva na večjo verjetnost
nastanka zemeljskih plazov. Zaradi
izvedbe plana so možni negativni
vplivi na okoljski cilj.

Odpornost plana na
podnebne spremembe.

9
9.1

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Zmanjšanje emisije
Kakovost zraka
onesnaževal v zrak.

9.2

Obremenitev s
hrupom

Zmanjšanje obremenitve
okolja s hrupom.

9.3

Oskrba s pitno
vodo

Ohranjanje dobrega
kemijskega in
količinskega stanja
vodnega telesa podzemne
vode v povezavi z
zagotavljanjem
prebivalcev s pitno vodo.

9.4

Poplavna in
erozijska varnost in
plazljivost območja

Umeščanje plana v
prostor na način, da se
obstoječa poplavna in
erozijska varnost ne
poslabša.
Ohranjanje stabilnosti tal
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Predviden objekt bo za potrebe
ogrevanja energetsko oskrbovan z
zemeljskim plinom iz javnega
distribucijskega omrežja v
kombinaciji z obnovljivimi viri.
Promet se bo odvijal po obstoječem
cestnem omrežju. Vpliva na izpuste
onesnažil v zrak ne bo.
V času obratovanja bo vir emisij
hrupa promet osebnih vozil
obiskovalcev in zaposlenih ter
obratovanje predvidenega objekta.
Zaradi izvedbe plana so možni
negativni vplivi na okoljski cilj.
Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN ni vodovarstvenih območij ali
podeljenih vodnih pravic za oskrbo s
pitno vodo. Vpliv na količinsko in
kemijsko stanje podzemne vode je
presojan v poglavju Podzemne vode.
Izvedba plana ne bo vplivala na
okoljski cilj.
Plan se nahaja na območju velike
verjetnosti pojavljanja plazov. Zaradi
izvedbe plana so možni negativni
vplivi na okoljski cilj.

DA

NE*

DA

NE*

DA

NE

DA
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9.5

Svetlobno
onesnaževanje

Zagotavljanje ciljnih
vrednosti porabe
električne energije.
Zagotavljanje ustrezne
stopnje varstva pred
svetlobnim onesnaženjem.

9.6

Elektromagnetno
sevanje

Zagotavljanje ustrezne
stopnje varstva pred
elektromagnetnim
sevanjem.

9.7

Ravnanje z odpadki

Zagotavljanje ustreznega
ravnanja z odpadki.

Plan predvideva izvedbo javne
razsvetljave dostopnih cest in
parkirišč na območju sprememb in
dopolnitev OPPN v skladu z
veljavno zakonodajo. Nov objekt
(razgledni stolp) bo najverjetneje tudi
osvetljen, zaradi česar so možni
negativni vplivi na okoljski cilj.
Plan predvideva več novih TP v
objektih in izgradnjo novega SN
kablovoda. Zaradi izvedbe plana so
možni negativni vplivi na okoljski
cilj.
Med gradnjo predvidenih ureditev
bodo nastajali gradbeni odpadki –
količine v tej fazi še niso znane. Med
obratovanjem bodo nastajale manjše
količine komunalnih odpadkov s
katerimi se bo ravnalo skladno z
veljavno zakonodajo. V občini je
organizirano ločeno zbiranje
odpadkov, ki se jih odvaža v regijski
center za ravnanje z odpadki v Celju.
Za manjšanje negativnih vplivov
zadostuje upoštevanje veljavne
zakonodaje.

DA

DA

NE

* Območje sprememb in dopolnitev OPPN je razvrščeno v območje onesnaženosti zraka SI2. Kakovost zraka se
je v zadnjih letih izboljšala z uvedbo plinifikacije v osrednjem delu mesta, z zgraditvijo mestne in regionalne
obvoznice skozi Negonje in z zmanjšanjem emisij iz industrijskih obratov. Največji prispevek k izboljšanju
zraka v kotlini je prispeval prehod na čistejši energetski vir v Steklarni (zemeljski plin leta 1985) ter ureditev
čistilne naprave za sanacijo emisij fluoridov iz polirnice stekla. Glavni onesnaževalci zraka v naselju so
industrija, promet in individualna kurišča. Spremembe in dopolnitve OPPN ne predvidevajo izgradnje novih
industrijskih objektov ali cest.
V veljavnem OPPN predvideni objekti bodo za potrebe ogrevanja energetsko oskrbovani z zemeljskim plinov iz
javnega distribucijskega omrežja v kombinaciji z obnovljivimi viri. Spremembe in dopolnitve plana ne
predvidevajo sprememb v načinu ogrevanja objektov, promet se bo odvijal po obstoječem cestnem omrežju.
Zaradi izvedbe plana se bo nekoliko povečal promet po regionalni cesti RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška
Slatina, vendar bodo emisije snovi v zrak v primerjavi z emisijami v širši okolici plana in na državni ravni
praktično zanemarljive. Vpliv cestnega prometa bo dolgoročno, zaradi pričakovanega izboljšanja emisijskih
lastnosti osebnih vozil, manjši. Ocenjujemo, da vpliva na izpuste toplogrednih plinov in onesnaževal v zrak ne
bo.

V pričujočem okoljskem poročilu so skladno z ugotovitvami v tabeli 2 obravnavana naslednja
področja okolja:
• Površinske vode
• Podzemne vode
• Gozd in gozdna zemljišča
• Narava (Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, Varovana območja )
• Kulturna dediščina
• Krajina in njen značaj
• Podnebni dejavniki
o Odpornost plana na podnebne spremembe
• Varovanje zdravja ljudi
o Obremenitev s hrupom
o Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja
o Svetlobno onesnaževanje
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o Elektromagnetno sevanje
Metodologija ocenjevanja vplivov
Metoda opredelitve obstoječega in predvidenega stanja okolja je razvidna pri vsakem področju
posebej. Presoja je izdelana na podlagi terenskih ogledov, javno dostopnih podatkov, študij naročnika,
pridobljenih smernic in strokovnih izkušenj.
V okoljskem poročilu so opredeljeni pomembni vplivi na okolje. Ti vplivi so lahko: neposredni,
daljinski, kumulativni in sinergijski, kratko-, srednje- ali dolgoročni, trajni ali začasni, pozitivni ali
negativni. Vplivi izvedbe posega so vrednoteni na podlagi posledic posega na okoljske cilje z uporabo
meril vrednotenja, predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) v naslednjih velikostnih razredih:
• A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv,
• B – vpliv je nebistven,
• C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov,
• D – vpliv je bistven,
• E – vpliv je uničujoč,
• X – ugotavljanje vpliva ni možno.
Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na
uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri čemer se z B ocenjujejo nebistveni vplivi, s C pa vplivi,
ki so nebistveni ob upoštevanju dodatnih (specialnih ali posebnih, ki niso opredeljeni z zakonodajo)
omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana velikostnega razreda D in E pomenita, da vplivi
izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi.
Posamezno področje vsebuje poglavje »Vplivi plana na okolje«. V tem poglavju so opredeljeni vsi
pomembni vplivi posega na okolje, kot to določa Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). V primeru
bistvenih vplivov obravnavanega posega so predvideni omilitveni ukrepi ter predviden nadzor nad
njimi.

3.4 ČEZMEJNI VPLIVI
Zaradi izvedbe ureditev, ki jih predvidevajo spremembe in dopolnitve OPPN, čezmejnih vplivov ne
bo. Plan nima niti takšnega obsega niti ni v takšni oddaljenosti od državne meje, da bi lahko povzročil
pomembne vplive na sosednje države.
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4. OKOLJSKA PRESOJA
4.1 POVRŠINSKE VODE
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrlA in 41/04-ZVO1, 57/08-ZV-1A, 57/12 – ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15 – ZV-1E, 60/17 ZDMHS)
Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št.
46/02 in 41/04-ZVO-1)
Uredba o načrtih upravljanja voda (NUV) na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja
(Uradni list RS, št. 67/16)
Pravilnik o monitoringu stanja površinskih vod (Uradni list RS, št.10/09, 81/11, 73/16)
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12, 98/15, 64/14, 98/15)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 2: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na površinske vode
Okoljski cilj
Zakonska
Kazalec (merilo)
Metodologija
podlaga
1. Ohranjanje Uredba o stanju Sprememba okoljskih A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Stanje
dobrega
površinskih
standardov za
površinskih voda ostaja enako oz. se bo izboljšalo.
kemijskega in voda (Uradni
parametre kemijskega B – vpliv je nebistven: Stanje površinskih voda se
ekološkega
list RS, št.
in ekološkega stanja
ne bo bistveno spremenilo. Vplive se lahko omeji
stanja
14/09, 98/10,
površinskih voda, ki
že s splošnimi ukrepi.
površinske
96/13, 24/16)
se ocenjuje:
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
vode.
- s spremembami
ukrepov: Plan bo vplival na kemijsko in ekološko
Zakon o vodah
fizikalno-kemijskih
stanje površinskih voda, vendar vplive plana lahko
(ZV-1) (Uradni
elementov kakovosti
omejimo z izvedbo omilitvenih ukrepov.
list RS, št.
in obremenitve
D – vpliv je bistven: Stanje površinskih voda se bo
67/02, 110/02vodotoka z izbranimi bistveno
spremenilo
(preseganje
okoljskih
ZGO-1, 2/04onesnaževali;
standardov kakovosti za parametre kemijskega in
ZZdrlA in
- s spremembami
ekološkega stanja).
41/04-ZVO-1,
hidrološkega režima,
E – vpliv je uničujoč: Stanje površinskih voda bo
57/08-ZV-1A,
morfoloških razmer
močno poslabšano (slabo kemijsko in ekološko
57/12 – ZV-1B, in bioloških
stanje). Omilitveni ukrepi niso možni.
100/13-ZV-1C,
elementov.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.
40/14-ZV-1D,
56/15 – ZV-1E)
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2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Območje sprememb in dopolnitev OPPN je na prispevnem območju vodnega telesa VT Sotla Dobovec
– Podčetrtek (SI192VT1). Kemijsko stanje vodnega telesa je bilo v letu 2018 ocenjeno kot dobro
(ARSO, 2019). V letu 2017 je bilo ekološko stanje za posebna onesnaževala na vzorčnem mestu
Rogaška Slatina prav tako ocenjeno kot dobro (ARSO, 2018). Ekološko stanje za obdobje 2009-2015
je bilo ocenjeno kot zmerno, saj sta bila z oceno zmerno ocenjena parametra trofičnost in saprobnost
(ARSO, 2016).
Tabela 3: Ocena ekološkega stanja vodnega telesa Sotla Dobovec - Podčetrtek (SI192VT1) za obdobje
2009 – 2015 (ARSO, 2016)
Biološki elementi
Fitobentos in
makrofiti

Bentoški nevretenčarji

Kemijski in fizikalno-kemijski elementi
Ribe

Hidromorfološka
Splošna
Saprobnost Trofičnost Saprobnost
spremenjenost degradiranost

dobro

zmerno

zmerno

dobro

Splošni FI-KE elementi
BPK5

Nitrat

Celotni
fosfor

zelo
ni metodologije
dobro

dobro

dobro

Posebna
onesnaževala
(PO)

Ekološko
stanje /
ekološki
potencial

Raven
zaupanja

dobro

zmerno

visoka

Na samem območju sprememb in dopolnitev OPPN ni površinskih vodotokov. Ob jugovzhodnem delu
območja sprememb in dopolnitev OPPN teče neimenovan manjši vodotok, ki se steka v potok
Negojščica (slika spodaj). V potok Negojščica je predvideno odvajanje meteornih odpadnih voda. Za
navedena vodotoka podatkov o kemijskem in ekološkem stanju ni na voljo.

Slika 9: Površinske vode na širšem obravnavanem območju (vir podatka: Geoportal ARSO, 2020)

Na območju, kjer je predviden iztok meteornih voda, je struga potoka Negojščica široka cca 6 m in v
dokaj naravnem stanju, z neutrjenimi brežinami, meandri, tolmuni in razgibanimi pragovi (slika
spodaj). Obrežno rastje je na levem bregu večinoma izsekano, desni breg pa se zarašča z lesko, vrbo,
robinijo in maklenom.
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Slika 10: Potok Negojščica na območju predvidenega iztoka meteorne vode (Aquarius d.o.o. Ljubljana,
2019)

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Na površinske vode so možni sledeči vplivi:
• neposredni (vpliv na fizikalno-kemijske elemente zaradi vnosa snovi v vodotoke, vpliv na
hidromorfološke elemente zaradi ureditve brežin ali struge)
• posredni (vpliv zaradi spiranja snovi iz gradbenih površin v vodotoke v času gradnje)
• daljinski (vpliv na fizikalno-kemijske elemente zaradi vnosa snovi v vodotoke)
• trajni (trajne spremembe hidromorfoloških elementov zaradi ureditve brežin ali struge)
• kratkotrajni (vplivi v času pripravljalnih del in med gradnjo)
• dolgoročni (vplivi zaradi absorpcije nevarnih snovi v organski masi sedimenta in brežine)
• kumulativni in sinergijski vplivi so vplivi zaradi umestitve ostalih posegov v prostor.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinske vode
V času gradnje bi lahko prišlo do posrednega vpliva na kemijsko stanje neimenovanega potoka na
jugovzhodni strani območja sprememb in dopolnitev OPPN zaradi padavinskih vod, ki bi se z
gradbenih površin lahko stekale v površinsko vodo. V času izgradnje iztoka v Negojščico so v primeru
neustreznega izvajanja del možni neposredni, začasni vplivi na fizikalno-kemijske elemente v
vodotoku. V kolikor bi ob izvajanju del na območju iztoka prišlo do nesreče z razlitjem olj ali drugih
nevarnih snovi, bi bil vpliv lahko tudi dolgoročen zaradi absorpcije nevarnih snovi v organski masi
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sedimenta in brežine, v primeru povzročitve večjega onesnaženja pa bi bil vpliv lahko tudi daljinski.
Gre za kratkotrajen vpliv v času gradnje.
Zbiranje, čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih vod med obratovanjem pa je najpomembnejši
trajni negativni vpliv na stanje površinskih vodotokov. S površin parkirišč se sproščajo različna
onesnaževala (goriva, maziva, hidravlične in druge nevarne tekočine (policiklični aromatski
ogljikovodiki - PAO, hlapni aromatski ogljikovodiki - benzen, druge sestavine goriv, na primer
MTBE, metiltetrabutileter). Načrtovani objekti se bodo priključili na javno kanalizacijo. Meteorne
odpadne vode se bodo vodile ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih prometnih in manipulativnih
površin preko meteorne kanalizacije z izpustom v Negojščico na SZ strani območja. Priključevanje na
meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin se bo izvedlo preko peskolovov in ustrezno
dimenzioniranih lovilcev olj. Na meteorni kanalizaciji bo pred izpustom v Negojščico izveden
zadrževalni objekt (cevni zadrževalnik), ki bo lociran na severni strani območja OPPN. Negativnega
vpliva na kemijsko in ekološko stanje potoka Negojščica ne pričakujemo.
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 zavarovana pred vodno
erozijo. Na delu, kjer je predvideno obrežno zavarovanje iztoka, bo trajen vpliv na vodotok zaradi
spremembe hidromorfoloških elementov kakovosti. Ker je obrežno zavarovanje predvideno le
neposredno na delu, kjer bo iztok meteorne kanalizacije, bo vpliv na ekološko stanje Negojščice
nebistven.
Vse komunalne odpadne vode se bodo navezale preko fekalne kanalizacije na obstoječi kolektor ABC
1000, ki poteka severno od potoka Negojščica in odvajale v čistilno napravo Rogaška Slatina, kjer se
bodo pred izpustom v Sotlo ustrezno očistile. Čistilna naprava je že opremljena za odstranjevanje
celotnega fosforja in celotnega dušika. Vpliv na kemijsko in ekološko stanje Sotle bo tako nebistven.
Ocenjujemo, da bo vpliv na kemijsko in ekološko stanje površinskih voda ob izvedbi omilitvenih
ukrepov nebistven – ocena vpliva C.
Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahaja naslednji plan, ki bi lahko imel kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09).
Kumulativni vplivi na kemijsko in ekološko stanje potoka Negojščica so možni, v kolikor bi zgoraj
predviden plan v potok Negojščico načrtoval izpust padavinskih odpadnih voda. Ker bo zbiranje,
čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih vod pri zgoraj predvidenih ureditvah in ureditvah v sklopu
sprememb in dopolnitev OPPN v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), bistvenih
kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
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•

Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za
preprečitev onesnaženja voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

•

Lokacije gradbiščne infrastrukture in začasnega odlaganja odvečnega materiala naj se načrtuje
izven vodnega in priobalnega zemljišča površinskih vodotokov.

•

Morebitne začasno odložene viške zemeljskega materiala je treba v času gradnje urediti tako,
da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

•

Odvodnjavanja meteorne vode v potok Negojščica mora biti izvedeno tako, da se obstoječa
stopnja poplavne ogroženosti na SZ delu območja OPPN ne bo poslabšala.

5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja ni potrebno.

6. VIRI
•
•
•
•
•

ARSO, Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009 – 2015, 2016
ARSO, Rezultati monitoringa ekološkega stanja vodotokov v letu 2017, 2018
ARSO, Ocena stanja vodotokov v letu 2018 - kemijski parametri; 2019
DRSV, 2020. Atlas voda, Direkcija RS za vode
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aa
c8556a6 (januar 2020)
Geoportal ARSO, 2020. http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page (januar 2020)

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.2 PODZEMNE VODE
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•
•
•

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrlA in 41/04-ZVO1, 57/08-ZV-1A, 57/12 – ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15 – ZV-1E)
Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17, 4/18)
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št.
49/06, 114/09 in 53/15)
Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št 31/09)
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 4: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na podzemne vode
Okoljski cilj
Zakonska
Kazalec (merilo)
Metodologija
podlaga
1. Ohranjanje Uredba o stanju Sprememba
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Na količinsko
dobrega
podzemnih voda standardov
in kemijsko stanje podzemnih voda plan ne bo imel
kemijskega in (Uradni list RS,
kakovosti za
vpliva ali pa se bo stanje izboljšalo.
količinskega
št. 25/09, 68/12, parametre
B – vpliv je nebistven: Izvedba plana ne bo
stanja
66/16)
kemijskega in
spremenila kemijskega in količinskega stanja
podzemne
količinskega stanja
podzemnih voda. Standardi kakovosti in vrednosti
vode.
podzemnih voda.
praga, opredeljeni v Uredbi o stanju podzemnih
voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16), ne
bodo preseženi.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov: Izvedba plana bo vplivala na količinsko
in kemijsko stanje podzemne vode (občasno
preseganje standardov kakovosti in vrednosti praga,
opredeljenih v Uredbi o stanju podzemnih voda
(Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16), kemijsko
stanje podzemnih voda bo še vedno dobro), vendar
vplive izvedbe plana lahko omejimo z izvedbo
omilitvenih ukrepov.
D – vpliv je bistven: Izvedba plana bo bistveno
vplivala na količinsko in kemijsko stanje
podzemnih voda (občasno preseganje standardov
kakovosti in vrednosti praga).
E – vpliv je uničujoč: Izvedba plana bo močno
poslabšala količinsko in kemijsko stanje podzemne
vode (stalno preseganje standardov kakovosti in
vrednosti praga - slabo kemijsko stanje podzemnih
voda). Omilitveni ukrepi niso možni.
X – ugotavljanje vpliva ni možno

31

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Prostorska porazdelitev podzemne vode je pogojena z vrsto kamninske zgradbe in vrsto njene
poroznosti oz. prepustnosti, torej je odvisna predvsem od geološke zgradbe posameznega območja.
Večji del gričevnate pokrajine v okolici Rogaške Slatine sestavljajo neprepustne terciarne kamnine.
Na območju sprememb in dopolnitev OPPN matično kamnino predstavljajo peščeni laporji in/ali
peščenjaki zgornje oligocenske in spodnje miocenske starosti. Pričakovati je mogoče tudi pojav
skrilavcev, glinavcev, peskov ali vložkov kremenovega peščenjaka in konglomerata. Podlaga je
nagubana in ob posamičnih conah pretrta in preperela. Površinski prepereli sloj, ki je nad slabše
prepustno kamninsko podlago, je v posamičnih conah dobro prepusten za vodo. V času deževja je tako
v preperelih zemljinah pričakovati večje količine talne vode (I-N-I d.o.o., 2012).
Glede na hidrogeološko karto IAH (WFS ARSO, 2019) so na območju sprememb in dopolnitev OPPN
plasti dejansko brez virov podzemne vode (slika spodaj).

Slika 11: Hidrogeološka karta IAH (vir podatka: WFS ARSO, 2020)

Po Pravilniku o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05) je na območju
sprememb in dopolnitev OPPN vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle
(SIVTPODV1009), ki ima površino 1397 km2 in srednjo debelino > 200 m (Atlas voda, 2020). Vodno
telo Spodnji del Savinje do Sotle se nahaja na območju skupine vodonosnih sistemov z raznovrstnim
hidravličnim sistemom značilnim za hribovita, močno nagubana območja. Razširjeno je na območju
reke Savinje od Letuša do Zidanega mostu ter rek Voglajne, Hudinje, Pake ter Sotle na slovenski
strani od Maceljske gore do Podčetrtka. Na območju telesa v litološko raznolikih plasteh nastopajo
pretežno karbonatne kamnine mezozoiske starosti in terciarni klastični sedimenti. Na površju
prevladujejo silikatne kamnine z razpoklinsko ali medzrnsko poroznostjo ter karbonatne in silikatne
kamnine z razpoklinsko poroznostjo. Manj je karbonatnih kamnin s kraško poroznostjo, ki so malo
skrasele. Vodno telo se nahaja v treh tipičnih vodonosnikih. Prvi vodonosnik v dolomitih in
apnenčastih kamninah je predvsem mezozoiske starosti. Je kraški in razpoklinski, malo skrasel,
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obširen in visoko do srednje izdaten, v apnenčastih kamninah je predvsem nizko izdaten. V
posameznih karbonatnih masivih prvega vodonosnika, ki izdanjajo v vrhnjih plasteh, se nahajajo
najpomembnejši deli vodnega telesa podzemne vode. Drugi, manjši, medzrnski ali razpoklinski
vodonosnik, se nahaja v kvartarnih in terciarnih sedimentih z lokalnimi in omejenimi viri podzemne
vode. Tretji, globoki, termalni, razpoklinski vodonosnik nastopa v karbonatnih kamninah mezozoiske
starosti. Vodonosnik je lokalen ali nezvezno izdaten ali obširen, vendar nizko do srednje izdaten.
Pomembnejše količine vodnega telesa podzemne vode so tudi termalne vode v tretjem vodonosniku
ter mineralna ali termomineralna voda v globokem delu drugega vodonosnika (ARSO, 2009).
Kemijsko in količinsko stanje podzemne vode
Kakovost podzemne vode je ocenjena na podlagi rednega monitoringa, ki ga izvaja ARSO. Kemijsko
stanje vodnega telesa podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle (SIVTPODV1009) je bilo v
obdobju med letoma 2012 in 2018 ocenjeno kot dobro (ARSO, 2019).
Količinsko stanje za vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle v letu 2016 je bilo
ocenjeno kot dobro. Razmerje med črpanimi količinami podzemne vode in razpoložljivo količino
podzemne vode je bilo 5,42 %. Mejna vrednost, ki jo EEA uporablja kot začetno opozorilo
količinskega pritiska na vodne vire, pa je 20 % (ARSO, 2018).

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Neposredni vplivi:
V času izvajanja zemeljskih in gradbenih del so možni neposredni vplivi na podzemno vodo v primeru
del na globinah, ki že posegajo v vodno telo podzemne vode. Ti neposredni vplivi se pokažejo takoj in
so praviloma začasni.
Neposredni vpliv predstavljajo tudi nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih snovi
v času gradnje v primeru, če je bil poškodovan pokrov vodonosnika. Ti vplivi so lahko v primeru
povzročitve večjega onesnaženja tudi daljinski.
Daljinski vplivi:
Do daljinskih vplivov lahko pride posredno, preko dodatnih obremenitev tal in posledično
obremenitev podzemne vode primeru neustreznega odvodnjavanja padavinske ali komunalne vode in
posledično pronicanja v podzemne vode. Posredni vplivi so lahko zaradi dinamike nastajanja
dolgoročni, v kolikor so posledica obremenitev tal in/ali podzemne vode s snovmi (npr. z mineralnimi
olji), ki imajo daljši zadrževalni čas v tleh in /ali podzemni vodi. Posredni vplivi so lahko daljinski, kar
pomeni, da dodatne obremenitve tal na eni lokaciji v srednje ali dolgoročnem obdobju vplivajo na
razmere v podzemni vodi na drugi lokaciji, praviloma dolvodno s tokom podzemne vode.
Pomembna značilnost vplivov posega na razmere v podzemni vodi je kumulativnost učinkov, kar
pomeni, da se obremenitve podzemne vode, če do njih sploh pride, s časom stopnjujejo.
Kumulativnih ali sinergijskih vplivov ne pričakujemo.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Ohranjanje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne vode
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Potencialno posredno onesnaženje podzemne vode med gradnjo lahko povzročijo onesnažila iz
gradbene mehanizacije in manipulativnih površin, med obratovanjem pa spiranje onesnažil s parkirišč
za osebna vozila in avtobuse (onesnaženje z olji, gorivi in mehanskimi delci). Vpliv je mogoče omiliti
z uporabo brezhibne gradbene mehanizacije. Do neposrednega vpliva na kemijsko stanje podzemne
vode bi lahko prišlo v primeru izvajanja izkopov pod gladino vodonosnika. Ker so glede na karto IAH
na območju sprememb in dopolnitev OPPN plasti dejansko brez virov podzemne vode, negativnega
vpliva ne pričakujemo.
Med obratovanjem bi lahko prišlo do posrednega onesnaženja podzemne vode preko onesnaženja
površinskih voda zaradi odvajanja odpadnih meteornih in komunalnih voda. Meteorne odpadne vode
se bodo vodile ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih prometnih in manipulativnih površin preko
meteorne kanalizacije z izpustom v Negojščico na SZ strani območja OPPN. Priključevanje na
meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin se bo izvedlo preko peskolovov in ustrezno
dimenzioniranih lovilcev olj, zato negativnega vpliva na kemijsko stanje podzemne vode ne
pričakujemo. Vse komunalne odpadne vode se bodo navezale preko fekalne kanalizacije na obstoječi
kolektor ABC 1000, ki poteka severno od potoka Negojščica in odvajale v čistilno napravo Rogaška
Slatina, kjer se bodo pred izpustom v Sotlo ustrezno očistile. Vpliva na kemijsko stanje podzemne
vode ne pričakujemo.
Do neposrednega vpliva na količinsko stanje podzemne vode bi lahko prišlo v primeru dodatnega
odvzema podzemne vode. V okviru sprememb in dopolnitev OPPN niso predvidene nove lokacije
odvzema podzemne vode. Objekti bodo priključeni na obstoječe vodovodno omrežje, ki je del
vodovodnega sistema OKP 1 Osrednji v Rogaški Slatini. Vodnatost vira je zadostna, s predvidenimi
ureditvami se ne bo preprečilo napajanje vodonosnika. Bistvenega vpliva na količinsko stanje
podzemne vode ne pričakujemo.
Skupen vpliv na kemijsko in količinsko stanje podzemne vode bo nebistven ob izvedbi
omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.

4. OMILITVENI UKREPI
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
•

Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za
preprečitev onesnaženja tal in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in
maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

•

V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov je treba
ravnati skladno z določbami Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15).

•

Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
109/07, 33/08, 28/11 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja ni potrebno.
34

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

6. VIRI
•
•
•
•
•
•

ARSO, 2009. Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letu 2009.
ARSO, 2018. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Poročilo o monitoringu 2016.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana.
ARSO, 2019. Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji. Poročilo za leto 2018. Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana.
Atlas voda, 2020.
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60ac
df4f599157f33aac8556a6 (citirano 13. 1. 2020)
I-N-I d.o.o., 2013. Geomehansko poročilo o izvršenih geomehanskih raziskavah za pripravo
projektne dokumentacije »OPPN - območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini«, Ljubljana,
9. 1. 2013
WFS ARSO, 2020. http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx (13. 1. 2020)

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.3 GOZD IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16)
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05,
56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15)
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 31/16)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šmarje (2013-2022)
(Uradni list RS, št. 112/13)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska podlaga, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 5: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na gozd in gozdna zemljišča
Okoljski cilj
Zakonska podlaga Kazalec (merilo)
Metodologija
1.Zagotavljanje
Zakon o gozdovih
Izguba gozdnih
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv:
stabilnosti in
(Uradni list RS, št.
površin po dejanski
Na območju plana ni gozdov, oz. vpliva
vitalnosti gozdov, ki
30/93, 56/99 –
rabi (ha) in izguba
nanje ne bo.
so sposobni
ZON, 67/02, 110/02 gozdnih površin z
B – vpliv je nebistven: Gozdne
opravljati
– ZGO-1, 115/06 –
vidika lesnopovršine
s
skupinami
lesnoproizvodne, ekološke ORZG40, 110/07,
proizvodnih,
proizvodnih, socialnih in ekoloških
in socialne funkcije.
106/10, 63/13,
ekoloških in socialnih funkcij na 1. mestu poudarjenosti in/ali
101/13 –
funkcij (v ha)
varovalnih gozdov so prizadete v
ZDavNepr, 17/14,
manjšem obsegu.
24/15, 9/16 –
Površina prizadetih
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
ZGGLRS in 77/16) varovalnih gozdov in omilitvenih ukrepov: Gozdne površine
gozdov s posebnim
s
skupinami
lesno-proizvodnih,
Uredba o
namenom
socialnih in ekoloških funkcij na 1.
varovalnih
mestu poudarjenosti in/ali varovalni
gozdovih in
gozdovi so bistveno prizadeti (gre za
gozdovih s
večje površine, gozdni rob na večji
posebnim namenom
potezi…), vendar so za omilitev
(Uradni list RS, št.
vplivov možni učinkoviti omilitveni
88/05, 56/07, 29/09,
ukrepi.
91/10, 1/13 in
D – vpliv je bistven: Bistvena
39/15)
prizadetost gozdnih površin z izraženo
lesno-proizvodno,
ekološko
in/ali
socialno funkcijo na 1. mestu
poudarjenosti in/ali varovalnih gozdov.
E – vpliv je uničujoč: Bistvena
prizadetost gozdnih površin z izraženo
lesno-proizvodno,
ekološko
in/ali
socialno funkcijo, omilitveni ukrepi
niso možni.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.
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2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, bolj
natančno v gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Šmarje. GGE Šmarje obsega širok pas
terciarnega gričevja v podaljšku Celjske kotline od kraja Grobelno Šmarja pri Jelšah in naprej do
Rogaške slatine ter do reke Sotle. Skupna površina GGE znaša 11.123 ha, od tega je 3772 ha gozdov.
Gozdna vegetacija v GGE Šmarje je dokaj homogena, saj zajema le dve fitoklimatski območji in sicer
predalpsko v skrajnem severozahodnem delu in subpanonsko. Prevladujoče gozdne združbe v GGE
Šmarje so kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico (45 %), predalpsko podgorsko
bukovje na karbonatih (23 %), predpanonsko gradnovo-belogabrovje (18 %), kisloljubno bukovje z
rebrenjačo (6 %), kisloljubno gradnovo-belogabrovje (5 %).
Sestoji v neposredni bližini območja sprememb in dopolnitev OPPN so glede na podatke
pregledovalnika Zavoda za gozdove Slovenije na jugovzhodnem robu v fazi sestoja v obnovi in na
jugu območja v fazi debeljaka. Drevesne vrste, ki predstavljajo večinski delež lesne zaloge v teh
sestojih so predvsem bukev, smreka, hrast dob. V manjšem deležu so prisotni tudi nekateri plemeniti
listavci (gorski in ostrolistni javor, divja češnja, lipa) in ostali trdi listavci (maklen, beli gaber, mali
jesen, robinja).
Gozd v okolici območja sprememb in dopolnitev OPPN ima v skoraj celoti socialno (higienskozdravstvena, rekreacijska, turistična) in proizvodno (lesnoproizvodna) funkcijo na 1. stopnji
poudarjenosti (funkcija določa način gospodarjenja z gozdom). Ekološko funkcijo ima gozd v bližini
sprememb in dopolnitev OPPN na 2. stopnji poudarjenosti (funkcija pomembno vpliva na način
gospodarjenja z gozdom) (spodnja slika).

Slika 12: Prikaz gozda po dejanski rabi v širšem območju plana (vir podatkov: MKGP, 2020, ZGS, 2020)
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Varovalnih gozdov oz. gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov znotraj območja
sprememb in dopolnitev OPPN ni. Najbližji varovalni gozd je od omenjenega območja oddaljen
približno 3,7 km v severovzhodni smeri, najbližji gozdni rezervat pa je oddaljen približno 3,9 km prav
tako v severovzhodni smeri.

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Vpliv na gozd bo neposreden predvsem na severovzhodnem in južnovzhodnem robu območja
sprememb in dopolnitev OPPN, kjer načrtovane ureditve mejijo na gozdni rob. Tu bo med gradnjo
poškodovan gozdni rob in bo posledično treba oblikovati novega.
Posrednih/daljinskih vplivov na gozd zaradi načrtovanih ureditev ne pričakujemo.
Kumulativnih/Sinergijskih vplivov na gozd zaradi drugih posegov v območju ne pričakujemo.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so sposobni opravljati proizvodne
ekološke in socialne funkcije.
Glede na namensko rabo je znotraj celotnega območja sprememb in dopolnitev OPPN namenska raba
opredeljena kot BT – površine za turizem (ID1041), kar pomeni da z vidika namenska rabe vpliva na
gozd ne bo. Območje sprememb in dopolnitev OPPN posega v gozd po dejanski rabi (0,38 ha), vendar
pa dejanska načrtovana ureditev posega le v gozdne robove na severovzhodnem, vzhodnem, južnem in
jugovzhodnem delu obravnavanega območja.
V trenutno veljavnem odloku o OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
94/2013) so v 29. členu opredeljeni pogoji za ureditve v območju gozdov. Prvi odstavek 29. člena
zapisuje, da se posege v robna območja gozda izvede s posebnim namenom z dovoljenim ukrepanjem
na tak način, da se v kar največji meri ohrani oziroma oblikuje sonaraven zaprt gozdni rob. Peti
odstavek 29. člena o ureditvah v območju gozdov prepoveduje poseganje v gozd ali gozdni rob z
začasnim ali trajnim deponiranjem odkopnega materiala. 11. člen omenjenega OPPN postavlja tudi
pogoje in usmeritve za krajinsko ureditev območja. Drugi odstavek, 11. člena pravi, da se po celotnem
južnem in zahodnem robu načrtovane ureditve obstoječi gozd očisti podrasti, odstranijo se stara ali
poškodovana drevesa, vrzeli pa se po potrebo zasadi z novo avtohtono drevnino (gaber, bukev, jesen,
hrast). Drevje na robovih se ustrezno zaščiti, posebej ob izkopu kletne etaže.
Spremembe in dopolnitve OPPN, ki so predmet pričujočega okoljskega poročila (Spremembe in
dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški
Slatini, 2019/SD OPPN-019), zgoraj naštetih pogojev in usmeritev ne spreminjajo.
Ker ima gozd v omenjenem območju socialno in proizvodno funkcijo na 1. stopnji poudarjenosti, je
bistvenega pomena, da gozd tu ostane strukturno stabilen in estetsko privlačen, kar pa lahko
zagotovimo s pravilno oblikovanim gozdnim robom. Ob predpostavki, da se bo upoštevalo zgoraj
naštete pogoje in usmeritve iz trenutno veljavnega OPPN območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški
Slatini (Ur. l. RS, št. 94/2013) ocenjujemo, da vpliva na gozd ne ob oziroma bo vpliv na gozd
potencialno pozitiven, predvsem zaradi predvidene odstranitve starih ali poškodovanih dreves in
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zasaditev z avtohtono drevnino, kar bo dodatno okrepilo stabilnost sestoja oz. gozdnega roba – ocena
vpliva A.

4. OMILITVENI UKREPI
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.

5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja ni potrebno.

6. VIRI
•
•
•

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo (vir: MKGP, 31. 12. 2019)
Pregledovalnik ZGS, 2020. dostopno na: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ (jan. 2020)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški
Slatini, Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.4 NARAVA
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C, 21/18 –
ZNOrg in 31/18)
Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni
list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11)
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05,
115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16)
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04,
115/07, 36/09, 15/14)
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, 39/13, 3/14, 21/16, 47/18)
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13)
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št.
82/02, 42/10)
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09,
93/10, 23/15, 7/19)
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)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednjih preglednicah so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija
za ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe plana.
Tabela 6: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na rastlinstvo, živalstvo in
habitatne tipe
Okoljski cilj
Zakonska podlaga
Kazalec (merilo)
Metodologija
1. Preprečevanje
Pravilnik o uvrstitvi
Vpliv na populacije A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv:
zmanjševanja
ogroženih rastlinskih in zavarovanih in
Vplivi oz. učinki plana bodo enaki kot v
biotske
živalskih vrst v rdeči
ogroženih
obstoječem stanju ali bo vpliv pozitiven.
raznovrstnosti na seznam (Uradni list
rastlinskih in
B – vpliv je nebistven: Občasna
ravni
RS, št. 82/02, 42/10)
živalskih vrst.
prisotnost manjšega števila ogroženih,
ekosistemov (in
redkih in zavarovanih vrst, zmanjšanja
habitatnih tipov), Uredba o zavarovanih
Poseganje v
populacij ne bo. Vpliv na prednostni HT
vrst (in habitatov) prosto živečih živalskih pomembnejše
bo neznaten.
ter genomov (in
vrstah (Uradni list RS, (visoka
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
genov).
št. 46/04, 109/04,
naravovarstvena
omilitvenih ukrepov: Stalna prisotnost
84/05, 115/07, Odločba vrednost) habitatne
ogroženih, redkih ali zavarovanih vrst.
US 13.03.2008, 96/08,
tipe.
Uničenje majhnih površin prednostnega
36/09, 102/11, 15/14,
HT, bistvenega vpliva na velikost
64/16)
populacij flore in favne ter površine
naravovarstveno vrednih habitatov ob
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upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo.
D – vpliv je bistven: Stalna prisotnost
večjega števila ogroženih, redkih in
zavarovanih vrst – pričakovano je
bistveno
zmanjšanje
populacij
posamezne vrste, uničenje obsežnih
površin prednostnega HT in porušenje
naravnega ravnovesja.
E – vpliv je uničujoč: Stalna prisotnost
večjega števila ogroženih, redkih in
zavarovanih vrst – pričakovano je
uničenje populacij posamezne vrste,
popolno uničenje prednostnega HT na
območju in popolno porušenje naravnega
ravnovesja. Omilitveni ukrepi niso
možni.
X – ugotavljanje vpliva ni možno

Uredba o zavarovanih
prosto živečih
rastlinskih vrstah
(Uradni list RS, št.
46/04, 110/04, 115/07,
36/09, 15/14)
Uredba o habitatnih
tipih (Uradni list RS,
št. 112/03, 36/09,
33/13)

Tabela 7: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na varovana območja
Okoljski cilj
Zakonska podlaga
Kazalec (merilo)
Metodologija
2. Ohranitev
Pravilnik o presoji
Obseg poseganja na A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Po
celovitosti in
sprejemljivosti vplivov varovana območja.
Pravilniku o presoji sprejemljivosti
povezanosti
izvedbe planov in
vplivov izvedbe planov in posegov v
zavarovanih
posegov v naravo na
Doseganje
naravo na varovana območja presoje ni
območij in
varovana območja
varstvenih ciljev
treba izvesti. Plan na varovana območja
območij Natura
(Uradni list RS, št.
varovanih območij. narave ne bo vplival oz. bodo posledice
2000 ter
130/04, 53/06, Odločba
pozitivne.
ohranitev
US – 38/10, 03/11).
B – vpliv je nebistven: Na vplivnem
lastnosti in
območju plana so varovana območja.
procesov, zaradi
Uredba o posebnih
Presoja sprejemljivosti vplivov na
katerih
varstvenih območjih
varovana območja v skladu s Pravilnikom
je območje
(območjih Natura
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
varovano.
2000) (Uradni list RS,
planov in posegov v naravo na varovana
št. 49/04, 110/04,
območja ugotavlja, da vplivi plana na
59/07, 43/08, 8/12,
varstvene cilje posameznih varovanih
33/13, 35/13, 39/13,
območij in njihovo celovitost ter na
3/14, 21/16, 47/18).
povezanost niso škodljivi.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov: Na vplivnem
območju plana so varovana območja.
Presoja sprejemljivosti vplivov na
varovana območja v skladu s Pravilnikom
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe
planov in posegov v naravo na varovana
območja ugotavlja, da vplivi plana na
varstvene cilje posameznih varovanih
območij in njihovo celovitost ter na
povezanost, ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov, niso škodljivi.
D – vpliv je bistven in E – vpliv je
uničujoč: Na vplivnem območju plana so
varovana
območja.
Presoja
sprejemljivosti vplivov na varovana
območja v skladu s Pravilnikom o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja
ugotavlja, da so vplivi plana na varstvene
cilje posameznih varovanih območij in
njihovo celovitost ter na povezanost
pomembni in škodljivi (D,E), za izvedbo
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plana je potrebna presoja prevlade druge
javne koristi nad javno koristjo
ohranjanja narave.

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
Rastlinstvo in habitatni tipi
Poimenovanje habitatnih tipov je v skladu s tipologijo Habitatni tipi Slovenije – HTS (ARSO, 2004).
Večji del območja sprememb in dopolnitev OPPN predstavlja opuščeno industrijsko območje
nekdanjega mizarstva (HT 86.4 Opuščena industrijska območja). Na severnem delu območja je
nasajen drevored tujerodnih negundovcev (Acer negundo; HT 84.1 Drevoredi). Znotraj območja
mizarstva so prisotna posamezna večja drevesa – tujerodna Lawsonova pacipresa (Chamaecyparis
lawsoniana), dve brezi (Betula pendula), dve smreki (Picea abies) in močno poškodovana tujerodna
vrba žalujka (Salix babylonica). Ob cesti Tržaški hrib se pojavlja invazivna tujerodna robinija
(Robinia pseudoacacia; HT 83.324. Nasadi in gozdni sestoji robinije). Na jugu in vzhodu območje
obkrožajo zdraviliški gozdovi, v katerih prevladuje bukev (Fagus sylvatica), posamezne smreke
(Picea abies) in posamezni hrasti (Quercus robur) ter predstavljajo HT 41.11 Srednjeevropska
kisloljubna bukovja. Na gozdnem robu se pojavlja maklen (Acer campestre). Na terasi pod kolovozom
na južnem delu območja je pas mladih črnih jelš (Alnus glutinosa). Brežine ob cesti Tržaški hrib in
nekatere dele območja nekdanjega mizarstva, ki so se pričeli zaraščati, poraščajo antropogene združbe,
ki smo jih uvrstili v HT 37.1 x 38.222 Nižinska visoka steblikovja x Srednjeevropski higromezofilni
nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko.
Tabela 8: Oznake, poimenovanje in vrednotenje habitatnih tipov na območju sprememb in dopolnitev
OPPN
EU koda

NV1

Physis koda

Habitatni tip

37.1 x 38.222

Nižinska visoka steblikovja x Srednjeevropski higromezofilni
nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko
pahovko

41.11

Srednjeevropska kisloljubna bukovja

41.11 x 31.81

Srednjeevropska kisloljubna bukovja x Srednjeevropska in
submediteranska listopadna grmišča na bogatih tleh

44.91

Močvirna črnojelševja

3

83.324

Nasadi in gozdni sestoji robinije

2

84.1

Drevoredi

2

85.11

Parkovni gozdovi

85.15

Delno naravni parkovni sestoji

3

86.4

Opuščena industrijska območja

1

2-3
9110

4
3-4

2-3

Naravovarstvena vrednost HT, določena na podlagi obstoječe zakonodaje (Uredba o habitatnih tipih, Ur.l. RS št. 112/03,
36/09, 33/13), ogroženosti HT in stanja HT, opredeljenega ob terenskem ogledu.
0 – nima vrednosti
3 – srednja naravovarstvena vrednost
1 – nepomembno za naravo
4 – velika naravovarstvena vrednost
2 – majhna naravovarstvena vrednost
5 – velika naravovarstvena vrednost (prednostni HT).
1
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Slika 13: Habitatni tipi na območju sprememb in dopolnitev OPPN
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Slika 14: Naravovarstvena vrednost habitatnih tipov na območju sprememb in dopolnitev OPPN

Živalstvo
Po podatkih iz Naravovarstvenega atlasa (2. 10. 2019) se na širšem območju obravnave pojavljata
hrošča rogač (Lucanus cervus) in hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) in dvoživki navadna krastača
(Bufo bufo) ter sekulja (Rana temporaria). Od ptic lahko tu pričakujemo gozdne in grmovne
gnezdilke, kot so npr. lesna sova (Strix aluco), skobec (Accipiter nisus), kragulj (Accipiter gentilis),
vijeglavka (Jynx torquilla), pivka (Picus canus), zelena žolna (Picus viridis), črna žolna (Dryocopus
martius), veliki detel (Dendrocopos major), kobilar (Oriolus oriolus) in rjavi srakoper (Lanius
collurio) (Mihelič s sod., 2019). V radiu 5 km od obravnavanega območja je nekaj cerkva, ki so
pomembna zatočišča netopirjev malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), velikega
podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum) in navadnega netopirja (Myotis myotis) (podatki ZRSVN).
Po podatkih iz ribiškega katastra (RibKat, 2019) so v potoku Negojščica, ki teče zahodno od območja
OPPN (ribiški revir Ločnica), prisotne tri vrste rib in rak navadni koščak (Austropotamobius
torrentium).
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Tabela 9: Naravovarstveni status živalskih vrst iz podatkov ZRSVN, Naravovarstvenega atlas in Atlasa
ptic Slovenije (Mihelič s sod., 2019)
Latinsko ime
Slovensko ime
Pravni status
Rdeči seznam
Lucanus cervus

rogač

Cerambyx cerdo

hrastov kozliček

Rana temporaria
Bufo bufo
Picus canus
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Strix aluco
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Jynx torquilla
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Rhinolophus ferrumequinum

sekulja
navadna krastača
pivka
zelena žolna
črna žolna
veliki detel
lesna sova
skobec
kragulj
vijeglavka
kobilar
rjavi srakoper
veliki podkovnjak

Rhinolophus hipposideros

mali podkovnjak

Myotis myotis

navadni netopir

H2, B1, B3, U1, U2, U6H,
U6R
H2, H4, B1, B2, U1, U2,
U6H, U6R
H5, B3, U1, U2
B3, U1, U2
P1, B1, B2, U1, U2, U6
P, B2, U1, U2
P1, B1, B2, U1, U2, U6
P, B2, U1
P, B2, U1
P, B2, Bo2, U1
P, B2, Bo2, U1
P, B2, U1, U2, U6
P, B2, U1
P1, B1, B2, U1, U2, U6
H2, H4, B1, B2, Bo2, U1,
U2, U6H
H2, H4, B1, B2, Bo2, U1,
U2, U6H
H2, H4, B1, B2, Bo2, U1,
U2, U6H, U6R

E
E
V
V
V1
E2
O1
O1
O1
V
V
V
/
V1
E
E
E

Legenda:
H2 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga II: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba
določiti posebna ohranitvena območja
H4 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga IV: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati
H5 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga V: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave
in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja
P – Direktiva sveta 2009/147/EC, 1. člen
P1 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga I: Vrste, ki so predmet posebnih ukrepov za ohranitev njihovih habitatov, da se
zagotovi preživetje in razmnoževanje teh vrst na njihovem območju razširjenosti
P2 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga II: Vrste, ki se lahko lovijo skladno z nacionalno zakonodajo
P3 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga III: Vrste, katerih osebke ali dele se lahko prodaja
B1 – Bernska konvencija, Priloga I: Vrste, ki zahtevajo posebne ukrepe za ohranjanje habitatov
B2 – Bernska konvencija, Priloga II: Strogo zavarovana živalske vrste
B3 – Bernska konvencija, Priloga III: Zavarovane živalske vrste
Bo2 – Bonnska konvencija, Dodatek II: seznam selitvenih vrst, katerih varstveno stanje je neugodno in za katerih varstvo in
upravljanje so potrebni mednarodni sporazumi
U1 – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane
U2 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 2: Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje
U6 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 6: Ddomorodne vrste na območju Republike Slovenije, ki
so predmet okoljske odgovornosti; U6H – predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste, U6R - predmet okoljske
odgovornosti je tudi razmnoževališče ali počivališče vrste
E – prizadeta vrsta, E2 - vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja
delovali še naprej, V – ranljiva vrsta, V1 - vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo
prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej O1 – vrsta zunaj nevarnosti, obstaja potencialna možnost
ponovne ogroženosti, K – premalo znana vrsta;
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Tabela 10: Vrste rib in rakov, evidentirane v ribiškem revirju Ločnica in njihov varstveni status (RibKat,
2019)
Slovensko
Habitatna Rdeči
ime
Latinsko ime
Uredba
direktiva
seznam
Varstvena doba Izumrla
pohra
Barbus balcanicus
H
2,5 01.05. - 30.06.
Ne
zelenika

Alburnus alburnus

-

-

-

01.04. - 30.06.

Da

pisanka

-

-

O1

-

Da

koščak

Alburnoides bipunctatus
Austropotamobius
torrentium

-

Ne

rdečeoka

Rutilus rutilus

-

-

-

01.04. - 30.06.

Ne

klen
navadni
globoček

Squalius cephalus

-

-

-

01.05. - 30.06.

Ne

Gobio obtusirostris

-

-

-

-

Da

Z,H

2,5 V

Legenda:
Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst
2 – Priloga 2: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja
5 – Priloga 5: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi
upravljanja
Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46-2004)
Z - zavarovana vrsta
H - vrsta, katere habitat se varuje :
Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002)
O1 - vrsta zunaj nevarnosti

V - ranljiva vrsta
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«. Na neposrednem (50 m) in daljinskem (250 m za
belorepca, planinskega orla, koconoge kure, kozačo, vodne ptice, velike zveri) 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 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). Nekatere načrtovane ureditve posegajo neposredno v zavarovano območje (slika spodaj).
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.
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Slika 15: zavarovano območje Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi
okolici (ID 1409) in načrtovane ureditve

Zavarovano območje Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi
okolici ter območji neposrednega in daljinskega vpliva so prikazani v prilogi 3. Drugih zavarovanih
območij ali Natura 2000 območij v vplivnem območju plana ni.

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Na naravo so možni sledeči vplivi:
• neposredni (fizični poseg v vegetacijo, habitate vrst, habitatne tipe, zavarovana območja)
• posredni/daljinski (vpliv zaradi hrupa, onesnaženja vode, svetlobnega onesnaženja)
• trajni (trajne posledice, ki jih povzroči pozidava na vegetacijo, HT)
• kratkotrajni (vplivi v času pripravljalnih del in med gradnjo)
• kumulativnih in sinergijskih vplivov ne pričakujemo.
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3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in
habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter genomov (in genov).
Ureditve so predvidene na območju opuščenega mizarstva, kjer ni naravovarstveno pomembnih
habitatnih tipov. Parkirišča ponekod sicer posegajo v drevesno rastje, vendar gre večinoma za
invazivno tujerodno robinijo (Robinia pseudoacacia) in tujerodni negundovec (Acer negundo).
Neposrednega vpliva zaradi izgube vegetacije in habitata vrst zato ne pričakujemo.
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 mortalitet ptic. Kritična cona, ki pomeni najvišjo verjetnost trčenja, je višine 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).
Posredni trajni vpliv lahko predstavlja svetlobno onesnaženje. 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, 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).
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 (glej poglavje 4.8.1. Obremenitev s
hrupom), 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, glede
na izračune obremenitve s hrupom, 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 gozda.
Predviden je iztok meteornih vod v potok Negojščica. Ker bosta pred iztokom nameščena peskolovov
in ustrezno dimenzioniran lovilec olj, negativnega vpliva na vodne organizme ne pričakujemo.
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Ocenjujemo, da bo vpliv na okoljski cilj 1 ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven – ocena
vpliva C.

Okoljski cilj 2: Ohranitev celovitosti in povezanosti zavarovanih območij in območij Natura 2000
ter ohranitev lastnosti in procesov, zaradi katerih je območje varovano.
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. Ker gre za zelo
majhne dele zavarovanega območja, ki so od osrednjega dela že v obstoječem stanju ločeni s cesto,
ocenjujemo, da vpliva na celovitost in povezanost zavarovanega območja ne bo. Na teh delih
zavarovanega območja raste invazivna tujerodna robinija (Robinia pseudoacacia). Ker ne gre za
naravno ohranjena območja, temveč za močno antropogena območja, porasla z invazivno tujerodno
vrsto, ocenjujemo vpliv na ohranitev lastnosti in procesov, zaradi katerih je območje varovano, 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.
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, ki živijo na
zavarovanem območju. 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).
Posredni trajni vpliv na nočne vrste ptic, žuželke in netopirje, ki živijo na zavarovanem območju,
lahko predstavlja svetlobno onesnaženje. 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. Nočni metulji ter nekatere enodnevnice, vrbnice, 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 R3685 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).
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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 (glej poglavje 4.8.1. Obremenitev s
hrupom), 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.
Ocenjujemo, da bo vpliv na okoljski cilj 2 ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven – ocena
vpliva C.

4. OMILITVENI UKREPI
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
•

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.

•

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.

•

V krajinsko arhitekturnem načrtu naj se predvidi sanacija gozdnega roba, tako da bo ta
stabilen in zvezen.

•

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 sprememb in dopolnitev OPPN, a izven parcel 789 in 793/1.

•

Na območju iztoka meteornih vod v potok Negojščica, kjer mora biti struga ustrezno
zavarovana pred vodno erozijo, naj bo obrežno zavarovanje izvedeno le tam, kjer je to nujno
potrebno. Na drugih delih naj se brežin ne utrjuje. Prednostno naj se uporabi rešitve brez
uporabe betona.

•

Na vodnem in priobalnem zemljišču potoka Negojščica naj se ne odlaga izkopanega
zemeljskega materiala in gradbenega materiala, parkira delovnih strojev ali načrtuje
manipulativnih površin.

•

V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
betoniranja na vodnem in priobalnem zemljišču se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno
opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

•

Obrežna drevnina naj se v čim večji meri ohrani. Morebitne razgaljene obrežne površine naj se
po zaključku del nemudoma ponovno zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

•

Iztočno cev na območju iztoka meteornih vod v potok Negojščica je potrebno opremiti z
nepovratno zaklopko. Ta ob izrednih dogodkih (npr. dvig gladine v vodotoku zaradi zamašitve
premostitve, ipd.) preprečuje vtok vode iz vodotoka v cevovod.
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•

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.

•

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.

•

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.

•

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 %).

•

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

•

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%.

•

Notranje površine razgledne ploščadi stolpa naj se po zaključku obratovalnega časa ne
osvetljujejo.

•

Prepovedana je uporabe laserjev, stroboskopskih luči 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).

5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja ni potrebno.

6. VIRI
•
•
•
•
•
•

Geoportal ARSO, 2019. Podatki o območjih z naravovarstvenim statusom v .shp obliki.
DOPPS, 2019. http://ptice.si/ptice-in-ljudje/ptice-slovenije/ (citirano 2. 10. 2019)
Društvo Temno nebo Slovenije, 2009. Ljubljana, prijazna tudi nočnim živalim. Zaključno
poročilo.
Ligt Pollution Map, 2019
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=13&lat=5817859&lon=1739715&layers=0BTFFF
FFFFFFF, citirano 3. 10. 2019
Mihelič, T., Kmecl, P., Denac, K., Koce, U., Vrezec, A., Denac, D. (ur.), 2019. Atlas ptic
Slovenije. Popis gnezdilk 2002-2017. DOPPS, Ljubljana.
Naravovarstveni atlas (NV Atlas), http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/, citirano 2.
10. 2019
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•
•

ZGS, 2019. Pregledovalnik podatkov o gozdovih. https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/
(citirano 1. 10. 2019)
Svet ptic. Revija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, letnik 23, številka 02,
julij 2017. ISSN: 1580-3600

7. PRILOGE
Priloga 3:

Varovana območja narave

52

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

4.5 KULTURNA DEDIŠČINA
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD -1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/09, 90/12,
111/13, 32/16, 21/18 - ZNOrg)
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (MEKVAD) (Uradni
list RS, št. 24/99)
Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)
Odlok o razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik
(Uradni list RS, št. 85/97)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska podlaga, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 11: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino
Zakonska
Kazalec
Okoljski cilj
Metodologija
podlaga
(merilo)
1.Upoštevanje Zakon o
Obseg in
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Ureditve v sklopu
in ohranjanje
varstvu
značilnosti
plana ne posegajo v enote kulturne dediščine in njihova
lastnosti
kulturne
posegov na
vplivna območja. Izvedba plana ne bo vplivala na
(vrste/režima,
dediščine
enote kulturne
lastnosti enot kulturne dediščine in njihovih vplivnih
celovitosti,
(ZVKD -1;
dediščine,
območij oziroma bo vpliv pozitiven.
umeščenosti v Uradni list
vključno z
B – vpliv je nebistven: Ureditve v sklopu plana so v
prostor,
RS, št. 16/08,
vplivnimi
bližini enot kulturne dediščine ali posegajo v enote
zgodovinskega 123/09,
območji,
kulturne dediščine in/ali njihova vplivna območja, toda
konteksta,
90/12,
upoštevajoč
zaradi značilnosti teh ureditev niso prizadete lastnosti, na
krajinskega
111/13,
njihove lastnosti katerih temelji varstvo kulturne dediščine.
okvira, vedut) 32/16, 21/18
(vrsto/režim,
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
enot kulturne
- ZNOrg).
celovitost,
ukrepov: Ureditve v sklopu izvedbe plana posegajo v
dediščine,
umeščenost v
enote kulturne dediščine in/ali njihova vplivna območja,
vključno z
prostor,
razvrednotijo celovitost dediščine in umeščenost v
Odlok o
vplivnimi
zgodovinski
prostor ter s svojo pojavnostjo degradirajo značilne
razglasitvi
območji
kontekst,
vedute in krajinski okvir. Prisoten bo vpliv na
zdraviliškega
krajinski
okvir,
posamezne lastnosti kulturne dediščine, vendar so možni
kompleksa
vedute).
in izvedljivi učinkoviti omilitveni ukrepi.
Rogaška
D – vpliv je bistven: Ureditve v sklopu plana posegajo v
Slatina za
enote kulturne dediščine, bistveno razvrednotijo
naselbinski
celovitost in morfološko zasnovo dediščine ter
spomenik
umeščenost v prostor, ne upoštevajo zgodovinskega
(Uradni list
konteksta ter s svojo pojavnostjo bistveno degradirajo
RS, št. 85/97)
značilne vedute in krajinski okvir. Učinkoviti omilitveni
ukrepi niso možni.
E – vpliv je uničujoč: Ureditve v sklopu plana posegajo
v enote kulturne dediščine in njihova vplivna območja
tako, da je mogoče pričakovati uničenje varovanih prvin
in/ali lastnosti.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.
2.Ohranjanje
Zakon o
Prisotnost
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Plan ne tangira
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arheoloških
najdišč in
arheoloških
ostalin.

ratifikaciji
evropske
konvencije o
varstvu
arheološke
dediščine
(MEKVAD)
(Uradni list
RS, št.
24/99).

arheoloških
najdišč in
arheoloških
ostalin.

arheoloških najdišč ali območij arheoloških ostalin.
B – vpliv je nebistven: Plan tangira arheološko najdišče
ali območje arheoloških ostalin, vplivi bodo neznatni.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov: Plan tangira arheološko najdišče ali območje
arheoloških ostalin. Možni so omilitveni ukrepi.
D – vpliv je bistven: Plan tangira arheološko najdišče ali
območje arheoloških ostalin, vpliv bo bistven.
E – vpliv je uničujoč: Plan tangira arheološko najdišče
ali območje arheoloških ostalin, vpliv bo uničujoč.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in
ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna,
nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo
in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu.
Po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo RS, stanje podatkov na
dan 7. 1. 2020) 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). Zdraviliško območje vsebuje osrednji klasicistični trg, zahodno
mestno ulico s posamičnimi hoteli, stavbami, vrelci in odprtimi parkovnimi ter gozdnimi površinami
na okoliških vzpetinah, funkcionalno povezanimi z zdraviliščem.

Slika 16: Prikaz enote kulturne dediščine Rogaška Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628) (vir podatka:
eVRD, 2020)
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Zdraviliško območje Rogaške Slatine z večstoletno tradicijo je v slovenskem prostoru prepoznano kot
klasicistično zdravilišče 19. stoletja. Njegov urbanistično-arhitekturni razvoj se je začel s postavitvijo
treh monumentalnih klasicističnih objektov: paviljona Tempelj (1819), Zdraviliškega doma (1813) in
pokritega sprehajališča Wandelbahn (1912), ki je bil na črno porušen pred nekaj desetletji. Zaradi
velikih potreb gostov, ki jih je bilo vsako leto več, je prišlo do hitrega razvoja novih zdraviliških
objektov, ki se je le stopnjevala do prve svetovne vojne. Razvoj zdravilišča se je v tem času linijsko
širil po dolini iz severovzhodnega dela proti jugozahodnemu, izoblikovala se je longitudinalna
urbanistična zasnova s strogo urejenim parkom. Do druge svetovne vojne ni bilo večjih sprememb, po
tem pa se je pričelo obnavljanje zdravilišča in njegov ponoven razvoj (Bratuša, 2014).
Reprezentančni parkovni parter oziroma zdraviliški trg se razteza ob nizu zdraviliških objektov in ga
definira drevoredna kulisa navadnega divjega kostanja in lip. Parter sestavljajo štirje simetrični travni
razdelki z rastlinskimi ornamenti, fontano in glasbenim paviljonom. Osrednja zdraviliška osna
parkovna poteza skupaj z zdraviliškimi objekti oblikuje prostorsko in slogovno zaokroženo celoto.
Leta 1992 je bil zastavljen konservatorski predlog prenove centralnega dela zdraviliškega parka,
katerega cilj je bil povrniti stanje zdraviliškega parterja v obdobje s konca 19. in začetka 20. stoletja,
ko je dosegel vrtnoarhitekturni vrhunec. Prenova je potekala v dveh fazah. V prvi fazi je bilo v letih
2008 in 2009 obnovljeno tlakovanje osrednjih promenadnih poti v tehniki pranega betona. Poleg
tlakovanja so se obnovila tudi travna in peščena polja pod drevoredom, ki so bila po novem zamejena
s pocinkanimi kovinskimi robniki. Druga faza prenove je potekala v letih 2010 in 2011, obsegala pa je
obnovo parternih razdelkov v izvorni podobi, zasajenih s historičnimi rastlinami, obnovo fontane,
zalivalnega sistema in svetil (ZVKDS, 2014). Danes celotni park meri 10.000 m2, v njem pa raste kar
7.500 trajnic, 4.500 pušpanov in 7.000 vrtnic (TIC Rogaška Slatina, 2019).

Slika 17: Zdraviliški trg (vir: TIC Rogaška Slatina, 2019)

Zavarovano zdraviliško območje obsega tudi gozd, ki nudi kuliso zdraviliškim objektom. Skozi gozd
do razglednih točk na vzpetinah vodijo sprehajalne poti že vse od začetka razvoja zdravilišča. Stanje
sprehajalnih poti in razgledišč je danes slabo, zaradi zasebnega lastništva večine primestnih gozdov
Rogaške Slatine so v zadnjem času poti in pripadajoča infrastruktura slabo vzdrževane in že dolgo ne
nadgrajene oz. obnovljene. Razgledišča na Janini in Bellevue-ju propadata, zato ni mogoče videti
značilnih panoram na Rogaško Slatino in okolico. Razgled na zdraviliški trg z okolico je mogoč le z
Tržaškega hriba.
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Pravni režimi varstva kulturne dediščine
Pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine je treba upoštevati
Pravne režime varstva kulturne dediščine. Pravni režimi varstva kulturne dediščine so navedeni v
Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v
prostor v območjih kulturne dediščine. Režim varstva določa način poseganja oz. prepoveduje
poseganje v enote kulturne dediščine. V območju naselbinskega spomenika (Rogaška Slatina –
Območje zdravilišča (EŠD 628)) velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje
naslednjih značilnosti območja:
• varovanje morfološke zasnove in parcelacije naselja, javnih prostorov in njihove opreme,
• varovanje uličnih fasad in streh v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti,
• varovanje gabarite, meje in silhuete naselja,
• varovanje parkovne ali vrtne zasnove, način zasaditve, oblikovanih naravnih elementov,
objektov in pritiklin, namenjenim uporabi in olepšanju.
Enota kulturne dediščine Rogaška Slatina – Območje zdravilišča je zavarovana z Odlokom o
razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik (Uradni list RS,
št. 85/97). Na podlagi Odloka za območje spomenika velja varstveni režim II. stopnje, ki določa:
• varovanje območja v vseh njegovih sestavinah,
• dovoljene dejavnosti naj bodo v skladu s spomeniško funkcijo območja,
• primarna razvojna usmeritev je nadaljnje ohranjanje in vzdrževanje historične zdraviliške
funkcije varovanega območja,
• za vse posege na območju spomenika so potrebni pogoji ter soglasja pristojne organizacije za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
Za posege v območju spomenika je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

ARHEOLOŠKE OSTALINE
Na območju sprememb in dopolnitev OPPN ni registriranih arheoloških najdišč. Za ugotavljanje
arheološkega potenciala je treba izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala.

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
V času pripravljalnih del in med gradnjo lahko na objekte in območje kulturne dediščine pričakujemo
neposredne in posredne vplive kot so: prašenje, spremembe vidne podobe širšega območja
(razgaljenje površin, gradbišča ipd.). Otežen je lahko dostop do enot kulturne dediščine. Prav tako je
možna povišana raven hrupa in vibracij. Vplivi bodo začasni.
Po izvedbi posega je možen ambientalni in vizualni posredni daljinski vpliv predvsem zaradi vedut v
širšem prostoru.
Neposredni vplivi so lahko zaznani na območjih, kjer načrtovane ureditve potekajo čez območja in
objekte kulturne dediščine. Ti vplivi so praviloma dolgoročni oz. trajni.
Neposredni vplivi so pri izkopih v globlje zemeljske plasti možni tudi na arheološke ostaline. Ti
vplivi so trajni (poškodovanje ali uničenje ostalin).
Kumulativni in sinergijski vplivi so vplivi zaradi umestitve ostalih posegov v prostor.
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3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Upoštevanje in ohranjanje lastnosti (vrste/režima, celovitosti, umeščenosti v prostor,
zgodovinskega konteksta, krajinskega okvira, vedut) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi
območji
Obravnavani plan se deloma nahaja na zavarovanem spomeniškem območju Rogaška Slatina –
Območje zdravilišča (EŠD 628), na katerem veljajo omejitve glede poseganja v zavarovano območje
oz. spreminjanje značilne podobe in morfološke zasnove območja. Izvedba predvidenih ureditev lahko
vpliva na historične kvalitete naselbinskega spomenika zato vpliv izvedbe plana ni mogoče
obravnavati samo z vidika fizičnega poseganja v enoto kulturne dediščine, temveč tudi z vidika
spremembe širšega prostora in posledično spremembe vidne zaznave širšega območja ter uporabe za
območje značilnih zunanjih ureditev.
Ureditve, predvidene s spremembami in dopolnitvami OPPN, v majhnem obsegu fizično posegajo v
kulturni spomenik (slika spodaj). Na območju poseganja so v okviru sprememb in dopolnitev OPPN
predvidene naslednje ureditve:
• rekonstrukcija obstoječe občinske ceste LC – 356221, ki bo predvidene širine 8,0 m (vozišče
2x3.0 m, pločnik 1.50 m, robni pas 0.50 m) za potrebe dostopa,
• parkirne površine (za osebna vozila, avtobuse, kolesa) in
• ostale pripadajoče ureditve (javna razsvetljava).
Novi nastanitveni objekti na območju kulturnega spomenika niso predvideni.

Slika 18: Prikaz poseganja predvidenih ureditev v enoto kulturne dediščine Rogaška Slatina – Območje
zdravilišča (vir podatka: eVRD, 2020)
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Varovanje morfološke zasnove in parcelacije naselja, javnih prostorov in njihove opreme
Z umeščanjem predvidenih ureditev v okviru presojanih sprememb in dopolnitev OPPN se ne bo
posegalo v morfološko zasnovo in parcelacijo območja zdravilišča. V obstoječem stanju je na območju
sprememb in dopolnitev OPPN degradirano območje nekdanje proizvodnje ivernih plošč, s
predvidenimi ureditvami se bo vidna podoba ožjega območja izboljšala.
Zaradi slabega stanja razgledišč, ki se nahajajo na zavarovanem območju enote kulturne dediščine
Rogaška Slatina – Območje zdravilišča, vpliva na njihovo uporabo zaradi predvidenih ureditev ne
pričakujemo. Večina jih je namreč zaprtih za obiskovalce, razgledi na Rogaško Slatino in okolico zato
niso možni. Obnova in vzdrževanje razgledišč sta odvisna od zasebnega lastništva, zato njihove
ponovne vzpostavitve v tem trenutku terminsko ni možno napovedati. Pogled na zdraviliški trg in
okolico omogoča le razgledišče na Tržaškem hribu, iz katerega pa predvidene ureditve zaradi reliefa,
gozda in usmerjenosti proti severovzhodu ne bodo vidne. Razgledni stolp bo mestoma viden iz
nekaterih sprehajalnih poti na območju zdravilišča, zato bodo tipični pogledi delno okrnjeni. Funkcija
sprehajalnih poti do razgledišč na območju zdravilišča se po izgradnji predvidenih objektov ne bo
spremenila, lokalni prebivalci in obiskovalci zdravilišča jih bodo še naprej uporabljali za rekreacijo in
oddih, saj takšnih ureditev sprememb in dopolnitev OPPN ne predvideva. Vpliva na rabo in uporabo
razgledišč in sprehajalnih poti na območju zdravilišča ne pričakujemo oz. bo vpliv pozitiven, saj se
lahko njihova uporaba, zaradi pogleda na novo turistično atrakcijo, še poveča.
Varovanje uličnih fasad in streh v njihovi materialni pojavnosti in barvni skladnosti
Z ureditvami v okviru sprememb in dopolnitev OPPN se ne bo posegalo v obstoječi stavbni fond
kulturnega spomenika. Negativen vizualni vpliv na materialno pojavnost in barvno skladnost
zavarovanega območja ima lahko oblikovanje zunanjščine razglednega stolpa. Sama oblika, barva in
materiali predvidenega razglednega stolpa v tej fazi še niso znani in so predmet arhitekturnega
natečaja. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven.
Varovanje gabaritov, mej in silhuet naselja
Z vidika fizičnega poseganja v zavarovano območje bo vpliv nebistven. Zaradi obdanosti z gozdom in
umeščenostjo na vznožje Tržaškega hriba bo negativen vpliv višinskih gabaritov predvidenega
razglednega stolpa manjši. Varovanje značilne podobe naselbinskega spomenika iz nivoja pešca bo
zagotovljeno, saj se območje sprememb in dopolnitev OPPN nahaja ob vhodu v center mesta Rogaška
Slatina. Umeščeno je zahodno od območja zdravilišča ter od njega ločeno z regionalno cesto ter
železniško progo. Predvidene ureditve bodo umeščene v vznožje Tržaškega hriba in obdane z gozdom.
Razgledni stolp s svojimi višinskimi gabariti ne bo oviral in slabšal pogleda na zavarovano zdraviliško
območje, vedute na spomenik in njegove dele bodo ohranjene.
Predvidene ureditve pa bodo imele vpliv na značilne poglede iz območja zdravilišča na okoliški gozd,
ki služi kot kulisa zdraviliškim objektom. Varovanje pogledov na značilno gozdnato okolico iz samega
območja zdravilišča bo delno okrnjeno, saj bo zaradi predvidene višine v daljavi viden vrh
razglednega stolpa. Vidnost predvidenih ureditev iz zdraviliškega območja smo preverjali na terenskih
ogledih, na katerih so bile tudi posnete fotografije, ki so bile uporabljene za izdelavo vizualizacij,
izdelanih v podjetju Aquarius d.o.o.
Pomemben dejavnik pri vidnosti objektov je zastiranje oziroma vidnostna prepreka (objekti,
vegetacija) (Mišič, 2010). Zaradi višinskih gabaritov obstoječih stavb oz. koridorjev z zasajenimi
promenadami med obstoječimi zdraviliškimi objekti (slika spodaj) bo razgledni stolp iz nivoja pešca
znotraj območja zdravilišča viden le mestoma.
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Slika 19: Glavna promenada do zdraviliškega trga, obdana z zdraviliškimi objekti (Aquarius d.o.o.
Ljubljana, 2019)

Razgledni stolp bo viden z območja zdraviliškega trga in ostalih bolj odprtih (parkovnih) prostorov na
območju zdravilišča (sliki spodaj), prav tako bo objekt deloma viden iz določenih zdraviliških
objektov. Mestoma bodo zato poslabšani značilni pogledi na okoliški gozd iz območja zdravilišča. Pri
zaznavi vidnosti objektov v naravi imajo pomembno vlogo njihove fizične lastnosti (velikost, oblika,
barva, transparentnost), razdalja opazovanja oziroma oddaljenost objekta in opazovalca ter kontrast
objekta in opazovalca (Mišič, 2010). Vpliv višinskih gabaritov predvidenega objekta na veduto iz
zavarovanega območja na zeleno pobočje Tržaškega hriba je mogoče omiliti z ustreznim
oblikovanjem zunanjščine objekta (oblika, obdelava fasad, materiali), ki bo pri razglednem stolpu
predmet arhitekturnega natečaja. Vpliv bo, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, nebistven.

Slika 20: Pogled iz zdraviliškega trga na predvideni razgledni stolp (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 2020)
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Slika 21: Pogled iz zdraviliškega trga na predvideni razgledni stolp (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 2020)
OPOMBA: Za potrebe vizualizacij, pri katerih smo ugotavljali predvsem vizualni vpliv višinskih
gabaritov predvidenih objektov, oblikovanje razglednega stolpa (oblika, barva, materiali) ne predstavlja
končne rešitve, prikaz je zgolj shematski. Za oblikovanje razglednega stolpa bo izveden arhitekturni
natečaj.

Varovanje parkovne in vrtne zasnove, načina zasaditve, oblikovanost naravnih sestavin
Predvidena parkirišča ponekod posegajo na območje kulturne dediščine, vendar gre večinoma za
invazivno tujerodno rastlino (robinija). Zaradi predvidenih odstranitev starih ali poškodovanih dreves
in zasaditev z avtohtono drevnino, kar bo dodatno okrepilo stabilnost sestoja oz. gozdnega roba, lahko
pričakujemo pozitiven vpliv na varovanje in vzdrževanje gozdne kulise zavarovanega zdraviliškega
območja.
Ocenjujemo, da bo vpliv na upoštevanje in ohranjanje lastnosti (vrste/režima, celovitosti,
umeščenosti v prostor, zgodovinskega konteksta, krajinskega okvira, vedut) enot kulturne
dediščine, vključno z vplivnimi območji, ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven – ocena vpliva
C.

Okoljski cilj 2: Ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin
S planom se ne posega na območja registriranih arheoloških najdišč. Med izvedbo ureditev v okviru
obravnavanega plana lahko pride do poškodb ali uničenja arheoloških ostalin. Za zmanjšanje
negativnega vpliva je treba v fazi priprave projektne dokumentacije izvesti predhodne arheološke
raziskave za oceno arheološkega potenciala.
Ker raziskave še niso bile izvedene, menimo da vpliva na okoljski cilj 2 ne moremo ugotoviti –
ocena X.
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Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahajajo naslednji plani, ki bi lahko imeli kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09),
• Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 26/92, 31/07,
31/10),
• OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 81/11),
• OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18).
Zgoraj navedeni plani se v celoti nahajajo na območju zavarovane enote kulturne dediščine Rogaška
Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628) in imajo lahko kumulativen vpliv na varovane lastnosti
kulturne dediščine. Ker bodo pri načrtovanju zgoraj predvidenih ureditev in ureditev v sklopu
sprememb in dopolnitev OPPN upoštevani pravni režimi varstva kulturne dediščine, kulturnovarstvene
smernice in prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o razglasitvi
spomenika, bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. V spremembah in dopolnitvah OPPN in nadalje pri
izdelavi načrtov je potrebno pridobiti in upoštevati kulturnovarstvene smernice Ministrstva za kulturo.
Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih
del.
Objekti in območja kulturne dediščine
• Za vse posege v spomenik Rogaška Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628) je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
•

Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v bližini enote KD je potrebno upoštevati
krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in
razmerja ter preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike
in vrednosti kulturne dediščine.

•

Sklenjena gozdna površina, ki obdaja ureditveno območje, naj se ohranja v obstoječem obsegu
in sestavi. Odstranjuje se lahko le tujerodne vrste dreves ter stara ali poškodovana drevesa,
vrzeli se po potrebi zasadi z novo avtohtono drevnino.

•

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

•

Za zasaditev celotnega območja naj se prednostno uporabljajo drevesne in grmovne vrste z
navezavo na obstoječe drevesne vrste v okolici, predvsem v območju zdravilišča.

•

Fasada razglednega stolpa naj bo izvedena s sodobnimi materiali, vendar mora upoštevati
gabarite in sporočilnost obstoječih stavb v bližnjem območju zdravilišča. Po višini in dolžini
naj bo členjena.

•

Steber razglednega stolpa naj se izvede brez večjih steklenih površin, barva materiala (fasade)
naj bo klasična, brez vzorcev in v umerjenih naravnih barvnih tonih, da se zagotovi čim večjo
vpetost objekta v prostor.
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Arheološka najdišča in ostaline
• Z predhodnimi arheološkimi raziskavami naj se oceni arheološki potencial obravnavanega
območja. Na osnovi raziskav bo možna določitev natančnejših ukrepov za varstvo arheoloških
ostalin.

5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja bo določeno naknadno, po izvedbi arheoloških raziskav.
•

Izvajalec predhodnih arheoloških raziskav je dolžan o poteku arheoloških raziskav redno
obveščati odgovornega konservatorja ZVKDS in nadzornika arheoloških raziskav. Lastnik
oziroma posestnik nepremičnine mora zaradi varstva arheoloških ostalin pri izvedbi
zemeljskih del dopustiti dostop pooblaščene osebe zavoda na neograjeno zemljišče, po
predhodnem obvestilu lastniku oziroma posestniku, pa tudi na ograjeno zemljišče in v objekte,
razen v stanovanjske prostore, ne glede na to, ali so arheološke ostaline najdene ali ne.

•

Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.

6. VIRI
•
•
•
•
•
•
•
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7. PRILOGE
Priloga 4:

Kulturna dediščina
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4.6 KRAJINA IN NJEN ZNAČAJ
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-a, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZureP-2))
Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 –
ZureP-2)
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt,
61/17 – ZureP-2)
Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty Series No.
176, Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK),
Uradni list RS, št. 74/03)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V spodnji tabeli so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 12: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na ohranjanje krajinskih
značilnosti
Okoljski
Kazalec
Zakonska podlaga
Metodologija
cilj
(merilo)
1.Ohranjanje Zakon o prostorskem
Obseg
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Poseganje na
krajinskih
načrtovanju -ZPNačrt
posega v
območje brez značilnih krajinskih prvin in/ali na
značilnosti.
(Uradni list RS, št.
značilne
območje razvrednotene krajine in/ali prišlo bo do
33/2007, 70/2008krajinske
sanacije
razvrednotenih
krajinskih
območij.
ZVO-1B, 108/2009,
prvine.
Kakovostna krajinska slika ne bo spremenjena.
80/2010-ZUPUDPP
B – vpliv je nebistven: Poseganje na območja brez
(106/2010 popr.),
Sprememba posebne krajinske pestrosti in/ali prepoznavnosti.
43/2011-ZKZ-C,
značilnosti
Značilni krajinski vzorci in prvine bodo ohranjeni.
57/12, 57/12in
Predvidene grajene strukture bodo dobro vpete v
ZUPUDPP-a, 109/12,
kakovosti
prostor.
76/14 – odl. US in
krajinske
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
14/15 – ZUUJFO).
slike.
ukrepov: Poseganje v ali na rob krajinsko nekoliko
pestrejših in/ali bolj prepoznavnih krajinskih območij.
Odlok o strategiji
Prihajalo bo do delnih poškodb značilnih krajinskih
prostorskega razvoja
vzorcev in prvin, vendar bo mogoča njihova sanacija
Slovenije -OdSPRS
in/ali širše območje s planom ne bo izgubilo svoje
(Uradni list RS, št.
prepoznavnosti. Plan bo v manjši meri vplival na
76/04, 33/07 –
spremembo krajinske slike. Za večjo vpetost plana v
ZPNačrt).
prostor so možni in izvedljivi učinkoviti omilitveni
ukrepi.
Uredba o Prostorskem
D – vpliv je bistven: Poseganje v krajinsko pestra
redu Slovenije (Uradni
in/ali prepoznavna in/ali celovita krajinska območja na
list RS, št. 122/04,
način, da se bo bistveno zmanjševala kakovost krajine
33/07 – ZPNačrt).
kot celote. Prihajalo bo do obsežnih poškodb značilnih
krajinskih vzorcev in prvin. Krajinska slika bo
Evropska konvencija
bistveno in dolgoročno spremenjena. Predvidene
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o krajini; Zakon o
ratifikaciji Evropske
konvencije o krajini
(MEKK), Uradni list
RS, št. 74/03).

grajene strukture ne bo mogoče dobro vpeti v prostor.
E – vpliv je uničujoč: Poseganje v območja izjemne
krajine. V širšem merilu pomembne krajinske
značilnosti bodo uničene. Plan bo za stalno uničil
kakovostno krajinsko sliko.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Krajina je prostorsko zaključen del narave, ki ima zaradi značilnosti žive in nežive narave ter
človekovega delovanja določeno razporeditev krajinskih struktur. Ohranjajo, razvijajo in ponovno
vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Posegi v prostor se načrtujejo in izvajajo tako, da se prednostno ohranjajo značilnosti
krajine in krajinska pestrost.
V skladu z regionalno razdelitvijo krajinskih tipov v Sloveniji (Regionalna razdelitev krajinskih tipov
v Sloveniji, 1998) sodi obravnavano območje v krajinsko enoto Haloze - Kozjansko, v podenoto
Šmarsko – Rogaško podolje, ki sodi v krajine Vzhodne Štajerske regije. Ključne značilnosti enote so
(Marušič in sod., 1998):
• reliefna razgibanost, izstopajoče pogorje Boča in Donačke gore, gozdovi,
• mozaična krajina, vinogradi, vinske kleti, vikendi, zdravilišča,
• spreminjavost, izpostavljenost, razglednost, zaprtost,
• prvobitnost in cerkve na krajinsko izpostavljenih lokacijah.
V podenoti Šmarsko – Rogaško podolje je prisotna visoka ohranjenost kulturne krajine z izrazitimi
obdelovalnimi in poselitvenimi vzorci. Na skladnost celote degradacija v obliki močnejše urbanizacije
okrog Rogaške Slatine s predimenzioniranimi gradnjami nimajo bistvenega vpliva.

Slika 22: Mesto Rogaška Slatina (Občina Rogaška Slatina, 2019)
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Območje občine Rogaška Slatina leži v makroregiji Panonski svet, v vzhodnem delu Zgornjega
Sotelskega, v bližini meje s Hrvaško. Območje na severu, vzhodu in jugu omejuje višji, hribovit svet,
medtem ko na vzhodu ni zamejeno. Izstopajo trije okoliški vrhovi: Boč (980 m), Plešivec (832 m) in
Donačka gora (883 m). Krajino zaznamujejo podolja, vinorodno gričevnato boško prigorje in dolinski
svet mejne reke Sotle. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v mestu Rogaška Slatina,
katerega glavna dejavnost je turizem s poudarkom na zdraviliškem turizmu. Mesto obsega zdraviliško
in stanovanjsko območje, ki se širita po ravninskem dnu podolja. Stanovanjsko območje se vije ob
cesti proti Celju in deloma tudi ob cesti proti Rogatcu, medtem ko je zdraviliški del strnjen v samem
centru. Ozko ravninsko dno podolja se dvigne v gričevja: na severu se dviga hrib Bellevue, proti
severovzhodu Cvetlični in Tavčarjev hrib, na vzhodu s 362 m Janina, na jugovzhodu sv. Trojica in na
jugu Ivanov in Tržaški hrib (Bratuša, 2014).
Obravnavano območje obsega del opuščenega industrijskega območja Mizarstva Rogaška Slatina, ki
je opredeljeno kot degradirano območje in se nahaja ob vhodu v center mesta Rogaška Slatina (sliki
spodaj). Umeščeno je ob vznožje Tržaškega hriba, od zdraviliškega območja na severu in
severovzhodu ga ločujeta glavna cesta in železniška proga, na severovzhodni, vzhodni in južni strani
območja pa je obdan z gozdom, zavarovanim kot spomenik oblikovane narave – Drevesni in gozdni
parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici (Uradni list LRS, št. 29/52). Gozd služi
kot kulisa zdraviliškim objektom in kot prostor za oddih in rekreacijo, saj se iz zdraviliškega
kompleksa skozi gozd vijejo urejene sprehajalne poti do bližnjih razglednih točk na okoliških
vzpetinah. Poleg gozda se v širši okolici obravnavanega območja nahajajo tudi parkovne površine v
sklopu zdraviliškega kompleksa, med katerimi izstopa zdraviliški park. Reprezentančni parkovni
parter oziroma zdraviliški trg se razteza ob nizu zdraviliških objektov in ga definira drevoredna kulisa
navadnega divjega kostanja in lip. Osrednja zdraviliška osna parkovna poteza skupaj z zdraviliškimi
objekti oblikuje prostorsko in slogovno zaokroženo celoto (ZVKDS, 2014).

Slika 23: Zapuščeni objekti na območju sprememb in dopolnitev OPPN (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 2019)

Območja posebnega režima
Predlagana lokacija in širše območje posega ne leži v območju krajinskega parka ali drugih območij
posebnih režimov glede varstva krajine. Po strokovnih merilih tudi ni uvrščeno med izjemne krajine,
niti med območja krajinske prepoznavnosti nacionalnega pomena.

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Med gradnjo je pri izvedbi plana pričakovati spremembe vidnih značilnosti krajine in prostorskih
struktur zaradi gradbišča in območij odlagališč materiala. Vpliv bo neposreden in začasen, v obliki
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začasnih sprememb vidne podobe prostora zaradi razgaljenih površin, dovoznih poti, gradbenih
strojev, prašenja ipd.
Zaradi predvidenih ureditev je po izvedbi posega pričakovan posredni ambientalni in vizualni vpliv,
saj bo razgledni stolp vidno izpostavljen iz frekventnih točk zadrževanja, razglednih vrhov, območja
zdravilišča in poselitvenih območij. Vpliv bo trajen.
Kumulativni in sinergijski vplivi so vplivi zaradi umestitve ostalih posegov v prostor.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Ohranjanje krajinskih značilnosti
Območje sprememb in dopolnitev OPPN je opredeljeno kot degradirano območje, na katerem so v
obstoječem stanju propadajoči objekti ter mestoma odložen odpadni material. V trenutno veljavnem
odloku o OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 94/2013) so v 11.
členu navedeni pogoji in usmeritve za krajinsko ureditev, ki jih načrtovane spremembe in dopolnitve
OPPN ne spreminjajo. Skladno z veljavnim OPPN je predvidena parkovna ureditev območja, po
izvedbi plana bo vidna podoba ožjega območja izboljšana.
Prostorske ureditve ne posegajo v območja izjemne ali posebne krajinske vrednosti, imajo pa vpliv na
doživljanje prostora in spremembo obstoječe krajinske slike. Največji vpliv na krajinsko sliko bo imel
razgledni stolp z višino 106 m, ki je predviden na južnem delu območja sprememb in dopolnitev
OPPN. Iz razglednega stolpa naj bi se na načrtovani višini odpirali razgledi na območje zdravilišča,
okoliške hribe, porečje Sotle in na pobočje Boča, ki je zavarovan kot krajinski park. Zaradi predvidene
višine predstavlja v širšem prostoru nenaravno in tujo tvorbo, spremenjeni bodo zlasti pogledi s
frekvenčnih točk zadrževanja in poselitvenih območij.
Ozko ravninsko dno na širšem območju plana na eni strani omejuje vznožje hriba Bellevue, na drugi
strani pa Tržaški hrib. Predvidene ureditve v veliki meri ohranjajo obstoječo vegetacijo in
konfiguracijo terena. Zaradi vpetosti objekta v naravno brežino Tržaškega hriba in obdanosti z
gozdom bo vidna izpostavljenost objekta nekoliko zmanjšana, v širši krajinski sliki bo izstopal le
zgornji del oz. vrh razglednega stolpa (več o vidni izpostavljenosti predvidenega objekta v poglavju
4.5 Kulturna dediščina). Za zmanjšanje vizualnega vpliva parkirišč ter spodnjega dela razglednega
stolpa na severnem robu, kjer bo zaradi novega parkirišča za avtobuse odstranjen pas smrek, je v
trenutno veljavnem odloku o OPPN predvidena drevoredna poteza z javorji.
Ob ustreznem oblikovanju objekta (oblika, materiali, barva, obdelava fasad) ter krajinsko arhitekturni
ureditvi območja se lahko bistveno poveča vpetost posega v prostor in zmanjša negativen vpliv,
predvidene ureditve pa bi lahko predstavljale tudi atraktivno novo prostorsko prvino, ki bi prispevala k
pestrejši krajinski sliki in ponudbi zdravilišča.
Ocenjujemo, da bo vpliv na ohranjanje krajinskih značilnosti nebistven, zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.

Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahajajo naslednji plani, ki bi lahko imeli kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09),
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•
•
•

Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 26/92, 31/07,
31/10),
OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 81/11),
OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18).

Zgoraj navedeni plani bodo imeli skupaj z obravnavanim planom kumulativen vpliv na krajinsko sliko
širšega območja. Ker bodo pri načrtovanju zgoraj predvidenih ureditev in ureditev v sklopu sprememb
in dopolnitev OPPN izdelani načrti krajinsko arhitekturnih ureditev, ki bodo upoštevali historične
parkovne ureditve Rogaške ter zagotavljali čim večjo vpetost posegov v prostor, bistvenih
kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
Z vidika krajine je kot ključen omilitveni ukrep predlagana ustrezna krajinsko arhitekturna ureditev
območja, ki naj upošteva obstoječe kvalitete prostora in temelji na zagotavljanju čim večje vpetosti
posega v zeleni sistem Rogaške Slatine ter zmanjševanju vizualnega vpliva. Poleg ukrepov,
predvidenih v poglavju 4.5 Kulturna dediščina in ukrepov v poglavju 4.4 Narava, je treba upoštevati
tudi naslednje ukrepe:
• Osnovno izhodišče nove zasaditve je zagotovitev vpetosti posega v prostor. Z zasaditvijo se
zakriva nezaželene poglede oziroma zmanjšuje vizualni vpliv novih ureditev.
•

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.

•

Za zasaditev celotnega območja naj se prednostno uporabljajo avtohtone in lokalnim
rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste z navezavo na obstoječe drevesne
vrste v okolici.

•

Višina načrtovanega objekta (razgledni stolp) naj upošteva merilo krajine in historično
zasnovo zelenih površin in naselja. Nova ureditev ne sme degradirati vidne podobe območja.

5. SPREMLJANJE STANJA
Pri zemeljskih delih in sečnji obstoječe vegetacije in vzpostavljanju nove naj kot del nadzora gradnje
sodeluje odgovorni projektant načrta krajinske arhitekture. Preverja naj izvedenost oz. uspešnost
zasaditev v skladu s projektom izvedenih del. Na podlagi izdelanega projekta izvedenih del se ugotovi
skladnost rešitev in s projektom obratovanja opredeli vzdrževanje vegetacije.

6. VIRI
•
•
•

Marušič in sod., 1998. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, Krajine
subpanonske regije. Ministrstvo za okolje in prostor, 1998
Bratuša, T. 2014. Urbanistični razvoj Rogaške Slatine. Diplomsko delo. Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino. Maribor, 2014.
ZVKDS, 2014. Varstvo spomenikov, Poročila 49. Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Ljubljana, 2014.
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•

Občina Rogaška Slatina, 2019. Spletna stran. http://www.rogaska-slatina.si/txt/1/69/mestnaks-rogaska-slatina (oktober 2019)

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.7 PODNEBNI DEJAVNIKI
4.7.1 ODPORNOST IZVEDBE PLANA NA PODNEBNE SPREMEMBE
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
Analiza tveganj izvedbe plana na podnebne spremembe je izdelana na podlagi naslednji zakonskih
aktov in strateških dokumentov:
• Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 16/16 in
6/17 – popr.)
• Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola (Uradni list RS, št. 17/02)
• Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list
RS, št. 59/1995)
• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (Uradni list RS št. 2/06)
• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (Vlada RS, št. 354051/2014/8, december 2014)
• Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje
za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov
(Uradni list RS, št. 55/11, 1/13)
• Uredba o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 15/17, 55/17, 23/18 in 25/19)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 13: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na podnebne spremembe
Okoljski cilj
Zakonska
Kazalec (merilo)
Metodologija
podlaga
1.Prilagoditev
Strateški okvir
Ocena stopnje
A–ni vpliva/pozitiven vpliv: plan ni ranljiv na
plana na
prilagajanja
ranljivosti plana.
podnebne spremembe.
podnebne
podnebnim
B–nebistven vpliv: ranljivost plana na
spremembe.
spremembam,
podnebne spremembe je majhna ali srednja, v
sprejet na 113.
okviru posega so predvideni že vsi potrebni
redni seji Vlade
prilagoditveni ukrepi.
RS, dne 7. 12.
C–nebistven
vpliv
zaradi
izvedbe
2016.
omilitvenih ukrepov: ranljivost plana na
podnebne
spremembe
je
velika,
z
upoštevanjem dodatnih omilitvenih ukrepov
bo ranljivost srednja ali majhna.
D –bistven vpliv: ranljivost plana na
podnebne spremembe je velika, potrebne so
alternativne rešitve.
E–uničujoč vpliv ranljivost plana na
podnebne spremembe je velika, izvedba plana
je zaradi možnega povratnega vpliva na okolje
in zdravje ljudi nedopustna.
X–ugotavljanje vpliva ni možno.
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2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Klimatske razmere
Zaradi reliefne odprtosti proti vzhodu, prevladujejo na območju Občine Rogaška Slatina subpanonske
klimatske značilnosti, ki pa niso tako izrazite kot v severovzhodni Sloveniji. Podnebje je blago, z
januarskimi temperaturami nekaj pod ničlo ter z dokaj visokimi jesenskimi temperaturami.
Pri analizi klimatskih razmer so bili uporabljeni dolgoletni povprečni klimatski podatki ARSO –
Urada za meteorologijo RS za meteorološko postajo Rogaška Slatina za obdobje med letoma 1981 in
2010. Podatki o vetru so za obdobje med letoma 2001 in 2008. Ker podatki o vlažnosti zraka in
oblačnosti za meteorološko postajo Rogaška Slatina niso na voljo, so predstavljeni podatki za
meteorološko postajo Celje za obdobje med letoma 1981 in 2010. V analizo so vključeni naslednji
klimatski parametri:
• temperaturne razmere,
• vlažnost zraka,
• oblačnost in pogostost megle,
• padavinske razmere,
• vetrovne razmere.

Temperaturne razmere
Povprečna letna temperatura Rogaške Slatine v opazovanem obdobju znaša 9,7 °C. Najtoplejši je julij,
ko znaša srednja mesečna temperatura 19,7 °C, maksimalna julijska temperatura lahko preseže 25 °C.
Najhladnejši je januar, ko se temperature spustijo pod 0,0 °C, povprečna mesečna temperatura znaša 0,6 °C. Mrzli dnevi se lahko pojavljajo tudi v februarju, marcu, novembru in decembru. Zato se zlasti
pozimi, pa tudi v spomladanskih in jesenskih jutrih na obravnavanem območju zaradi nizkih
temperatur in dolinske lege lahko pojavljata megla in poledica. Kot drugje po Sloveniji, se tudi v
občini Rogaška Slatina med 120-220 m nahaja termalni pas. Zanj so značilne višje nočne temperature
od temperatur v dolinah in kotlinah, predvsem v jasnih in brezvetrnih nočeh. Podatki o temperaturnih
razmerah v obdobju 1981–2010 so v spodnji tabeli.
Tabela 14: Temperaturne razmere na klimatološki postaji Rogaška Slatina (1981–2010) (ARSO, 2019)
Parameter

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Leto

Pov. temperatura (°C)

–0,6

1,0

5,2

10,1

14,8

17,9

19,7

18,9

14,5

10,1

4,7

0,5

9,7

Pov. najvišja temperatura (°C)

3,9

6,8

11,4

16,4

21,5

24,3

26,8

26,4

21,7

16,3

9,5

4,6

15,8

Pov. najnižja temperatura (°C)

–4,4

–3,5

0,2

4,3

8,9

12,3

13,9

13,5

9,9

5,9

1,1

–2,7

5,0

Vlažnost zraka
Srednja letna relativna vlažnost je najvišja zjutraj (88 %), najnižja pa ob 14. uri (56 %). Za prometno
varnost sta pomembni zlasti relativna vlaga v jutranjem in večernem času, saj lahko visoke vrednosti
pomenijo nastanek megle, ki v mraku oz. temi še dodatno znižujeta prometno varnost. S tega vidika je
pomembna zlasti relativna vlaga ob 7. uri, ki je skozi leto vselej med 80 in 90 %. Zato sta pojava
megle in zamegljenosti v teh mesecih v jutranjem času pogost pojav, vendar pa se zlasti v poznem
poletju in zgodnji jeseni jutranja megla dopoldne hitro razkroji, pozimi pa pogosto vztraja tudi ves
dan. Zlasti v anticiklonalnih vremenskih situacijah se megla lahko zadržuje ves dan. Podatki o
vlažnosti so v spodnji tabeli.
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Tabela 15: Relativna vlažnost zraka na klimatološki postaji Celje (1981–2010) (ARSO, 2019)
Parameter

Jan Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Leto

Pov. relativna vlaga ob 7. uri (%)

89

88

88

87

84

82

85

89

92

93

91

90

88

Pov. relativna vlaga ob 14. uri (%)

67

55

50

48

48

49

48

48

54

60

67

73

56

Oblačnost
Letno je 39 jasnih dni (z oblačnostjo pod 2.0 desetin), od tega največ v avgustu (6). Najmanj jasnih dni
je predvsem v hladni polovici leta: oktobra, novembra in decembra 2. Majhno število jasnih dni gre ne
le na račun nizke oblačnosti ali oblačnosti ob prehodih front, pač pa tudi na račun megle. Letno se
pojavi kar 120 oblačnih dni (z oblačnostjo nad 8.0 desetin), kar pomeni, da je skoraj vsak tretji dan v
letu stopnja oblačnosti večja od 8.0 desetin. Največ oblačnih dni je v novembru, decembru in januarju
(vsak drugi dan), vendar ta oblačnost ni samo posledica pogostega pojava megle, pač pa tudi nizke
oblačnosti, ki se v anticiklonalnih vremenskih situacijah lahko zadrži tudi po več dni skupaj.

Padavinske razmere
Padavine se skozi leta bolj spreminjajo kot temperatura. V Rogaški Slatini letno pade 1036 mm
padavin. Primarni višek je junija (121 mm) in avgusta (108 mm), kar je posledica pogostih prehodov
front v tem mesecu. Sekundarni višek je septembra (118 mm) in oktobra (99 mm). Količina padavin
počasi narašča proti zahodu in jugozahodu. Med bolj suhe mesece sodijo zimski meseci, saj januarja
pade 47, februarja pa 46 mm padavin. Letno je povprečno 72 dni s snežno odejo, največ v februarju
(20). Podatki o količini padavin v obdobju 1981–2010 so v spodnji tabeli.
Tabela 16: Povprečna višina padavin (v mm) na klimatološki postaji Rogaška Slatina (1981 - 2010)
(ARSO, 2019)
Parameter

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Leto

Povp. višina padavin (mm)

47

46

70

74

95

121

94

108

118

99

88

75

1036

Vetrovne razmere
Rogaška Slatina leži v precej zaprti in ozki dolini, zaradi česar je celotno naselje dokaj slabo
prevetreno. Povprečne mesečne hitrosti vetra ne presegajo 1 m/s; prevladujejo Z in V smeri vetrov,
brezvetrja je skoraj 40 %. Vetrno roža je prikazana na spodnji sliki, povprečne hitrosti vetra na
klimatološki postaji Rogaška Slatina so prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 17: Povprečna hitrost vetra (m/s) na klimatološki postaji Rogaška Slatina, zdravilišče (2001 - 2008)
(ARSO, 2019)
Parameter

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Leto

Povprečna hitrost vetra v m/s*

0,7

0,8

0,9

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,6

0,7
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Slika 24: Vetrna roža na klimatološki postaji Rogaška Slatina, zdravilišče za obdobje 2001 – 2018 (ARSO,
2019)

Evidentirane podnebne spremembe
Za Slovenijo je značilna izjemno velika podnebna pestrost, saj se na zelo majhnem območju
izmenjujejo ali prepletajo trije zelo različni podnebni tipi: submediteranski, alpski in celinski tip
podnebja. Zaradi velike podnebne pestrosti je odziv posameznih podnebnih regij na globalno
ogrevanje različen.
Temperatura zraka se je v obdobju 1961–2011 od vseh podnebnih spremenljivk najbolj opazno
spremenila. Porast temperature je po celi Sloveniji statistično značilen, v povprečju se je v
obravnavanem obdobju temperatura dvignila za 1,7 °C. Trend je bil prostorsko in časovno neenoten,
različen tudi po letnih časih. Pomladi in poleti se je izrazit dvig temperature začel šele v sredini
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pozimi je trend zaznaven v celotnem obravnavanem obdobju,
medtem ko je jesenska temperatura zraka do konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja najprej padala,
nato pa je začela naraščati. Najbolj se je zrak ogrel poleti. Poleti, pozimi in na letni ravni se je vzhodni
del Slovenije ogreval nekoliko bolj od zahodnega. Znatno se je povečalo število toplih dni (ko dnevna
najvišja temperatura preseže 25 °C) poleti in pomladi, na severovzhodu države pa tudi jeseni. Poleti se
je po vsej Sloveniji povečalo tudi število vročih dni (ko dnevna najvišja temperatura preseže 30 °C).
Zelo vročih dni (ko najvišja dnevna temperatura preseže 35 °C) je v našem podnebju zelo malo, zato
povečanje števila teh dni ni statistično značilno.
Za razliko od temperature zraka spremembe padavin niso tako enoznačne. Medletna spremenljivost
padavin je mnogo večja kot pri temperaturi zraka, zato je dolgoletne spremembe (signal podnebnih
sprememb) težje zaznati. Na letni ravni se je višina padavin statistično značilno zmanjšala marsikje v
zahodni polovici države. Hitrost sprememb je bila v obdobju 1961–2011 med 2 in 4 % na desetletje,
na nekaterih postajah tudi več. Tako se je v obravnavanem obdobju povprečna letna višina padavin
ponekod zmanjšala za več kot 20 %. V vzhodni polovici države je na letni ravni sicer zaznati
negativen trend v višini padavin, vendar ta nikjer ni statistično značilen.
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Hidrološke analize in študije kažejo na porast visokih voda v zadnjih dveh desetletjih. V skladu s to
opaženo spremembo je pričakovati, da so se spremenili tudi padavinski ekstremi. Najbolj očitne
spremembe v teh padavinskih ekstremih so opazne poleti, ko se po vsej državi, z izjemo
severozahodne Slovenije, višina teh ekstremov zmanjšuje. Podobno sliko kot dvodnevni padavinski
ekstremi kaže tudi analiza padavinskih dogodkov, ko v enem dnevu pade vsaj 20 mm padavin.
Spomladi in poleti se število takih dni zmanjšuje povsod po državi, vendar te spremembe niso
statistično značilne. Spomladi je signal zmanjševanja manjši (le do pol dneva na desetletje) in ni
statistično značilen.

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Glede na obstoječe klimatološke razmere in pričakovane spremembe podnebja bo obravnavano
območje izpostavljeno ekstremnim temperaturam ter ekstremnim padavinam in posledično poplavam,
z večanjem pogostosti neurij pa tudi močnim vetrovom. Po oceni bodo vplivi zaradi ekstremnih
padavin in vročine na območju Južne in Srednje Evrope srednje negativni do leta 2025 in visoko
negativni do leta 2080.
Ekstremne temperature vplivajo na utrujenost materiala, pregrevanje opreme in povečanje možnosti za
nastanek požarov, ki bi lahko poškodovali infrastrukturo. Do poškodb in porušitev objektov lahko
pride tudi zaradi potresa, območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja po karti potresne
nevarnosti v območju s VII. stopnjo po lestvici EMS.
Plan je občutljiv predvsem na povečanje količine padavin in na ekstremne nevihte ter z njimi
povezane intenzivne padavine, saj lahko ekstremne padavine vplivajo na povečan obseg poplav,
erozijo, zemeljske plazove, nestabilnosti npr. nasipov in s tem možnost povečanja povzročitve škode
na infrastrukturi.
Pričakovane podnebne spremembe
Dejavniki, ki vplivajo na podnebje, se delijo na naravne in človekove, pri čemer so slednji prispevali
večji delež k trenutnim podnebnim spremembam in zelo verjetno bo tako tudi v prihodnje. S pomočjo
določenih predpostavk o gibanju prebivalstva in ekonomsko-gospodarskem razvoju družbe lahko
preko izpustov TGP v okolje in drugih projektov ocenimo človekov vpliv na podnebje v prihodnosti.
Na tej podlagi lahko določimo možne scenarije podnebnih sprememb.
Pričakovane podnebne spremembe za območje Slovenije so povzete po Oceni podnebnih sprememb v
Sloveniji do konca 21. stoletja (ARSO, 2018). Pričakovana sprememba temperatur, padavin in
vetrovnih razmer za sredino 21. stoletja za Slovenijo temelji na rezultatih regionalnih podnebnih
modelov projekta EuroCordex. Ocena pričakovanih podnebnih sprememb je izdelana za zmerno
optimističen scenarij RCP4.5, ki predpostavlja znatne blažilne ukrepe glede izpustov TGP. Na ta način
se upošteva tudi tveganje, da države ne bodo zmogle v celoti izpolniti zavez glede izpustov TGP.
Temperaturne razmere
Podnebni scenariji kažejo, da se bo Slovenija v prihodnosti še naprej ogrevala. V prihodnjem
tridesetletnem obdobju se bo letna povprečna temperatura v primerjavi z obdobjem 1981–2010
dvignila za 1 °C. Do sredine 21. stoletja (obdobje 2014–2070) se bo Slovenija na letni ravni ogrela za
2 °C, pri čemer je negotovost spremembe ocenjena na 0,5 °C. Podobno kot v predhodnih treh
desetletjih se tudi za prihodnje tridesetletno obdobje kaže dokaj enakomeren dvig temperature poleti,
jeseni in pozimi ter nekoliko manj izražen dvig temperature spomladi.
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Slika 25: Ocenjene spremembe povprečne temperature (v °C) v obdobju 2041–2070 v primerjavi z
obdobjem 1981–2010 (ARSO, 2018)

Padavine
Za padavine kažejo podnebni scenariji veliko negotovost, se pa signali z odmikom v prihodnost
stopnjujejo. Na letni ravni se spremembe kažejo šele v drugem tridesetletnem obdobju (2041–2070),
ko se bo količina padavin povečala v vzhodni polovici Slovenije. Večje spremembe je zaznati na
sezonski ravni. V zimskem času kaže, da se bo količina padavin povečala, poleti pa zmanjšala.
Trendi opazovane relativne vlažnosti kažejo, da bo relativna vlažnost v prihodnje ostala približno
enaka v celotni troposferi, zato bo ozračje ob povečani temperaturi vsebovalo več absolutne vlage. Za
20. stoletje je na osnovi spremenjene temperature zraka pri tleh ocenjeno, da se je absolutna vlažnost
nad oceani povečala za 5 %.
Ker padavine prihajajo večinoma iz vremenskih sistemov, ki jih poganja vsebnost vlage v ozračju, je v
splošnem intenzivnost padavin narasla. S tem se je povečala verjetnost močnejših padavinskih in
snežnih dogodkov. Toplejše podnebje zaradi povečane vsebnosti vlage v ozračju vodi k intenzivnejšim
padavinskim dogodkom, tudi če se letna količina padavin nekoliko zmanjša. Pri povečani letni količini
padavin pa je verjetnost za močnejše padavinske dogodke še večja. Toplejše ozračje povečuje
verjetnost za sušo, ko ne dežuje, in poplave, ko dežuje.
Modelni rezultati regionalnih podnebnih modelov za Slovenijo kažejo, da povprečen trend v največji
dnevni količini padavin znaša 0,6 mm/desetletje (z 95-odstotnim intervalom zaupanja med –0,1 in 1,6
mm/desetletje). Za krajše 12-urne padavine se predvidevajo podobne spremembe kot za enodnevne.
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Slika 26: Ocenjene spremembe povprečnih padavin (v %) v obdobju 2041–2070 v primerjavi z obdobjem
1981–2010 (ARSO, 2018)

Vetrovne razmere
Zaradi hitrejšega ogrevanja polarnih od ekvatorialnih območij in posledično manjšega gradienta
temperature in tlaka, je za svetovno raven ocenjeno, da se bo povprečna hitrost vetra v celotni
troposferi do konca 21. stoletja znižala do 15 %. Na nivoju Evrope relevantnih študij o spremembi
povprečne hitrosti vetra ni.
Ekstremne hitrosti vetra so večinoma povezane s procesi v lokalni skali. Rezultati študij kažejo na
povečanje ekstremnih hitrosti vetra v severni Evropi in njihovo zmanjšanje v južnem Sredozemlju. Za
območje Slovenije sprememb ni zaznati. Ekstremni vetrovi v Sloveniji so povezani s prostorsko
omejenimi vremenskimi situacijami, pri čemer najmočnejši sunki vetra zapihajo med poletnimi neurji,
ki so izrazito lokalne narave. Simulacije kažejo, da v s prihodnosti lahko tudi na območju Slovenije
pričakujemo večjo pogostost neurij z močnim vetrom.
Na podlagi modelskih simulacij pa je bilo za celotno območje Evrope ocenjeno, da se bo pogostost
takšnih razmer v ozračju, ki so primerne za razvoj močnih neurij, močno povečala. Tako lahko tudi na
območju Slovenije pričakujemo večjo pogostost neurij z močnim vetrom.
Nevihte
Negotovost scenarijev sprememb ekstremnih vremenskih dogodkov je še nekoliko večja kot pri
spremembah povprečij. Na podlagi razpoložljivih podatkov je ocenjeno, da leži Slovenija v območju,
kjer bodo lahko nevihte zaradi podnebnih sprememb predstavljale srednje pomemben vpliv za
izpostavljenost cestne infrastrukture.
Poplave, erozija in plazovi
Poplave, erozija tal in plazovi so odvisni predvsem od količine in intenzivnosti padavin. Ekstremne
padavine lahko vplivajo na povečan obseg poplav, erozijo, zemeljske plazove, nestabilnosti npr.
nasipov in s tem možnost povečanja povzročitve škode na infrastrukturi. Hidrološke analize in študije
kažejo na porast visokih voda v zadnjih dveh desetletjih. V skladu s to opaženo spremembo je
pričakovati, da so se spremenili tudi padavinski ekstremi. Najbolj očitne spremembe v teh padavinskih
ekstremih so opazne poleti, ko se po vsej državi, z izjemo severozahodne Slovenije, višina teh
ekstremov zmanjšuje, na velikem deležu postaj osrednje in vzhodne Slovenije je tudi statistično
značilno.
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Na nekaterih postajah je hitrost zmanjševanja dvodnevnih ekstremnih padavin zelo velika, tudi do 10
% na desetletje. Spomladi in pozimi je prostorska slika sprememb dvodnevnih ekstremov bolj pestra.
Spomladi je ravno obratno kot poleti, najmočnejši signal zmanjševanja dvodnevnih ekstremnih
padavin je na severozahodu Slovenije, proti jugu in vzhodu pa se na številnih postajah celo obrne v
rahlo pozitivnega – naraščanje dvodnevnih ekstremnih padavin. Jeseni je v večjem delu države opazno
rahlo povečevanje dvodnevnih ekstremnih padavin, pozimi sprememb ni.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Prilagoditev plana na podnebne spremembe
Glede na obstoječe klimatološke razmere in pričakovane spremembe podnebja bo obravnavano
območje izpostavljeno povečanim količinam padavin, kar lahko vpliva na večjo verjetnost nastanka
zemeljskih plazov ter poslabšanje poplavne varnosti območja.
Ob območju obravnave se nahaja potok Negojščica, ki poplavlja na ozkem pasu ob strugi potoka.
Večinoma gre za območje majhne poplavne nevarnosti, v manjši meri tudi za srednjo in preostalo
nevarnost. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne nahaja na območju poplavne nevarnosti. Na
tem delu je predviden le iztok meteorne vode. Odvodnjavanja meteorne vode v potok Negojščica mora
biti izvedeno tako, da se obstoječa stopnja poplavne ogroženosti na SZ delu območja ne bo poslabšala.
Vpliva na gladine visokih vod ne bo, prav tako se ne bo poslabšala poplavna varnost območja.
Območje obravnave se nahaja na območju, ki je močno podvrženo notranji in zunanji eroziji. Večji del
območja spada v razred velike nevarnosti pojavljanja plazov. Ekstremne padavine lahko vplivajo na
povečan obseg zemeljskih plazov in s tem možnost povečanja povzročitve škode na infrastrukturi.
Največji vpliv na stabilnost tal ima lahko predvsem temeljenje stolpa. Ob upoštevanju
Geomehanskega poročila (I.n.i. d.o.o., 2013) pri izvedbi predvidenih ureditev se stopnja verjetnosti
nastanka zemeljskih plazov ne bo poslabšala.
V trenutno veljavnem odloku o OPPN za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
94/2013) so v 35. in 37. členu opredeljeni pogoji za varstvo pred potresi in požarom. 35. člen zapisuje,
da se obravnavano območje po karti potresne nevarnosti nahaja v VII. stopnji EMS. Objekti morajo
biti grajeni ob upoštevanju računske vrednosti potresnega pospeška tal a(gR) = 0,150 x g, s čimer se
zmanjša možnost poškodb zaradi potresa. Odlok v 37. členu navaja ukrepe za varstvo pred požarom,
med drugim upoštevanje prostorskih, gradbenih in tehničnih ukrepov pri nadaljnjem načrtovanju, s
katerimi bodo zagotovljeni odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
varen umik ljudi s požarno ogroženih prostorov ter preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih posledic
požara za ljudi in premoženje. Spremembe in dopolnitve OPPN, ki so predmet pričujočega okoljskega
poročila, zgoraj naštetih pogojev in usmeritev ne spreminjajo.
Ocenjujemo, da bo vpliv nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.

4. OMILITVENI UKREPI
Pri izdelavi projektne dokumentacije v naslednjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati, da zaradi
izvedbe plana ne smejo nastati razmere, ki bi povečevale zemeljsko erozijo oz. povečevale stopnjo
verjetnosti nastanka zemeljskih plazov.
Zadostuje upoštevanje omilitvenih ukrepov, predpisanih v poglavju Površinske vode, Podzemne vode
in Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja. Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
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5. SPREMLJANJE STANJA
Spremljanje stanja ni potrebno.

6. VIRI
• ARSO, 2019. Klimatološki podatki RS, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za meteorologijo
• ARSO, 2018. Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja, Sintezno poročilo –
prvi del. Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, november 2018

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.8 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
4.8.1 OBREMENITEV S HRUPOM
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•
•
•
•

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)
Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19)
Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS št. 10/02, 50/05,
49/06, 17/11 – ZTZPUS-1)
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12, 61/17 – GZ)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 18: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na obremenitev s hrupom
Zakonska
Okoljski cilj
Kazalec (merilo)
Metodologija
podlaga
1. Zmanjšanje
obremenitve
okolja s hrupom.

Uredba o
ocenjevanju in
urejanju hrupa v
okolju (Uradni list
RS, št. 121/04).

Obremenjenost stavb z
varovanimi prostori in
prebivalcev s hrupom v
posameznih obdobjih
dneva (kazalca LDVN in
LNOČ).

Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev
hrupa v okolju
(Uradni list RS, št.
43/18, 59/2019).

A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: število
preobremenjenih stavb in prebivalcev zaradi
izvedbe plana se ne bo spremenilo ali se bo
zmanjšalo.
B – vpliv je nebistven: število preobremenjenih
stavb in prebivalcev zaradi izvedbe plana se ne bo
bistveno povečalo.
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov: število preobremenjenih
stavb in prebivalcev zaradi izvedbe plana se ne bo
bistveno povečalo zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov.
D – vpliv je bistven: število preobremenjenih stavb
in prebivalcev glede na mejne vrednosti kazalcev
hrupa se bo zaradi izvedbe plana povečalo.
E – vpliv je uničujoč: število preobremenjenih
stavb in prebivalcev glede na kritične vrednosti
kazalcev hrupa se bo zaradi izvedbe plana povečalo
X – ugotavljanje vpliva ni možno.

Ocenjevanje hrupa je bilo izvedeno z modelnim izračunom na podlagi računskih metod in sicer v
skladu s standardi:
• SIST ISO 9613-2 za hrup zaradi obratovanja naprav in obratov
• NMPB-XPS 31-133 za hrup zaradi obratovanja cest
• RMR za hrup zaradi obratovanja železniških prog
• RLS 90-hrup parkirišč
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Računalniški program:
• Bruel  Kjaer: LimA Plus MS1 7812 B, certifikat št. 1-78566741.

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Glavni viri hrupa na območju so:
• regionalna cesta RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina
• železniška proga št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m.
Cestni promet
Prometne podatke za regionalno cesto RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina, smo pridobili iz
zgoščenke »Štetje prometa 2017« in sicer za števno mesto 910 – Tekačevo.
• dan: 244,3 osebnih vozil/h in 7,1 tovornjakov/h,
• večer: 366,4 osebnih vozil/h in 10,7 tovornjakov/h,
• noč: 61,1 osebnih vozil/h in 1,8 tovornjakov/h,
• hitrost je 50 km/h,
• promet: dvosmerni,
• tip prometa: stabilen promet po horizontalni cesti,
• klasifikacija ceste: urbana cesta,
• naklon: 0°,
• površina ceste: normalna površina, gladek asfalt ali beton.
Železniški promet
Podatke o prometnih obremenitvah za železniško progo št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m, smo
pridobili na Slovenskih železnicah (vozni red VR_2017-2018_KOVA). Prometne obremenitve so
naslednje:
• dan: 17 potniških (RLM2, tip 1) in 2 tovorna vlaka (RLM2, tip 4),
• večer: 3 potniški (RLM2, tip 1),
• noč: 1 potniški (RLM2, tip 1) in 1 tovorni vlak (RLM2, tip 4),
• potniški vlak in tovorniški vlak imata blok zavore,
• višina emisije: 0 in 0,5 m,
• hitrost vlakov: 100 km,
• omejitev hitrosti: 45 km/h,
• tip železniške proge: normalni brezšivni tiri,
• tip pragov: leseni ali betonski pragovi na balastni podlogi.
Ocenjevalna mesta, kjer smo izvedli ocenjevanje hrupa so prikazana v spodnji tabeli in spodnjih
slikah.
Tabela 19: Ocenjevalna mesta
GK koordinate
Oznaka

Opis mesta

OM1
OM2
OM3
OM4

Župančičeva ulica 8
Župančičeva ulica 7
Celjska cesta 11
Celjska cesta 9
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GKY

GKX

548929
548924
549098
549169

121885
121928
121905
121881
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Slika 27: Ocenjevalno mesto 1 (vir podlage: Atlas okolja, 2019)

Slika 28: Ocenjevalno mesto 2 (vir podlage: Atlas okolja, 2019)
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Slika 29: Ocenjevalno mesto 3 (vir podlage: Atlas okolja, 2019)

Slika 30: Ocenjevalno mesto 4 (vir podlage: Atlas okolja, 2019)
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Za obstoječe vire hrupa smo izdelali modelni izračun za kazalec nočnega hrupa in kombiniranega
kazalca hrupa, katerega rezultat sta karti hrupa za Lnoč in Ldvn, ki sta prikazani na spodnjih slikah.
Nastavitve modela so bile:
• absorpcija terena: 0,
• število upoštevanih odbojev: 2,
• radij upoštevanja odbojnih površin: 100 m,
• uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m,
• uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 13.10.2019).

<= 40 dBA
<= 45 dBA
<= 50 dBA
<= 55 dBA
<= 60 dBA
<= 65 dBA
<= 70 dBA
<= 75 dBA
<= 80 dBA
> 80 dBA

Slika 31: Karta hrupa za obstoječe vire hrupa za kazalec nočnega hrupa – Lnoč (M 1:500)
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<= 40 dBA
<= 45 dBA
<= 50 dBA
<= 55 dBA
<= 60 dBA
<= 65 dBA
<= 70 dBA
<= 75 dBA
<= 80 dBA
> 80 dBA

Slika 32: Karta hrupa za obstoječe vire hrupa za kombinirani kazalec hrupa – Ldvn (M 1:500)

Ocenjene vrednosti kazalca nočnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa obstoječih virov hrupa so
prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 20: Rezultati ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa obstoječih virov hrupa
GK koordinate
Ocenjene vrednosti
Oznaka
Opis mesta
GKX
GKY
Lnoč
Ldvn
dBA
dBA
OM1
Župančičeva ulica 8
548929
121885
50
60
OM2
Župančičeva ulica 7
548924
121928
52
62
OM3
Celjska cesta 11
549098
121905
52
62
OM4
Celjska cesta 9
549169
121881
51
60

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur. list RS št. 43/2018, 59/2019), so prikazane v spodnjih tabelah.
Tabela 21: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnoč in Ldvn za
posamezna območja varstva pred hrupom
Območje varstva pred hrupom
Lnoč
Ldvn
dB(A)
dB(A)
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

65
50
45
40
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Tabela 22: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev posameznega območja varstva pred
hrupom Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom, ki ga povzroča obratovanje enega ali
več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega letališča ali linijskega vira hrupa in
pristanišča
Območje varstva pred hrupom
Lnoč
Ldvn
dB(A)
dB(A)
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

80
59
53
47

80
69
63
57

Tabela 23: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn ki ga povzroča naprava, obrat,
industrijski kompleks, letališče, ki ni večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto
parkirišče
Območje varstva pred hrupom
Ldan
Lvečer
Lnoč
Ldvn
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

73
58
52
47

68
53
47
42

63
48
42
37

73
58
52
47

Tabela 24: Mejne vrednosti kazalcev hrupa L1, ki ga povzročajo obratovanje letališča, pristanišča,
heliporta, objekta za pretovor blaga, naprave, obrata ali industrijskega kompleksa
Območje varstva pred hrupom
L1 – obdobje večera in noči
L1 – obdobje dneva
dB(A)
dB(A)
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

90
70
65
60

90
85
75
75

Tabela 25: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn ki ga povzroča gradbišče
Ldan
Lvečer
Lnoč
Ldvn
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Vir hrupa
Celotna obremenitev
Konična raven hrupa L1

65
/
85

60
/
70

55
59
70

65
69
/

Celotna obremenitev okolja s hrupom je čezmerna, če vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn na katerem
koli mestu ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom presega mejno vrednost,
določeno v tabeli 21.
Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega
letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča, je celotna obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če
vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn na katerem koli mestu ocenjevanja na posameznem območju
varstva pred hrupom presega mejno vrednost, določeno v tabeli 22.
Če je hrup posledica obratovanja enega ali več linijskih virov hrupa ali linijskega vira hrupa in večjega
letališča ali linijskega vira hrupa in pristanišča ter tudi obratovanja naprav, industrijskih kompleksov,
obratov, letališča, ki ni večje letališče, heliporta, objektov za pretovor blaga ali odprtega parkirišča, se

84

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

uporabljajo mejne vrednosti iz tabele 22 samo, če celotna obremenitev okolja s hrupom na mestu
ocenjevanja hrupa presega mejne vrednosti iz tabele 23.
Če je hrup posledica obratovanja naprave, obrata, industrijskega kompleksa, letališča, ki ni večje
letališče, heliporta ali objekta za pretovor blaga, je obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če:
• vrednost kazalca hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč ali Ldvn na katerem koli mestu ocenjevanja presega
mejno vrednost, določeno v tabeli 23, ali
• vrednost konične ravni hrupa L1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost,
določeno v tabeli 24.
Če je hrup posledica obratovanja gradbišča, je obremenitev okolja s hrupom čezmerna, če:
• vrednost kazalca hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč ali Ldvn nakaterem koli mestu ocenjevanja presega
mejno vrednost, določeno v tabeli 25,
• vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn celotne obremenitve okolja s hrupom na katerem koli
mestu ocenjevanja presega mejno vrednost, določeno v tabeli 25,
• vrednost konične ravni hrupa L1 na katerem koli mestu ocenjevanja presega mejno vrednost,
določeno v tabeli 25, ali
• ekvivalentna raven hrupa, ob sobotah po 16. uri, nedeljah ali dela prostih dnevih, presega
mejno vrednost, določeno v tabeli 25, za obratovanje v nočnem času.
Ocenjevalna mesta uvrščamo v III. območje varstva pred hrupom.
Rezultati ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa obstoječih virov hrupa, so pokazali, da ocenjene vrednosti
kazalcev hrupa, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 43/18,
59/19).

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Gradnja
Gradbena dela se bo izvajalo z gradbeno mehanizacijo, ki bo povzročala najvišjo raven zvočne moči
(Lw) do 103 dBA. Za čas gradnje smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega
rezultat je karta hrupa za Ldan, ki je prikazana na spodnji sliki. Nastavitve modela so bile:
• absorpcija terena: 0,
• število upoštevanih odbojev: 2,
• radij upoštevanja odbojnih površin: 100 m,
• uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m,
• uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 13.10.2019).
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<= 40 dBA
<= 45 dBA
<= 50 dBA
<= 55 dBA
<= 60 dBA
<= 65 dBA
<= 70 dBA
<= 75 dBA
<= 80 dBA
> 80 dBA

Slika 33: Karta hrupa v času gradnje za kazalec dnevnega hrupa - Ldan (M 1:500)

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času gradnje so
prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 26: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času gradnje
Opis mesta
GK koordinate
Ocenjene vrednosti
Oznaka
GKX
GKY
Ldan
Ldvn
dBA
dBA
OM1
Župančičeva ulica 8
548929
121885
26
23
OM2
Župančičeva ulica 7
548924
121928
32
29
OM3
Celjska cesta 11
549098
121905
46
43
OM4
Celjska cesta 9
549169
121881
47
44

Obratovanje
V času obratovanja bo glavni vir hrupa promet na parkiriščih za avtobuse in osebna vozila. Za čas
obratovanja smo izdelali modelni izračun za kazalec dnevnega hrupa, katerega rezultat je karta hrupa
za Ldan, ki je prikazana na spodnji sliki. Nastavitve modela so bile:
• absorpcija terena: 0,
• število upoštevanih odbojev: 2,
• radij upoštevanja odbojnih površin: 100 m,
• uporabljen je digitalni model višin Slovenije z ločljivostjo 25 m,
• uporabljeni so ortofoto posnetki (Atlas okolja, gis.arso.gov.si/atlasokolja, 13.10.2019),
• parkirišče za avtobuse: 4 parkirna mesta; 0,125 premikov na uro,
• parkirišče za osebna vozila: 53 parkirnih mest; 0,125 premikov na uro.
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<= 40 dBA
<= 45 dBA
<= 50 dBA
<= 55 dBA
<= 60 dBA
<= 65 dBA
<= 70 dBA
<= 75 dBA
<= 80 dBA
> 80 dBA

Slika 34: Karta hrupa v času obratovanja za kazalec dnevnega hrupa - Ldan (M 1:500)

Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času obratovanja so
prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 27: Ocenjene vrednosti kazalca dnevnega hrupa in kombiniranega kazalca hrupa v času
obratovanja
GK koordinate
Ocenjene vrednosti
Oznaka
Opis mesta
GKX
GKY
Ldan
Ldvn
dBA
dBA
OM1
Župančičeva ulica 8
548929
121885
25
22
OM2
Župančičeva ulica 7
548924
121928
26
23
OM3
Celjska cesta 11
549098
121905
34
31
OM4
Celjska cesta 9
549169
121881
37
34

Celotna obremenitev okolja s hrupom v času gradnje
Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje so prikazane v
spodnji tabeli.
Tabela 28: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času gradnje
GK koordinate
Ocenjene vrednosti
Oznaka
Opis mesta
GKX
GKY
Lnoč
Ldvn
dBA
dBA
OM1
Župančičeva ulica 8
548929
121885
50
60
OM2
Župančičeva ulica 7
548924
121928
52
62
OM3
Celjska cesta 11
549098
121905
52
62
OM4
Celjska cesta 9
549169
121881
51
60
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Celotna obremenitev okolja s hrupom v času obratovanja
Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja so
prikazane v spodnji tabeli.
Tabela 29: Ocenjene vrednosti kazalcev hrupa celotne obremenitve okolja s hrupom v času obratovanja
GK koordinate
Ocenjene vrednosti
Oznaka
Opis mesta
GKX
GKY
Lnoč
Ldvn
dBA
dBA
OM1
Župančičeva ulica 8
548929
121885
50
60
OM2
Župančičeva ulica 7
548924
121928
52
62
OM3
Celjska cesta 11
549098
121905
52
62
OM4
Celjska cesta 9
549169
121881
51
60

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom
Kot je razvidno iz modelnih izračunov v času gradnje in obratovanja na ocenjevalnih mestih ne bo
prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa Ldan in Ldvn. Prav tako ne bo prišlo do povečanja
obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom. Glede na to ocenjujemo stopnjo vpliva A – ni vpliva oz. je
pozitiven vpliv.

Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahajajo naslednji plani, ki bi lahko imeli kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09),
• Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10),
• OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11),
• OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18).
Zaradi izvedbe zgoraj predvidenih ureditev in ureditev v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN je
možen kumulativni vpliv na obremenitev okolja s hrupom, ki bo posledica večjega števila
obiskovalcev in posledično povečanega prometa na regionalni cesti RIII-685/7495 Tekačevo –
Rogaška Slatina. Povečanje prometa in posledična obremenitev okolja s hrupom bo med obratovanjem
v primerjavi z obstoječim stanjem sorazmerno majhna, vpliv zmanjšujejo tudi v zgoraj navedenih
planih predvidene podzemne garaže, zato bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo.
Ocenjujemo, da bo kumulativen vpliv med obratovanjem nebistven (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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5. SPREMLJANJE STANJA
V skladu s 4. in 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008), je potrebno zagotoviti prvo ocenjevanje
hrupa. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede na osnovi meritev hrupa skladno s standardom SIST ISO
1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ali modelnega izračuna hrupne obremenjenosti na
podlagi računskih metod. Ocenjevanje hrupa se izvede po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer
oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.
Pri prvem ocenjevanju hrupa mora zavezanec zagotoviti, da se ocenjevanje hrupa na mestu
ocenjevanja hrupa izvede, ko je vir hrupa v stanju največje zmogljivosti obratovanja, pri čemer je
treba oceniti hrup, ki ga povzroča vir hrupa, za vsako mesto ocenjevanja hrupa v obliki kazalcev hrupa
L(dan), L(noč), L(večer) in L(dvn). Če stanja največje zmogljivosti obratovanja v času prvega
ocenjevanja ni mogoče zagotoviti, je treba podati obrazložitev razlogov za nedoseganje največje
zmogljivosti obratovanja in opisati dejansko stanje obremenjevanja vira hrupa v času ocenjevanja
hrupa.
Če se ocenjuje hrup na podlagi meritev hrupa, je treba oceniti kazalce hrupa L(AFeq), L(AF,01),
L(AF,99) in L(ozadje) z upoštevanjem popravka zaradi izrazitih impulzov ali popravka zaradi
poudarjenih tonov, ki so mestu ocenjevanja hrupa posledica obratovanja vira hrupa, razen če poseben
predpis, ki ureja ocenjevanje hrupa za posamezni vir hrupa, ne določa drugače.
Če se ocenjuje hrup z računskimi metodami, je treba upoštevati parameter L(AFeq), razen če poseben
predpis, ki ureja hrup za posamezni vir hrupa, ne določa drugače. Pri ocenjevanju hrupa z računskimi
metodami je treba iz narave obratovanja preiskovanega vira hrupa ugotoviti vpliv poudarjenih tonov
ali impulzov na oceno hrupa. Če so vhodni podatki pridobljeni na osnovi meritev hrupa, je treba pri
ocenjevanju hrupa upoštevati vrednosti popravkov zaradi impulznega hrupa in popravkov zaradi
poudarjenih tonov, ki so na mestu ocenjevanja hrupa posledica obratovanja vira hrupa.
Za nov vir hrupa na območju, ki je že obremenjeno s hrupom, mora zavezanec pri prvem ocenjevanju
hrupa zagotoviti tudi ocenjevanje celotne obremenitve območja zaradi hrupa vseh virov hrupa. Če je
celotna obremenitev posledica drugih večjih virov hrupa (cesta, železnica, večje industrijske naprave)
je treba izdelati orientacijsko oceno celotne obremenitve, ki prevladuje v času prvega ocenjevanja
hrupa.
Zavezanec mora zagotoviti obratovalni monitoring enkrat v obdobju treh let. Obratovalnega
monitoringa ni treba zagotoviti, če je iz rezultatov prvega ocenjevanja razvidno, da vir hrupa povzroča
na katerem koli mestu ocenjevanja hrupa najmanj 6 dBA nižje ravni hrupa od vseh mejnih ravni
hrupa, ki so za tak vir hrupa glede na območje varstva pred hrupom, kjer se nahaja mesto ocenjevanja
hrupa, določene.

6. VIRI
•
•
•

Direkciji RS za infrastrukturo: Zgoščenka štetje prometa 2017
Slovenske železnice (vozni red VR_2017-2018_KOVA).
Atlas okolja, 2019. www.gis.arso.gov.si/atlasokolja (13.10.2019)

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.8.2 POPLAVNA IN EROZIJSKA VARNOST IN PLAZLJ IVOST
OBMOČJA
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•
•

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12 – ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14, 56/15).
Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS,
št. 89/08).

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici so predstavljeni okoljski cilji, zakonska izhodišča, kazalci in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 30: Metodologija ocenjevanja in
varnost in plazljivost območja
Zakonska
Okoljski cilj
podlaga
1. Umeščanje posega Uredba o pogojih
v prostor na način, da in omejitvah za
se obstoječa
izvajanje
poplavna in erozijska dejavnosti in
varnost ne poslabša.
posegov v prostor
na območjih,
ogroženih zaradi
2. Ohranjanje
poplav in z njimi
stabilnosti tal
povezane erozije
celinskih voda in
morja (Uradni list
RS, št. 89/08).

vrednotenja vplivov izvedbe plana na poplavno in erozijsko
Kazalec (merilo)

Metodologija

Obseg in način poseganja
na poplavna in erozijska
območja.

A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv:
Plan ne posega na poplavna in
erozijska območja.
B – vpliv je nebistven: Izvedba
plana ne bo bistveno poslabšala
poplavne in erozijske varnosti.
C – vpliv je nebistven zaradi
izvedbe
omilitvenih
ukrepov:
Izvedba plana bo poslabšala poplavno
in erozijsko varnost območja. Vplive
izvedbe plana lahko omejimo z
izvedbo omilitvenih ukrepov.
D, E – vpliv je bistven in uničujoč:
Izvedba plana bo bistveno poslabšala
poplavno in erozijsko varnost
območja.
X – ugotavljanje vpliva ni možno.

Stabilnost zemeljskih in
hribinskih sestojev na
obravnavanem območju.

Zakon o vodah
(ZV-1) (Uradni
list RS, št. 67/02,
110/02-ZGO-1,
2/04-ZZdrlA in
41/04-ZVO-1,
57/08-ZV-1A,
57/12 – ZV-1B,
100/13-ZV-1C,
40/14-ZV-1D,
56/15 – ZV-1E).
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2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Poplavna varnost
Območja poplavne nevarnosti so območja, na katerih je na podlagi analize geografskih in geoloških
značilnosti prostora, hidroloških podatkov in značilnosti vodnega toka določena verjetnost nastanka
poplavnega dogodka, lahko pa tudi njihova moč. Glede na karto razredov poplavne nevarnosti, je
območje sprememb in dopolnitev OPPN izven območja poplavne nevarnosti. Nekatere ureditve javne
gospodarske in okoljske infrastrukture, ki segajo tudi izven območja sprememb in dopolnitev OPPN
pa bodo lahko posegale tudi na poplavno območje, ki je ob potoku Negojščica (slika spodaj).

Slika 35: Karta razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje (vir podatka: Geoportal ARSO, 2019)

Erozija
Za erozijsko območje se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske,
globinske ali bočne erozije vode. Določanje erozijskih območij je namenjeno oceni nevarnostnih
razmer na določenem območju, načrtovanju ukrepov za zmanjševanje ogroženosti (gradbeni in
negradbeni ukrepi), načrtovanju rabe prostora (priprava državnih in občinskih prostorskih načrtov),
načrtovanju ukrepov zaščite in reševanja, osveščanju javnosti in izvajanju mednarodnih obveznosti.
Erozijska območja opredeljuje 87. člen Zakona o vodah. Erozijska območja so bila opredeljena v
Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 – 2015.
Glede na karto erozijskih območij se območje sprememb in dopolnitev OPPN ne nahaja na erozijsko
ogroženem območju. Geomehansko poročilo (Ini, 2013) pa izpostavlja, da se lokacija nahaja na
območju, ki je ob neprimerno urejenem odvodnjavanju močno podvrženo notranji in zunanji eroziji
(raztapljanje, spiranje in/ali preperevanje).
Plazljivost območja
Plazenje predstavlja zdrs in premikanje določenega dela zemeljske površine v smeri padnice pobočja.
Vedno je tesno povezano z geološkimi, hidrološkimi, predvsem pa hidrogeološkimi razmerami ožjega
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območja. Trave, zelišča in nizko grmovje prestrezajo, zadržujejo ter zaustavljajo infiltracijo padavin,
kar zmanjšuje površinsko erozijo. Korenine grmovja in drevja ojačajo in vežejo zemljino, obenem pa
črpajo vodo iz plazine plitvih plazov. Drevesne vrste z globokim koreninskim sistemom preprečujejo
plitve zemeljske plazove, ker dobro prekoreninijo tla in jih tako stabilizirajo, hkrati pa vsrkajo velik
del vode iz plazine. Človeški posegi v nestabilen teren pogosto povzročijo porušitev mejnega
ravnotežja in s tem sprožijo plazenje.
Plazljiva območja so območja, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost
zemeljskih ali hribinskih sestojev. 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 na severu v razred majhne nevarnosti pojavljanja plazov, manjši del na jugovzhodu območja
pa v razred srednje nevarnosti. Teren na mikrolokaciji prehaja iz pobočne v ravninsko lego Negojščice
in je položen (5 do 8 stopinj), zaledje nad območjem pa je zmerno nagnjeno (15 do 25 stopinj).
Najbližja lokacija evidentiranega zemeljskega plazu je od območja sprememb in dopolnitev OPPN
oddaljena okoli 1,25 km.

Slika 36: Karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (vir podatka: eVode, 2019)
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3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
Zaradi umeščanja obravnavanih variant v prostor ne sme priti do poslabšanja obstoječe stopnje
poplavne in erozijske ogroženosti, prav tako ne smejo nastati razmere, ki bi povečevale zemeljsko
erozijo oz. povečevale stopnjo verjetnosti nastanka zemeljskih plazov. V primeru, da bi se to zgodilo,
bi bil vpliv neposreden in trajen.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne nahaja na območju poplavne nevarnosti. Območje
majhne poplavne nevarnosti, v manjši meri tudi srednje in preostale nevarnosti, se nahaja ob potoku
Negojščica, kamor pa predvidene ureditve ne bodo posegale. Na tem delu je predviden le iztok
meteorne vode. Med pripravljalnimi deli in gradnjo bi ob neprimernem ravnanju pri izgradnji
meteorne kanalizacije lahko prišlo do začasnega neposrednega negativnega vpliva na poplavno
varnost na delu, kjer se nahajajo poplavne površine ob potoku Negojščica. Gradbiščni objekti in
začasne lokacije izkopnega in vgradnega materiala morajo biti predvideni izven poplavnega območja.
Večji del območja sprememb in dopolnitev OPPN spada v razred velike nevarnosti pojavljanja plazov,
ob neprimerno urejenem odvodnjavanju pa je območje tudi močno podvrženo notranji in zunanji
eroziji. Največji poseg v tla bo predstavljalo temeljenje stolpa, kar lahko poslabša stabilnost tal in
poveča stopnjo verjetnosti nastanka zemeljskih plazov. V letu 2013 je bilo za potrebe obstoječega
OPPN izdelano Geomehansko poročilo (št. 2828/2012. I-n-i d.o.o., januar 2013), kjer so na podlagi
izvršenih geomehanskih raziskav podali pogoje in ukrepe za izvedbo plana, ki ne bodo poslabševali
obstoječega stanja stabilnosti. Poročilo ugotavlja, da je površinski prepereli sloj, nad slabše prepustno
kamninsko podlago, v posamičnih conah dobro prepusten za vodo. V času deževja je tako v preperelih
zemljinah pričakovati večje količine talne vode, režim precejanje talne vode pa bo potrebno pred
gradnjo na južnem delu natančneje raziskati. Na zalednem delu objektov bo potrebno urediti tako
površinsko kot podzemno odvodnjavanje vode. Predlagano je upoštevanje temeljenja na glinastih tleh
(do 2,0 m pod površje) in utrjeni tamponski blazini. Nosilnost tal avtorji poročila ocenjujejo na
vrednost qdOp=180 kPa. V primeru večjih obremenitev objektov bo potrebno temelje predvsem na
nezalednem delu bolj približati malo podajni hribinski podlagi.
Kumulativnih in sinergijskih vplivov ne pričakujemo.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Umeščanje posega v prostor na način, da se obstoječa poplavna in erozijska varnost
ne poslabša.
Predvidene ureditve ne bodo posegale v območje poplavne nevarnosti ob potoku Negojščica, zato
vpliva na poplavno varnost območja ne bo. Na poplavnem območju ob potoku Negojščica je
predviden le iztok meteorne vode. Med pripravljalnimi deli in gradnjo bi ob neprimernem ravnanju pri
izgradnji meteorne kanalizacije lahko prišlo do začasnega neposrednega negativnega vpliva na
poplavno varnost na delu, kjer se nahajajo poplavne površine ob potoku Negojščica. Gradbiščni
objekti in začasne lokacije izkopnega in vgradnega materiala morajo biti predvideni izven poplavnega
območja. Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne nahaja na erozijsko ogroženem območju,
kljub temu pa je, ob potencialno neprimerno urejenem odvodnjavanju, močno podvrženo notranji in
zunanji eroziji. Ob upoštevanju usmeritev in ukrepov Geomehanskega poročila (I-n-i, 2013) glede
temeljenja objektov, stabilnosti izkopov, gradnje komunalnih vodov in cestne infrastrukture, se
obstoječa erozijska varnost na območju sprememb in dopolnitev OPPN ne bo poslabšala.
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Vpliv na okoljski cilj ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov- ocena vpliva
C.

Okoljski cilj 2: Ohranjanje stabilnosti tal.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja na območju velike nevarnosti pojavljanja plazov.
Zaradi predvidenih ureditev so možni negativni vplivi na stabilnost tal, ki pa bodo, ob upoštevanju
usmeritev in ukrepov Geomehanskega poročila (I-n-i, 2013) glede temeljenja objektov, stabilnosti
izkopov, gradnje komunalnih vodov in cestne infrastrukture, nebistveni.
Vpliv na okoljski cilj ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena
vpliva C.

4. OMILITVENI UKREPI
Za zagotavljanje erozijske varnosti in stabilnosti tal na območju sprememb in dopolnitev OPPN je
treba v celoti upoštevati Geomehansko poročilo (I-n-i, 2013), pri čemer izpostavljamo naslednje
ukrepe:
• Gradbiščni objekti in začasne lokacije izkopnega in vgradnega materiala morajo biti
predvideni izven poplavnega območja.
•

Vse globlje vkope od 3,5 m pod površjem in vkope ob prisotnosti pronicujoče talne vode je
treba geološko in hidrogeleoško detajlneje raziskati, jih načrtovati in po potrebi v fazi gradnje
tudi zaščititi z izvedbo varovanja gradbene jame.

•

Treba je čim prej izvesti geomehansko - hidrogeološke vrtine za določanje režima precejanja
talne vode na južnem delu OPPN. Vrtine je potrebno izvajati v globino tri metre (3m) pod
projektirano koto izkopov in jih opremiti s piezometri za spremljanje nivoja talne vode skozi
daljše časovno obdobje.

•

Globje izkope se izvaja kampadno, v kolikor gradnja dopušča fazno izvedbo. Prav tako je
treba vse globje vkope načrtovati pod največjim dovoljenim začasnim naklonom, ločeno za
glinasto meljnih zemljinah in prepereli hribini laporja.

•

Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je smiselno na skrajnem zalednem delu lokacije v
območju za obstoječo makadamsko cesto izvesti globoko horizontalno drenažo, ki bo v veliki
meri zmanjšala dotoke vode na predmetno območje novogradnje.

•

Vse globoko izkopane in nepodprte brežine je smiselno čim prej zapirati za seboj. Izkopi naj
se izvajajo v sušnem obdobju.

•

Vse stalno oblikovane odkopne brežine in druga izpostavljena odkopna pobočja naj se
oblikuje pod naklonom manjšim 1:n=1:2 (26 stopinj) in se jih ustrezno zavaruje pred erozijo.

•

Med gradnjo je treba za preprečevanje zemeljske erozije varovati obstoječa drevesa in njihov
koreninski sistem na gozdnem robu.

•

V nadaljnjih fazah (PGD/PZI) bo treba izvesti dodatne in detajlnejše raziskave in skladno z
rezultati raziskav podati nadaljnje usmeritve pri načrtovanju in kasneje pri gradnji.

5. SPREMLJANJE STANJA
Vsa zemeljska dela, ki močno dodatno obremenjujejo ali razbremenjujejo zemljišča je potrebno
izvajati pod nadzorom geomehanske stroke.
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Atlas voda, DRSV. 2019. http://gis.arso.gov.si/evode/
Geoportal ARSO. 2019. http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page
I-n-i, 2013. Geomehansko poročilo, št. 2828/2012. I-n-i d.o.o., januar 2013.

7. PRILOGE
Prilog ni.
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4.8.3 SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
•

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

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
V naslednji preglednici je predstavljen okoljski cilj, zakonska podlaga, kazalec in metodologija za
ocenjevanje in vrednotenje vpliva izvedbe posega.
Tabela 31: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na obremenitev s svetlobnim
onesnaženjem
Zakonska
Okoljski cilj
Kazalec (merilo)
Metodologija
podlaga
1.Zagotavljanje Uredba o
Način in obseg A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: Stopnja
ustrezne
mejnih
izvedbe osvetljave.
svetlobnega onesnaževanja se zaradi izvedbe plana
stopnje varstva vrednostih
ne bo spremenila, oziroma se bo zmanjšala.
pred
svetlobnega
B – vpliv je nebistven: Stopnja svetlobnega
svetlobnim
onesnaževanja
onesnaževanja se bo zaradi izvedbe plana
onesnaženjem. okolja (Uradni
minimalno povečala, vpliv povečanja na okoljske
list RS, št.
cilje bo nebistven.
81/07, 109/07,
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
62/10, 46/13).
ukrepov: Stopnja svetlobnega onesnaževanja se bo
zaradi izvedbe plana povečala, učinke se bo dalo
omiliti z ustreznimi ukrepi.
D – vpliv je bistven: Stopnja svetlobnega
onesnaževanja se bo zaradi izvedbe plana bistveno
povečala, učinkoviti ukrepi niso možni. Mejne
vrednosti, predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), bodo presežene.
E – vpliv je uničujoč: Stopnja svetlobnega
onesnaževanja se bo zaradi izvedbe plana povečala
do take mere, da bo vpliv uničujoč. Mejne
vrednosti, predpisane z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), bodo presežene.
X – ugotavljanje vpliva ni možno

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja.
Posledice svetlobnega onesnaževanja so žarenje nočnega neba nad mesti, bleščanje, vsiljena svetloba,
zmanjšana nočna vidljivost in nepotrebno trošenje energije, prav tako negativno vpliva na biosfero,
moti selitve ptic, ogroža kolonije netopirjev ter številne vrste žuželk, od katerih spada mnogo vrst k
pomembnim opraševalcem. Ogroža tudi zdravje ljudi, predvsem tvorjenje melatonina v nočnem času.
96

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

Posledice so nespečnost, debelost, raka dojk in prostate (http://temnonebo.com/svetlovnoonesnazenje/, 2019).
V občini Rogaška Slatina je bilo v letu 2010 z javno razsvetljavo osvetljenih 28.575 m občinskih ali
državnih cest, 8.370 m2 nepokritih javnih površin za razsvetljavo cestnih prehodov, pešpoti in
parkirišč, 1.600 m2 zazidanih površin stavb in nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih
objektov za razsvetljavo športnih igrišč in 380 m2 površin fasad. Javna razsvetljava je bila v mestnem
delu prenovljena, vgrajene so bile varčne svetilke, ki ne onesnažujejo neba. Celotna električna moč
svetilk javne razsvetljave je v letu 2010 znašala 134.492 W, skupno število svetilk je bilo 1.103, od
tega je 687 svetilk ustrezalo določbam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Po podatkih Elektro Celje je letna raba električne
energije za javno razsvetljavo v občini leta 2010 znašala 590.549 kWh (LEK, 2011). Leta 2016 se je
skladno z Akcijskim načrtom lokalnega energetskega koncepta začela postopna zamenjava zunanje
razsvetljave – vgradnja LED svetlobnih svetil v skladu z zahtevami zakonodaje o svetlobnem
onesnaževanju (Energo-Jug d.o.o., 2017).
Območje predvidenih sprememb in dopolnitev OPPN je že v obstoječem stanju svetlobno onesnaženo
(slika spodaj).

Slika 37: Svetlobna onesnaženost v širši okolici območja sprememb in dopolnitev OPPN
(www.lightpollutionmap.info, 2019)
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V neposredni bližini območja sprememb in dopolnitev OPPN poteka regionalna cesta R3-685
Tekačevo-Rogaška Slatina-Rajnkovec, ki je osvetljena z obcestno razsvetljavo, prav tako je
razsvetljena lokalna cesta Tržaški hrib (LC-356221), ki poteka preko območja sprememb in
dopolnitev OPPN. Osvetljeno je tudi območje zdravilišča Rogaška, ki se nahaja na drugi strani
regionalne ceste R3-685.

Slika 38: Javna razsvetljava ob lokalni cesti Tržaški hrib na območju sprememb in dopolnitev OPPN
(Aquarius d.o.o. Ljubljana, oktober 2019)

Slika 39: Javna razsvetljava ob regionalni cesti R3-685 (Aquarius d.o.o. Ljubljana, oktober 2019)
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3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
V primeru neupoštevanja določil Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), se bo osvetljenost okolja povečala. Svetlobno
onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja, zaradi česar
lahko ogroža tudi varnost v prometu. Zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti
življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali ter ogroža naravno ravnotežje na varovanih
območjih, kar je posebej obravnavano v segmentu narava. Prav tako moti profesionalno ali amatersko
astronomsko opazovanje in s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno energijo.
Umetno onesnaževanje lahko pri ljudeh moti cirkadiani ritem, ki sodeluje pri uravnavanju telesne
temperature, krvnega tlaka, izločanju hormonov in pri drugih fizioloških procesih (Španinger in Fink,
2007). Pri ljudeh cirkadiani ritem med drugim uravnava izločanje hormona melatonina, ki se ponoči v
temi tvori v organizmu. Melatonin je močan antioksidant in intenzivno obnavlja organizem, zavira
nastajanje rakastih sprememb, kot sta rak na dojki in prostati. Če smo v nočnem času izpostavljeni
svetlobi, se zmanjša ali celo prekine tvorba melatonina. Kadar nočna izpostavljenost svetlobi traja
daljše obdobje, se bioritem organizma lahko poruši, s čimer se zmanjša tudi varovalna funkcija
melatonina (Schernhammer in sod., 2003).
Na območju sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena izvedba javne razsvetljave dostopnih cest in
parkirišč, napajanje je predvideno iz načrtovanih TP. V besedilu dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev OPPN je navedeno, da bo javna razsvetljava izvedena s svetilkami, v skladu z veljavno
zakonodajo s področja svetlobne onesnaženosti. Potencialni vir svetlobnega onesnaževanja na
območju bo tudi osvetlitev novo načrtovanega razglednega stolpa. V fazi izdelave dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev OPPN način osvetljevanja stolpa še ni znan. V primeru neustrezno
urejenega osvetljevanja, bi se obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem lahko poslabšala.
Kumulativni in sinergijski vplivi so vplivi zaradi umestitve ostalih posegov v prostor.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Zagotavljanje ustrezne stopnje varstva pred svetlobnim onesnaženjem
Območje je že v obstoječem stanju svetlobno onesnaženo. Na območju sprememb in dopolnitev OPPN
bodo dostopne ceste in parkirišča opremljene s svetilkami v skladu z veljavno zakonodajo s področja
svetlobne onesnaženosti. Potencialni vir svetlobnega onesnaževanja na območju bo tudi osvetlitev
novo načrtovanega razglednega stolpa. V fazi izdelave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
OPPN način osvetljevanja stolpa še ni znan. V primeru neustrezno urejenega osvetljevanja, bi se
obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem lahko poslabšala.
Vpliv izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN na svetlobno onesnaževanje okolice bo nebistven
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.

Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahajajo naslednji plani, ki bi lahko imeli kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09),
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•
•
•

Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10),
OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11),
OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18).

Ureditve, predvidene v zgoraj navedenih planih, so umeščene znotraj zdraviliškega območja, ki je v
obstoječem stanju že osvetljeno. Glede na to, da bo osvetlitev pri zgoraj predvidenih ureditvah in
ureditvah v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN v skladu s predpisi s področja svetlobnega
onesnaženja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št.
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Ob upoštevanju spodaj podanih omilitvenih ukrepov se lahko preprečijo, zmanjšajo ali odpravijo
posledice škodljivih vplivov izvajanja plana na obremenitev okolja s svetlobnim onesnaženjem. Vsi
ukrepi so izvedljivi in bodo uspešno vplivali na dosego okoljskega cilja. Za izvedbo ukrepov so
zadolženi investitor in projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
V besedilu sprememb in dopolnitev OPPN naj se navede, da je treba osvetljevanje celotnega
ureditvenega območja, vključno z objekti, urejati v skladu s predpisi s področja svetlobnega
onesnaženja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št.
81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Spodaj izpostavljamo pomembnejše zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13):
• Pri načrtovanju razsvetljave je treba upoštevati osvetljevanje z okolju prijaznimi svetilkami.
Za javno razsvetljavo naj se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, je enak 0%.
•

Pri načrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je treba izbrati tehnične rešitve in upoštevati
dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da svetilke, vgrajene v razsvetljavo, ne povzročajo
preseganja mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanje okolja.

•

Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali
premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

•

Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetljenost na oknih varovanih prostorov, ne
presega mejnih vrednosti iz spodnje preglednice. Vrednosti veljajo za okna varovalnih
prostorov, ki so določene glede na položaj okna, ki je najbolj izpostavljeno zaradi razsvetljave.

Tabela 32: Mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzroča razsvetljava na oknih varovanih prostorov
Okoljsko območje
Osvetljenost od sončnega zahoda
Osvetljenost do 24 ure do
do 24 ure
sončnega zahoda
mesto

10 lx

2 lx

5. SPREMLJANJE STANJA
Nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, dodatno
spremljanje stanja ni potrebno.
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Karta svetlobne onesnaženosti. www.lightpollutionmap.info, 2019
LEK. 2011. Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina, končno poročilo – revizija 2.
POP d.o.o., april 2012.
Energo-Jug d.o.o. 2017. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih ter rabi energije za javne objekte občine
Rogaška Slatina.
Schernhammer E.S., Laden F., Speizer F.E., Willett W.C., Hunter D.J., Kawachi I., Fuchs
C.S., Colditz G.A. 2003. Night-shift work and risk of colorectal cancer in the nurses’ health
study. Journal of the National Cancer Institute, 95, 11: 825–828
Španinger K., Fink M. 2007. Cirkadialni ritem in kronomedicina. Farmacevtski vestnik, 58: 3–
7
Spletna stran društva Temno nebo Slovenije. http://temnonebo.com/svetlovno-onesnazenje/,
2019
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4.8.4 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE
1. OKOLJSKI CILJI, MERILA IN
VREDNOTENJA VPLIVOV PLANA

METODA

UGOTAVLJANJA

IN

1.1 Zakonodaja
Ocena vplivov na okoljski cilj za elektromagnetno sevanje temelji na predpisih:
• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
70/96, 41/04-ZVO-1)
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04, 17/11)

1.2 Merila in metoda za vrednotenje vplivov plana
Metodološka izhodišča temeljijo na usklajenih okoljskih ciljih, normativnih izhodiščih, merilih in
metodologiji vrednotenja in ocenjevanje, ki so podani v preglednici v nadaljevanju.
Tabela 33: Metodologija ocenjevanja in vrednotenja vplivov izvedbe plana na elektromagnetno sevanje
Okoljski
Zakonska
Kazalci
Metodologija
cilji
izhodišča
1.Preprečitev Uredba o
Umeščanje novega A – ni vpliva/pozitiven vpliv
vplivov
elektromagnetnem vira EMS v skladu V prostor ne bodo vneseni novi viri EMS.
električnih in sevanju v
z veljavno
B – vpliv je nebistven
magnetnih
naravnem in
zakonodajo na
V prostor bodo vneseni novi viri EMS, vendar bodo
polj v
življenjskem
področju varstva
le-ti skladni z veljavno zakonodajo na področju
naravno in
okolju (Ur. l. RS,
pred EMS ter
varstva pred EMS ter obstoječimi standardi.
bivalno
št. 70/96, 41/04 –
obstoječimi
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
okolje.
ZVO-1).
standardi.
ukrepov
V prostor bodo vneseni novi viri EMS, ki ne bodo
povsem skladni z veljavno zakonodajo na področju
varstva pred EMS ter obstoječimi standardi, vendar
so možni omilitveni ukrepi.
D, E – vpliv je bistven, vpliv je uničujoč:
V prostor bodo vneseni novi viri EMS. Novi viri ne
bodo skladni z veljavno zakonodajo na področju
varstva pred EMS ter obstoječimi standardi. Nov
vir EMS se bo približal I. območjem varstva pred
EMS, omilitveni ukrepi niso možni.
X – ugotavljanje vpliva ni možno

2. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA
Elektromagnetno sevanje (EMS) je sevanje oz. delovanje in vpliv elektromagnetnega polja, ki nastane
pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici, in kot tako predstavlja
tveganje za škodljive učinke na zdravje človeka. Glavni viri EMS so: naprave za proizvodnjo, prenos
in uporabo električne energije, gospodinjska, industrijska in medicinska oprema ter
telekomunikacijske naprave (npr. mobilna telefonija, radijski in televizijski oddajniki, radarji).
Pomembnejšo obremenitev povzroča bližina močnejših virov sevanja, kot so visokonapetostni
daljnovodi (110 kV ali več), bazne postaje mobilne telefonije ter radijski in televizijski oddajniki. Ker
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obremenitev elektromagnetnega sevanja z oddaljenostjo od vira sevanja strmo pada, je večina ljudi
izpostavljena le majhnemu delu mejne vrednosti, kot jo določajo predpisi na tem področju (MOP,
2019).
V obstoječem stanju se v okolici sprememb in dopolnitev OPPN že nahajajo viri EMS: obstoječa
transformatorska postaja (TP) Mizarstvo, priključni SN kablovod in NN omrežje.
Po določilih Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 70/96, 41/04-ZVO-1) se območja v življenjskem in naravnem okolju glede na občutljivost
posameznega območja za učinke elektromagnetnega sevanja delijo na I. in II. območje. Območje
sprememb in dopolnitev OPPN sodi v I. območje varstva pred sevanjem. I. stopnja varstva pred
sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje
bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto
stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter
programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in
rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in
obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske,
storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so
hkrati namenjeni bivanju.
Nizkofrekvenčna elektromagnetna polja obravnavamo in opisujemo z:
• efektivno vrednostjo električne poljske jakosti (E) in
• efektivno vrednostjo gostote magnetnega pretoka (B).
Mejne vrednosti za posamezno območje so navedene v spodnji tabeli.
Tabela 34: Dovoljene mejne vrednosti za nizkofrekvenčne vire sevanja (vir podatkov: Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1)
Parameter
I. območje
II. območje ter I. in II. območje za
obstoječe vire
Efektivna vrednost električne poljske
500
10.000
jakosti v V/m za 0.1-60 Hz
Efektivna vrednost gostote
10
100
magnetnega pretoka v T za 1.15-1500
Hz

3. VPLIVI PLANA NA OKOLJE
3.1 Opredelitev vplivov
V obstoječem stanju se na območju že nahaja TP, priključni SN kablovod in NN omrežje. Ob porušitvi
objektov je predvideno, da se celotno omrežje in TP odstrani. Električna energija za napajanje
predvidenih objektov se zagotovi z izgradnjo novega SN kablovoda iz RTP Rogaška. Lokacije TP in
priključne točke še niso opredeljene in se opredelijo v projektni dokumentaciji v skladu z veljavno
zakonodajo. Glede na obstoječe ureditve električnega omrežja se sevalna obremenitev okolja z
izvedbo sprememb in dopolnitev OPPN ne bo bistveno povečala.
Viri elektromagnetnega sevanja imajo različne efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote
magnetnega toka. Na splošno velja, da pri elektroenergetskem omrežju vrednosti električnih in
magnetnih polj z oddaljenostjo zelo hitro padajo. V spodnjih odstavkih navajamo podatke iz
obstoječe literature za transformatorske postaje in kablovode. Tak tip virov EMS se bo nahajal na
območju sprememb in dopolnitev OPPN.
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Elektromagnetno sevanje iz transformatorskih postaj (TP)
Navajamo ugotovitve za primer tipične TP (20kV/0,4kV) 630kVA (vir: Miklavčič, D., Gajšek, P.,
1999) in ugotovitve študije Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV, 1998). Na podlagi meritev EMS na
tipični TP v strnjenem naselju je ugotovljeno, da pri TP najvišje vrednosti gostote magnetnega pretoka
in električne poljske jakosti nastopajo v bližini nizkonapetostnega razdelilnika, preko katerega so
razdeljeni tokovi do različnih porabnikov. Najvišja vrednost gostote mag. pretoka nastopa neposredno
ob zidu TP in v času meritev ni presegala 5 μT. Magnetno polje z naraščajočo oddaljenostjo zelo hitro
upada. Pri oddaljenosti nad 10 m so z merilnikom zaznali le stresana magnetna polja odvodnih kablov
do posameznih gospodinjstev. Električna poljska jakost na zunanji strani zidov objekta ni presegala 10
V/m. Na oddaljenosti 50 m so znašale sevalne obremenitve 0,07 μT in 2,5 V/m.
Elektromagnetno sevanje kablovodov
Elektroinštitut Milan Vidmar je v študiji »EMS električnih naprav in postrojev v naravno in
življenjsko okolje« ugotovil, da tipični primeri SN kablovodov (10 in 20 kV), kot obstoječi vir
sevanja, v naravnem okolju ne izkazujejo preseganje mejnih vrednosti za obstoječe vire sevanja.
Izračunana vrednosti E (efektivne vrednosti električne poljske jakosti) in B (gostote magnetnega
pretoka) za SN kablovode so pod predpisano mejno vrednostjo. B presega to vrednost znotraj
določenega radija največ do nekaj 10 cm neposredno okoli obravnavanih kablovodnih sistemov,
vendar sam koncept ugotavljanja jakosti polj določa lokacijo preverjanja vsaj en meter stran od stalnih
in nepremičnih objektov.
V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPPN končne rešitve glede umestitve
elektroenergetskih vodov in TP še niso znane. Za potek SN kablovoda bo v nadaljnjih fazah izdelana
posebna dokumentacija. Vsi pogoji, lokacije in število TP ter priključne točke bodo opredeljeni v
projektni dokumentaciji, v skladu z veljavno zakonodajo, smernicami in pogoji upravljalca.
Kumulativni in sinergijski vplivi so vplivi zaradi umestitve ostalih posegov v prostor.

3.2 Vrednotenje posledic izvedbe plana na okoljske cilje
Okoljski cilj 1: Preprečitev vplivov električnih in magnetnih polj v naravno in bivalno okolje
V obstoječem stanju se na območju že nahaja TP, priključni SN kablovod in NN omrežje. Ob porušitvi
objektov je predvideno, da se celotno omrežje in TP odstrani. Električna energija za napajanje
predvidenih objektov se zagotovi z izgradnjo novega SN kablovoda iz RTP Rogaška. Lokacije TP in
priključne točke še niso opredeljene in se bodo opredelile v projektni dokumentaciji ter bodo usklajene
z Elektro Celje d.d. in z veljavno zakonodajo. Glede na obstoječe ureditve električnega omrežja se
sevalna obremenitev okolja z izvedbo sprememb in dopolnitev OPPN ne bo bistveno povečala.
Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN na okoljski cilj nebistven –
ocena vpliva B.

Kumulativni in sinergijski vplivi
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se ne prekriva z načrtovanimi ali obstoječimi državnimi
prostorskimi načrti. V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega
načrta nahajajo naslednji plani, ki bi lahko imeli kumulativen vpliv s predlaganimi spremembami in
dopolnitvami OPPN:
• Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09),
• Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10),
• OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11),
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•

OPPN za del območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18).

Ureditve, predvidene v zgoraj navedenih planih, so umeščene znotraj zdraviliškega območja, v
katerem se v obstoječem stanju že nahajajo viri EMS. Glede na to, da bodo ureditve elektroenergetske
infrastrukture pri zgoraj predvidenih ureditvah in ureditvah v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN v
skladu z veljavno zakonodajo ter usklajene z upravljavcem (Elektro Celje, d.d.), bistvenih
kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).

4. OMILITVENI UKREPI
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.

5. SPREMLJANJE STANJA
Monitoring zagotovijo lastniki virov EMS v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
70/96, 41/04, 17/11).

6. VIRI
•
•
•
•

MOP, 2019. Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor.
https://www.gov.si/teme/obremenitev-okolja-z-elektromagnetnim-sevanjem/
EMS električnih naprav in postrojev v naravno in življenjsko okolje (referat št. 1349). 1998.
Ljubljana, Elektroinštitut Milan Vidmar.
Miklavčič, D., Gajšek, P., 1999. Vpliv neioniziranih elektromagnetnih sevanj na biološke
sisteme. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.
Raziskave možnih ukrepov za zmanjšanje jakosti električnih in magnetnih polj v okolici SN in
NN elementov v transformatorski postaji SN/NN (referat št. 1408). 1998. Ljubljana,
Elektroinštitut Milan Vidmar.

7. PRILOGE
Prilog ni.
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5. OCENA SPREJEMLJIVOSTI
Ocena posledic učinkov izvedbe posega na uresničevanje ciljev celovite presoje se je ugotavljala v
skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe
posegov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) v naslednjih velikostnih razredih:
A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv
B – vpliv je nebistven
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
D – vpliv je bistven
E – vpliv je uničujoč
X – ugotavljanje vpliva ni možno
V naslednji tabeli so predstavljeni okoljski cilji in ocene vplivov izvedbe plana na okoljske cilje.
Tabela 35: Ocene vplivov izvedbe plana za posamezna področja okolja
Področja okolja/Okoljski cilji
POVRŠINSKE VODE
1. Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja
površinske vode.
PODZEMNE VODE
1. Ohranjanje dobrega količinskega in kemijskega stanja
podzemne vode.
GOZD IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
1. Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so
sposobni opravljati proizvodne, ekološke in socialne
funkcije.
NARAVA
Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
1. Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na
ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov)
ter genomov (in genov).
Varovana območja
1. Ohranitev celovitosti in povezanosti zavarovanih območij
in območij Natura 2000 ter ohranitev lastnosti in procesov,
zaradi katerih je območje varovano.
KULTURNA DEDIŠČINA
1. Upoštevanje in ohranjanje lastnosti (vrste/režima,
celovitosti, umeščenosti v prostor, zgodovinskega
konteksta, krajinskega okvira, vedut) enot kulturne
dediščine, vključno z vplivnimi območji
2. Ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin.
KRAJINA IN NJEN ZNAČAJ
1. Ohranjanje krajinskih značilnosti.
VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Obremenitev s hrupom
1. Zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom.
Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja
1. Umeščanje plana v prostor na način, da se obstoječa
poplavna in erozijska varnost ne poslabša.
2. Ohranjanje stabilnosti tal.
Svetlobno onesnaženje
1. Zagotavljanje ustrezne stopnje varstva pred svetlobnim
onesnaženjem.
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C

C

A

C

C

C
X
C

A
C
C
C
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Področja okolja/Okoljski cilji
Elektromagnetno sevanje
1. Zagotavljanje ustrezne
elektromagnetnim sevanjem.

Ocena vplivov na okoljske cilje
stopnje

varstva

pred

B

Izdelovalci okoljskega poročila ugotavljamo, da je vpliv izvedbe sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P3 z okolico ZD7 v občini Rogaška
Slatina ob upoštevanju omilitvenih ukrepov sprejemljiv na vse okoljske cilje.

107

OKOLJSKO POROČILO OPPN Rogaška Slatina

6. POVZETEK
UVOD
Predmet celovite presoje vplivov na okolje so spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPPN) za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški
Slatini (Uradni list RS, št. 94/2013). Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v osrednjem
delu mesta Rogaška Slatina, zahodno od obstoječega območja zdravilišča. Gre za opuščeno
industrijsko območje nekdanjega mizarstva in je v obstoječem stanju opredeljeno kot degradirano
območje. Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnega OPPN je drugačna zasnova
pozidave. Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo na vzhodni del enote urejanja prostora ZD 7,
kjer je predvidena postavitev 106 m visokega razglednega stolpa, v sklopu katerega so predvideni tudi
spremljajoči prostori (recepcija, sanitarije, vhod v dvigalo, stopnišče ipd.). Načrtovana je tudi ureditev
zunanjih parkirišč za avtobuse, kolesa in okoli 50 parkirnih mest za avtomobile ter ureditev povezave
na obstoječo lokalno cesto Tržaški hrib. Načrtovane spremembe in dopolnitve OPPN ne spreminjajo
podrobne namenske rabe prostora, ki je določena z veljavnim OPPN - površine za gradnjo objektov za
potrebe turistične ponudbe zdravilišča. Predvidene ureditve bodo povečale ponudbo obstoječega
zdravilišča.
OPIS PLANA
Ureditve v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN načrtujejo postavitev 106 m visokega razglednega
stolpa 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. 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. Prometna ureditev se na regionalni cesti ne bo spreminjala. 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. 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. Na območju sprememb in dopolnitev OPPN ni obstoječega kanalizacijskega omrežja, zato bo
obvezna priključitev načrtovanih objektov na javno kanalizacijo. Obstoječe vodovodno omrežje na
območju sprememb in dopolnitev OPPN bo odstranjeno. Za zagotavljanje vodooskrbe in požarne
zaščite bo zgrajen nov priključni vodovod z navezavo na primarni cevovod DN 250, ki poteka severno
od regionalne ceste. Ob rušitvi obstoječih objektov na območju OPPN bo odstranjena obstoječa TP
Mizarstvo, priključni SN kablovod in NN omrežje. Električna energija za napajanje predvidenih
objektov bo zagotovljena z izgradnjo novega SN kablovoda iz RTP Rogaška, v novih objektih bo
zagotovljenih več novih TP (v odvisnosti od potrebne moči). Na območju sprememb in dopolnitev
OPPN bo zagotovljena tudi javna razsvetljava dostopnih cest in parkirišč, izvedena s svetilkami v
skladu z veljavno zakonodajo s področja svetlobne onesnaženosti. Načrtovani 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. Priključitev v omrežje KKS bo izvedena preko
nove kabelske kanalizacije in ustreznih jaškov do območja urejanja, v skladu s pogoji upravljalca.
VSEBINA OKOLJSKEGA POROČILA
V pričujočem okoljskem poročilu so skladno z ugotovitvami v Okoljskih izhodiščih obravnavana
naslednja področja okolja:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Površinske vode
Podzemne vode
Gozd in gozdna zemljišča
Narava (Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, Varovana območja)
Kulturna dediščina
Krajina in njen značaj
Podnebni dejavniki
o Odpornost izvedbe plana na podnebne spremembe
Varovanje zdravja ljudi
o Obremenitev s hrupom
o Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja
o Elektromagnetno sevanje
o Svetlobno onesnaževanje

METODA VREDNOTENJA
V okoljskem poročilu so opredeljeni pomembni vplivi na okolje. Ti vplivi so lahko: neposredni,
daljinski, kumulativni in sinergijski, kratko-, srednje- ali dolgoročni, trajni ali začasni, pozitivni ali
negativni. Vplivi izvedbe posega so vrednoteni na podlagi vpliva na okoljske cilje z uporabo meril
vrednotenja predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) v naslednjih velikostnih razredih:
A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv
B – vpliv je nebistven
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov
D – vpliv je bistven
E – vpliv je uničujoč
X – ugotavljanje vpliva ni možno
Zaradi izvedbe ureditev, ki jih predvidevajo spremembe in dopolnitve OPPN, ne bodo nastali čezmejni
vplivi.
OKOLJSKA PRESOJA
POVRŠINSKE VODE
Okoljski cilj:
• Ohranjanje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinske vode.
Obstoječe stanje
Območje sprememb in dopolnitev OPPN je na prispevnem območju vodnega telesa VT Sotla Dobovec
– Podčetrtek (SI192VT1). Kemijsko stanje vodnega telesa je bilo v letu 2018 ocenjeno kot dobro
(ARSO, 2019). V letu 2017 je bilo ekološko stanje za posebna onesnaževala na vzorčnem mestu
Rogaška Slatina prav tako ocenjeno kot dobro (ARSO, 2018). Ekološko stanje za obdobje 2009-2015
je bilo ocenjeno kot zmerno, saj sta bila z oceno zmerno ocenjena parametra trofičnost in saprobnost
(ARSO, 2016). Na samem območju sprememb in dopolnitev OPPN ni površinskih vodotokov. Ob
jugovzhodnem delu območja sprememb in dopolnitev OPPN teče neimenovan manjši vodotok, ki se
steka v potok Negojščica. V potok Negojščica je predvideno odvajanje meteornih odpadnih voda. Za
navedena vodotoka podatkov o kemijskem in ekološkem stanju ni na voljo. Na območju, kjer je
predviden iztok meteornih voda, je struga potoka Negojščica široka cca 6 m in v dokaj naravnem
stanju, z neutrjenimi brežinami, meandri, tolmuni in razgibanimi pragovi. Obrežno rastje je na levem
bregu večinoma izsekano, desni breg pa se zarašča z lesko, vrbo, robinijo in maklenom.
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Opredelitev vplivov
V času gradnje bi lahko prišlo do posrednega vpliva na kemijsko stanje neimenovanega potoka na
jugovzhodni strani območja sprememb in dopolnitev OPPN zaradi padavinskih vod, ki bi se z
gradbenih površin lahko stekale v površinsko vodo. V času izgradnje iztoka v Negojščico so v primeru
neustreznega izvajanja del možni neposredni, začasni vplivi na fizikalno-kemijske elemente v
vodotoku. V kolikor bi ob izvajanju del na območju iztoka prišlo do nesreče z razlitjem olj ali drugih
nevarnih snovi, bi bil vpliv lahko tudi dolgoročen zaradi absorpcije nevarnih snovi v organski masi
sedimenta in brežine, v primeru povzročitve večjega onesnaženja pa bi bil vpliv lahko tudi daljinski.
Gre za kratkotrajen vpliv v času gradnje. Zbiranje, čiščenje in odvajanje padavinskih odpadnih vod
med obratovanjem pa je najpomembnejši trajni negativni vpliv na stanje površinskih vodotokov.
Načrtovani objekti se bodo priključili na javno kanalizacijo. Meteorne odpadne vode se bodo vodile
ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih prometnih in manipulativnih površin preko meteorne
kanalizacije z izpustom v Negojščico na SZ strani območja OPPN. Priključevanje na meteorni kanal iz
manipulativnih in prometnih površin se bo izvedlo preko peskolovov in ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olj. Na meteorni kanalizaciji bo pred izpustom v Negojščico izveden zadrževalni objekt
(cevni zadrževalnik), ki bo lociran na severni strani območja OPPN. Negativnega vpliva na kemijsko
in ekološko stanje potoka Negojščica ne pričakujemo. 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 zavarovana pred vodno erozijo. Na delu, kjer je predvideno obrežno
zavarovanje iztoka, bo trajen vpliv na vodotok zaradi spremembe hidromorfoloških elementov
kakovosti. Ker je obrežno zavarovanje predvideno le neposredno na delu, kjer bo iztok meteorne
kanalizacije, bo vpliv na ekološko stanje Negojščice nebistven. Vse komunalne odpadne vode se bodo
navezale preko fekalne kanalizacije na obstoječi kolektor ABC 1000, ki poteka severno od potoka
Negojščica in odvajale v čistilno napravo Rogaška Slatina, kjer se bodo pred izpustom v Sotlo
ustrezno očistile. Ocenjujemo, da bo vpliv na kemijsko in ekološko stanje površinskih voda ob izvedbi
omilitvenih ukrepov nebistven – ocena vpliva C.
Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahaja plan
Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 51/09). Kumulativni
vplivi na kemijsko in ekološko stanje potoka Negojščica so možni, v kolikor bi zgoraj predviden plan
v potok Negojščica načrtoval izpust padavinskih odpadnih voda. Ker bo zbiranje, čiščenje in odvajanje
padavinskih odpadnih vod pri zgoraj predvidenih ureditvah in ureditvah v sklopu sprememb in
dopolnitev OPPN v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15), bistvenih kumulativnih
vplivov ne pričakujemo (ocena B).
Omilitveni ukrepi
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
• Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za
preprečitev onesnaženja voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
• Lokacije gradbiščne infrastrukture in začasnega odlaganja odvečnega materiala naj se načrtuje
izven vodnega in priobalnega zemljišča površinskih vodotokov.
• Morebitne začasno odložene viške zemeljskega materiala je treba v času gradnje urediti tako,
da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.
• Odvodnjavanja meteorne vode v potok Negojščica mora biti izvedeno tako, da se obstoječa
stopnja poplavne ogroženosti na SZ delu območja ne bo poslabšala.
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Spremljanje stanja
Spremljanje stanja ni potrebno.

PODZEMNE VODE
Okoljski cilj:
• Ohranjanje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne vode.
Obstoječe stanje
Večji del gričevnate pokrajine v okolici Rogaške Slatine sestavljajo neprepustne terciarne kamnine.
Na območju sprememb in dopolnitev OPPN matično kamnino predstavljajo peščeni laporji in/ali
peščenjaki zgornje oligocenske in spodnje miocenske starosti. Podlaga je nagubana in ob posamičnih
conah pretrta in preperela. Površinski prepereli sloj, ki je nad slabše prepustno kamninsko podlago, je
v posamičnih conah dobro prepusten za vodo. V času deževja je tako v preperelih zemljinah
pričakovati večje količine talne vode. Režim precejanje talne vode bo potrebno pred gradnjo
globokega vkopa na južnem delu natančneje raziskati. (I-N-I d.o.o., 2012). Glede na hidrogeološko
karto IAH so na območju sprememb in dopolnitev OPPN plasti dejansko brez virov podzemne vode.
Na območju sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje
do Sotle (SIVTPODV1009), ki ima površino 1397 km2 in srednjo debelino > 200 m (Atlas voda,
2019). Na območju telesa v litološko raznolikih plasteh nastopajo pretežno karbonatne kamnine
mezozoiske starosti in terciarni klastični sedimenti. Na površju prevladujejo silikatne kamnine z
razpoklinsko ali medzrnsko poroznostjo ter karbonatne in silikatne kamnine z razpoklinsko
poroznostjo. Manj je karbonatnih kamnin s kraško poroznostjo, ki so malo skrasele. Vodno telo se
nahaja v treh tipičnih vodonosnikih. Količinsko stanje za vodno telo podzemne vode Spodnji del
Savinje do Sotle je bilo v letu 2016 ocenjeno kot dobro. Razmerje med črpanimi količinami podzemne
vode in razpoložljivo količino podzemne vode je bilo 5,42 %. Mejna vrednost, ki jo EEA uporablja
kot začetno opozorilo količinskega pritiska na vodne vire, pa je 20 % (ARSO, 2018). Kemijsko stanje
za vodno telo podzemne vode Spodnji del Savinje do Sotle je bilo v letih 2013 do 2018 ocenjeno kot
dobro (ARSO, 2019).
Opredelitev vplivov
Do neposrednega vpliva na kemijsko stanje podzemne vode bi lahko prišlo v primeru izvajanja
izkopov pod gladino vodonosnika. Ker so glede na karto IAH na območju sprememb in dopolnitev
OPPN plasti dejansko brez virov podzemne vode, negativnega vpliva ne pričakujemo. Med
obratovanjem bi lahko prišlo do posrednega onesnaženja podzemne vode preko onesnaženja
površinskih voda zaradi odvajanja odpadnih meteornih in komunalnih voda. Meteorne odpadne vode
se bodo vodile ločeno iz posameznih objektov ter zunanjih prometnih in manipulativnih površin preko
meteorne kanalizacije z izpustom v Negojščico na SZ strani območja OPPN. Priključevanje na
meteorni kanal iz manipulativnih in prometnih površin se bo izvedlo preko peskolovov in ustrezno
dimenzioniranih lovilcev olj, zato negativnega vpliva na kemijsko stanje podzemne vode ne
pričakujemo. Vse komunalne odpadne vode se bodo navezale preko fekalne kanalizacije na obstoječi
kolektor ABC 1000, ki poteka severno od potoka Negojščica in odvajale v čistilno napravo Rogaška
Slatina, kjer se bodo pred izpustom v Sotlo ustrezno očistile. Vpliva na kemijsko stanje podzemne
vode ne pričakujemo. Do neposrednega vpliva na količinsko stanje podzemne vode bi lahko prišlo v
primeru dodatnega odvzema podzemne vode. V okviru sprememb in dopolnitev OPPN niso
predvidene nove lokacije odvzema podzemne vode, objekti bodo priključeni na obstoječe vodovodno
omrežje. Vodnatost vira je zadostna, s predvidenimi ureditvami se ne bo preprečilo napajanje
vodonosnika. Skupen vpliv na kemijsko in količinsko stanje podzemne vode bo nebistven ob izvedbi
omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.
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Omilitveni ukrepi
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
• Organizacija gradbišča mora biti takšna, da bodo zagotovljeni vsi varnostni ukrepi za
preprečitev onesnaženja voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih nevarnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
• V primeru nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov je treba
ravnati skladno z določbami Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15).
• Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št.
109/07, 33/08, 28/11 in 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Spremljanje stanja
Spremljanje stanja ni potrebno.

GOZD IN GOZDNA ZEMLJIŠČA
Okoljski cilj:
• Zagotavljanje stabilnosti in vitalnosti gozdov, ki so sposobni opravljati proizvodne, ekološke
in socialne funkcije.
Obstoječe stanje
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, bolj
natančno v gozdnogospodarski enoti (v nadaljevanju GGE) Šmarje. Sestoji v neposredni bližini
območja sprememb in dopolnitev OPPN so glede na podatke pregledovalnika Zavoda za gozdove
Slovenije na jugovzhodnem robu v fazi sestoja v obnovi in na jugu območja v fazi debeljaka.
Drevesne vrste, ki predstavljajo večinski delež lesne zaloge v teh sestojih so predvsem bukev, smreka,
hrast dob. V manjšem deležu so prisotni tudi nekateri plemeniti listavci (gorski in ostrolistni javor,
divja češnja, lipa) in ostali trdi listavci (maklen, beli gaber, mali jesen, robinja). Gozd v okolici
območja sprememb in dopolnitev OPPN ima v skoraj celoti socialno (higiensko-zdravstvena,
rekreacijska, turistična) in proizvodno (lesnoproizvodna) funkcijo na 1. stopnji poudarjenosti (funkcija
določa način gospodarjenja z gozdom). Ekološko funkcijo ima gozd v bližini sprememb in dopolnitev
OPPN na 2. stopnji poudarjenosti (funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenja z gozdom).
Varovalnih gozdov oz. gozdov s posebnim namenom in gozdnih rezervatov znotraj območja
sprememb in dopolnitev OPPN ni.
Opredelitev vplivov
Območje sprememb in dopolnitev OPPN posega v gozd po dejanski rabi (0,38 ha), vendar pa dejanska
načrtovana ureditev posega le v gozdne robove. Spremembe in dopolnitve OPPN, ki so predmet
pričujočega okoljskega poročila (Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 2019/SD OPPN-019), ne spreminjajo
pogojev in usmeritev za ureditve v območju gozdov v trenutno veljavnem odloku o OPPN za območje
P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 94/2013). Ker ima gozd v omenjenem območju
socialno in proizvodno funkcijo na 1. stopnji poudarjenosti, je bistvenega pomena, da gozd tu ostane
strukturno stabilen in estetsko privlačen, kar pa lahko zagotovimo s pravilno oblikovanim gozdnim
robom. Ob predpostavki, da se bo upoštevalo zgoraj naštete pogoje in usmeritve iz trenutno veljavnega
OPPN območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 94/2013) ocenjujemo, da vpliva na
gozd ne ob oziroma bo vpliv na gozd potencialno pozitiven, predvsem zaradi predvidene odstranitve
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starih ali poškodovanih dreves in zasaditev z avtohtono drevnino, kar bo dodatno okrepilo stabilnost
sestoja oz. gozdnega roba – ocena vpliva A.
Omilitveni ukrepi
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
Spremljanje stanja
Spremljanje stanja ni potrebno

NARAVA
Okoljska cilja:
• Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov),
vrst (in habitatov) ter genomov (in genov).
• Ohranitev celovitosti in povezanosti zavarovanih območij in območij Natura 2000 ter
ohranitev lastnosti in procesov, zaradi katerih je območje varovano.
Obstoječe stanje
Večji del območja sprememb in dopolnitev OPPN predstavlja opuščeno industrijsko območje
nekdanjega mizarstva (HT 86.4 Opuščena industrijska območja). Na severnem delu območja je
zasajena vrsta neavtohtonih iglavcev (HT 83.312 Nasadi in gozdni sestoji alohtonih vrst iglavcev). Na
severovzhodnem delu območja je nasajen drevored tujerodnih negundovcev (Acer negundo; HT 84.1
Drevoredi). Znotraj območja mizarstva so prisotna posamezna večja drevesa – tujerodna Lawsonova
pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana), dve brezi (Betula pendula), dve smreki (Picea abies) in
močno poškodovana tujerodna vrba žalujka (Salix babylonica). Ob cesti Tržaški hrib se pojavlja
invazivna tujerodna robinija (Robinia pseudoacacia; HT 83.324. Nasadi in gozdni sestoji robinije). Na
jugu in vzhodu območje obkrožajo zdraviliški gozdovi, v katerih prevladuje bukev (Fagus sylvatica),
posamezne smreke (Picea abies) in posamezni hrasti (Quercus robur) ter predstavljajo HT 41.11
Srednjeevropska kisloljubna bukovja. Na gozdnem robu se pojavlja maklen (Acer campestre). Na
terasi pod kolovozom na južnem delu območja je pas mladih črnih jelš (Alnus glutinosa). Brežine ob
cesti Tržaški hrib in nekatere dele območja nekdanjega mizarstva, ki so se pričeli zaraščati, poraščajo
antropogene združbe, ki smo jih uvrstili v HT 37.1 x 38.222 Nižinska visoka steblikovja x
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko
pahovko. Po podatkih iz Naravovarstvenega atlasa (2. 10. 2019) se na širšem območju obravnave
pojavljata hrošča rogač (Lucanus cervus) in hrastov kozliček (Cerambyx cerdo) in dvoživki navadna
krastača (Bufo bufo) ter sekulja (Rana temporaria). Od ptic lahko tu pričakujemo gozdne in grmovne
gnezdilke, kot so npr. lesna sova (Strix aluco), skobec (Accipiter nisus), kragulj (Accipiter gentilis),
vijeglavka (Jynx torquilla), pivka (Picus canus), zelena žolna (Picus viridis), črna žolna (Dryocopus
martius), veliki detel (Dendrocopos major), kobilar (Oriolus oriolus) in rjavi srakoper (Lanius
collurio) (Mihelič s sod., 2019). V radiu 5 km od obravnavanega območja je nekaj cerkva, ki so
pomembna zatočišča netopirjev malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), velikega
podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum) in navadnega netopirja (Myotis myotis) (podatki ZRSVN).
Po podatkih iz ribiškega katastra (RibKat, 2019) so v potoku Negojščica, ki teče zahodno od območja
sprememb in dopolnitev OPPN (ribiški revir Ločnica), prisotne tri vrste rib in rak navadni koščak
(Austropotamobius torrentium). 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«. Na neposrednem (50
m) in daljinskem (250 m za belorepca, planinskega orla, koconoge kure, kozačo, vodne ptice, velike
zveri) 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
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
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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). Nekatere načrtovane ureditve posegajo neposredno v zavarovano območje.
Opredelitev vplivov
Ureditve so predvidene na območju opuščenega mizarstva, kjer ni naravovarstveno pomembnih
habitatnih tipov. Parkirišča ponekod sicer posegajo v drevesno rastje, vendar gre večinoma za
invazivno tujerodno robinijo (Robinia pseudoacacia) in tujerodni negundovec (Acer negundo).
Neposrednega vpliva zaradi izgube vegetacije in habitata vrst zato ne pričakujemo. 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 mortalitet ptic.
Vpliv na ptice je mogoče omiliti z uporabo rebrastega, valovitega, mat, peskanega, jedkanega,
barvnega ali tiskanega stekla. Posredni trajni vpliv lahko predstavlja svetlobno onesnaženje. 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. Območje predvidenih sprememb in dopolnitev OPPN je že v obstoječem
stanju svetlobno onesnaženo. 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, 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). 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 bo
obremenitev s hrupom povečana le na območju gradbišča, medtem ko v neposredni okolici ne bo
prišlo do povečanja obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom. Predviden je iztok meteornih vod v
potok Negojščica. Ker bosta pred iztokom nameščena peskolovov in ustrezno dimenzioniran lovilec
olj, negativnega vpliva na vodne organizme ne pričakujemo. Manjši del načrtovanih ureditev sega tudi
na zavarovano območje. Ker gre za zelo majhne dele zavarovanega območja, ki so od osrednjega dela
že v obstoječem stanju ločeni s cesto, ocenjujemo, da vpliva na celovitost in povezanost zavarovanega
območja ne bo. 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. Ocenjujemo, da bo vpliv na okoljski cilj 1 ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven –
ocena vpliva C.
Omilitveni ukrepi
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del.
• 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.
• 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.
• V krajinsko arhitekturnem načrtu naj se predvidi sanacija gozdnega roba, tako da bo ta
stabilen in zvezen.
• 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 sprememb in dopolnitev OPPN, a izven parcel 789 in 793/1.
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Na območju iztoka meteornih vod v potok Negojščica, kjer mora biti struga ustrezno
zavarovana pred vodno erozijo, naj bo obrežno zavarovanje izvedeno le tam, kjer je to nujno
potrebno. Na drugih delih naj se brežin ne utrjuje. Prednostno naj se uporabi rešitve brez
uporabe betona.
Na vodnem in priobalnem zemljišču potoka Negojščica naj se ne odlaga izkopanega
zemeljskega materiala in gradbenega materiala, parkira delovnih strojev ali načrtuje
manipulativnih površin.
V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
betoniranja na vodnem in priobalnem zemljišču se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno
opaženje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.
Obrežna drevnina naj se v čim večji meri ohrani. Morebitne razgaljene obrežne površine naj se
po zaključku del nemudoma ponovno zasadi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.
Iztočno cev na območju iztoka meteornih vod v potok Negojščica je potrebno opremiti z
nepovratno zaklopko. Ta ob izrednih dogodkih (npr. dvig gladine v vodotoku zaradi zamašitve
premostitve, ipd.) preprečuje vtok vode iz vodotoka v cevovod.
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.
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.
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.
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 %).
Na razgledni stolp naj se ne namešča vetrnic ali drugih naprav, ki proizvajajo hrup.
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%.
Notranje površine razgledne ploščadi stolpa naj se po zaključku obratovalnega časa ne
osvetljujejo.
Prepovedana je uporabe laserjev, stroboskopskih luči 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).

Spremljanje stanja
Spremljanje stanja ni potrebno.

KULTURNA DEDIŠČINA
Okoljska cilja:
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•
•

Upoštevanje in ohranjanje lastnosti (vrste/režima, celovitosti, umeščenosti v prostor,
zgodovinskega konteksta, krajinskega okvira, vedut) enot kulturne dediščine, vključno z
vplivnimi območji,
Ohranjanje arheoloških najdišč in arheoloških ostalin.

Obstoječe stanje
Po podatkih Registra nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo RS, stanje podatkov na
dan 7. 1. 2020) 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). Zdraviliško območje Rogaške Slatine z večstoletno tradicijo je v
slovenskem prostoru prepoznano kot klasicistično zdravilišče 19. stoletja. Zdraviliško območje
vsebuje osrednji klasicistični trg, zahodno mestno ulico s posamičnimi hoteli, stavbami, vrelci in
odprtimi parkovnimi ter gozdnimi površinami na okoliških vzpetinah, funkcionalno povezanimi z
zdraviliščem. Zavarovano zdraviliško območje obsega tudi gozd, ki nudi kuliso zdraviliškim
objektom. Skozi gozd do razglednih točk na vzpetinah vodijo sprehajalne poti že vse od začetka
razvoja zdravilišča. Stanje sprehajalnih poti in razgledišč je danes slabo, zaradi zasebnega lastništva
večine primestnih gozdov Rogaške Slatine so v zadnjem času poti in pripadajoča infrastruktura slabo
vzdrževane in že dolgo ne nadgrajene oz. obnovljene. Na območju sprememb in dopolnitev OPPN ni
registriranih arheoloških najdišč. Za ugotavljanje arheološkega potenciala je treba izvesti predhodne
arheološke raziskave.
Opredelitev vplivov
Ureditve, predvidene s spremembami in dopolnitvami OPPN, v majhnem obsegu fizično posegajo v
kulturni spomenik. Novi nastanitveni objekti na območju kulturnega spomenika niso predvideni. Z
umeščanjem predvidenih ureditev v okviru presojanih sprememb in dopolnitev OPPN se ne bo
posegalo v morfološko zasnovo in parcelacijo območja zdravilišča. V obstoječem stanju je na območju
sprememb in dopolnitev OPPN degradirano območje nekdanje proizvodnje ivernih plošč, s
predvidenimi ureditvami se bo vidna podoba ožjega območja izboljšala. Zaradi slabega stanja
razgledišč, ki se nahajajo na zavarovanem območju enote kulturne dediščine Rogaška Slatina –
Območje zdravilišča, vpliva na njihovo uporabo zaradi predvidenih ureditev ne pričakujemo oz. bo
vpliv pozitiven, saj se lahko njihova uporaba, zaradi pogleda na novo turistično atrakcijo, še poveča. Z
ureditvami v okviru sprememb in dopolnitev OPPN se ne bo posegalo v obstoječi stavbni fond
kulturnega spomenika. Negativen vizualni vpliv na materialno pojavnost in barvno skladnost
zavarovanega območja ima lahko oblikovanje zunanjščine razglednega stolpa, ki bo predmet
arhitekturnega natečaja. Zaradi obdanosti z gozdom in umeščenostjo na vznožje Tržaškega hriba bo
negativen vpliv višinskih gabaritov predvidenega razglednega stolpa manjši. Razgledni stolp s svojimi
višinskimi gabariti ne bo oviral in slabšal pogleda na zavarovano zdraviliško območje, vedute na
spomenik in njegove dele bodo ohranjene. Predvidene ureditve pa bodo imele vpliv na značilne
poglede iz območja zdravilišča na okoliški gozd, ki služi kot kulisa zdraviliškim objektom. Varovanje
pogledov na značilno gozdnato okolico iz območja zdravilišča bo delno okrnjeno, saj bo zaradi
predvidene višine v daljavi viden vrh razglednega stolpa iz območja zdraviliškega trga in ostalih bolj
odprtih prostorov. Mestoma bodo zato poslabšani značilni pogledi na okoliški gozd iz območja
zdravilišča. Vpliv višinskih gabaritov predvidenega razglednega stolpa na veduto iz zavarovanega
območja na zeleno pobočje Tržaškega hriba je mogoče omiliti z ustreznim oblikovanjem zunanjščine
(oblika, obdelava fasad), ki bo pri razglednem stolpu predmet arhitekturnega natečaja. Predvidena
parkirišča ponekod posegajo na območje kulturne dediščine, vendar lahko zaradi predvidenih
odstranitev starih ali poškodovanih dreves in zasaditev z avtohtono drevnino pričakujemo pozitiven
vpliv na varovanje in vzdrževanje gozdne kulise zavarovanega zdraviliškega območja. Ocenjujemo, da
bo vpliv na upoštevanje in ohranjanje lastnosti (vrste/režima, celovitosti, umeščenosti v prostor,
zgodovinskega konteksta, krajinskega okvira, vedut) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi
območji, ob izvedbi omilitvenih ukrepov nebistven – ocena vpliva C. V fazi priprave projektne
dokumentacije je treba zvesti predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala. Ker
raziskave še niso bile izvedene, menimo, da vpliva na okoljski cilj 2 ne moremo ugotoviti – ocena X.
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Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani: Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
51/09), Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 26/92, 31/07,
31/10), OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 81/11), OPPN za del
območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18). Zgoraj navedeni plani se v celoti
nahajajo na območju zavarovane enote kulturne dediščine Rogaška Slatina – Območje zdravilišča
(EŠD 628) in imajo lahko kumulativen vpliv na varovane lastnosti kulturne dediščine. Ker bodo pri
načrtovanju zgoraj predvidenih ureditev in ureditev v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN
upoštevani pravni režimi varstva kulturne dediščine, kulturnovarstvene smernice in prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o razglasitvi spomenika, bistvenih
kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).
Omilitveni ukrepi
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. V spremembah in dopolnitvah OPPN in nadalje pri
izdelavi načrtov je potrebno pridobiti in upoštevati kulturnovarstvene smernice Ministrstva za kulturo.
Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih
del.
• Za vse posege v spomenik Rogaška Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628) je treba pridobiti
kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
• Pri načrtovanju objektov in zunanjih ureditev v bližini enote KD je potrebno upoštevati
krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo ter estetski vidik, prostorske prvine in
razmerja ter preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike
in vrednosti kulturne dediščine.
• Sklenjena gozdna površina, ki obdaja ureditveno območje, naj se ohranja v obstoječem obsegu
in sestavi. Odstranjuje se lahko le tujerodne vrste dreves, vrzeli se po potrebi zasadi z novo
avtohtono drevnino.
• Na območje varovanih gozdov in parkov naj se ne odlaga izkopanega zemeljskega materiala,
gradbenega materiala, strojev ipd. Manipulativne površine in začasne poti je treba med
gradnjo urediti zunaj območja zavarovanih gozdov in drevesnih parkov.
• Za zasaditev celotnega območja naj se prednostno uporabljajo drevesne in grmovne vrste z
navezavo na obstoječe drevesne vrste v okolici, predvsem v območju zdravilišča.
• Fasada razglednega stolpa naj bo izvedena s sodobnimi materiali, vendar mora upoštevati
gabarite in sporočilnost obstoječih stavb v bližnjem območju zdravilišča. Po višini in dolžini
naj bo členjena.
• Steber razglednega stolpa naj se izvede brez večjih steklenih površin, barva materiala (fasade)
naj bo klasična, brez vzorcev in v umerjenih naravnih barvnih tonih, da se zagotovi čim večjo
vpetost objekta v prostor.
• Z predhodnimi arheološkimi raziskavami naj se oceni arheološki potencial obravnavanega
območja. Na osnovi raziskav bo možna določitev natančnejših ukrepov za varstvo arheoloških
ostalin.
Spremljanje stanja
Spremljanje stanja bo določeno naknadno, po izvedbi arheoloških raziskav.
• Izvajalec predhodnih arheoloških raziskav je dolžan o poteku arheoloških raziskav redno
obveščati odgovornega konservatorja ZVKDS in nadzornika arheoloških raziskav. Lastnik
oziroma posestnik nepremičnine mora zaradi varstva arheoloških ostalin pri izvedbi
zemeljskih del dopustiti dostop pooblaščene osebe zavoda na neograjeno zemljišče, po
predhodnem obvestilu lastniku oziroma posestniku, pa tudi na ograjeno zemljišče in v objekte,
razen v stanovanjske prostore, ne glede na to, ali so arheološke ostaline najdene ali ne.
• Investitor o začetku del vsaj 10 dni prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
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KRAJINA IN NJEN ZNAČAJ
Okoljski cilj:
• Ohranjanje krajinskih značilnosti.
Obstoječe stanje
V skladu z regionalno razdelitvijo krajinskih tipov v Sloveniji (Regionalna razdelitev krajinskih tipov
v Sloveniji, 1998) sodi obravnavano območje v krajinsko enoto Haloze - Kozjansko, v podenoto
Šmarsko – Rogaško podolje, ki sodi v krajine Vzhodne Štajerske regije. V podenoti Šmarsko –
Rogaško podolje je prisotna visoka ohranjenost kulturne krajine z izrazitimi obdelovalnimi in
poselitvenimi vzorci. Obravnavano območje obsega del opuščenega industrijskega območja Mizarstva
Rogaška Slatina, ki je opredeljeno kot degradirano območje in se nahaja ob vhodu v center mesta
Rogaška Slatina. Umeščeno je ob vznožje Tržaškega hriba, od zdraviliškega območja na severovzhodu
ga ločujeta glavna cesta in železniška proga, na vzhodni in južni strani območja pa je obdan z gozdom,
zavarovan kot spomenik oblikovane narave – Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in
gozdovi v njegovi okolici (Uradni list LRS, št. 29/52). Poleg gozda se v širši okolici obravnavanega
območja nahajajo tudi parkovne površine v sklopu zdraviliškega kompleksa. Predlagana lokacija in
širše območje posega ne leži v območju krajinskega parka ali drugih območij posebnih režimov glede
varstva krajine. Po strokovnih merilih tudi ni uvrščeno med izjemne krajine, niti med območja
krajinske prepoznavnosti nacionalnega pomena.
Opredelitev vplivov
Območje sprememb in dopolnitev OPPN je opredeljeno kot degradirano območje, na katerem so v
obstoječem stanju propadajoči objekti ter mestoma odložen odpadni material, zato bo po izvedbi plana
vidna podoba ožjega območja izboljšana. Prostorske ureditve ne posegajo v območja izjemne ali
posebne krajinske vrednosti, imajo pa vpliv na doživljanje prostora in spremembo obstoječe krajinske
slike. Največji vpliv na krajinsko sliko bo imel razgledni stolp z višino 106 m, ki zaradi predvidene
višine predstavlja v širšem prostoru nenaravno in tujo tvorbo, spremenjeni bodo zlasti pogledi s
frekvenčnih točk zadrževanja in poselitvenih območij. Predvidene ureditve v veliki meri ohranjajo
obstoječo vegetacijo in konfiguracijo terena. Zaradi vpetosti objekta v naravno brežino Tržaškega
hriba in obdanosti z gozdom bo vidna izpostavljenost objekta nekoliko zmanjšana, v širši krajinski
sliki bo izstopal le zgornji del oz. vrh razglednega stolpa. Ob ustreznem oblikovanju razglednega
stolpa (oblika, materiali, barva, obdelava fasad) ter krajinsko arhitekturni ureditvi se lahko bistveno
poveča vpetost posega v prostor in zmanjša negativen vpliv, predvidene ureditve pa bi lahko
predstavljale tudi atraktivno novo prostorsko prvino, ki bi prispevala k pestrejši krajinski sliki in
ponudbi zdravilišča. Ocenjujemo, da bo vpliv na ohranjanje krajinskih značilnosti nebistven, zaradi
izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.
Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani: Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
51/09), Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS, št. 26/92, 31/07,
31/10), OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 81/11), OPPN za del
območja CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18). Zgoraj navedeni plani bodo imeli
skupaj z obravnavanim planom kumulativen vpliv na krajinsko sliko širšega območja. Ker bodo pri
načrtovanju zgoraj predvidenih ureditev in ureditev v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN izdelani
načrti krajinsko arhitekturnih ureditev, ki bodo upoštevali historične parkovne ureditve Rogaške ter
zagotavljali čim večjo vpetost posegov v prostor, bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo
(ocena B).
Omilitveni ukrepi
Za omilitev vpliva izvedbe posega na okolje je treba upoštevati spodaj navedene omilitvene ukrepe.
Vsi ukrepi so izvedljivi in potencialno uspešni. Za izvedbo ukrepov so zadolženi investitor in
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projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del. Z vidika krajine je kot ključen omilitveni
ukrep predlagana ustrezna krajinsko arhitekturna ureditev območja, ki naj upošteva obstoječe kvalitete
prostora in temelji na zagotavljanju čim večje vpetosti posega v zeleni sistem Rogaške Slatine ter
zmanjševanju vizualnega vpliva. Poleg ukrepov, predvidenih v poglavju 4.5 Kulturna dediščina, in
ukrepov v poglavju 4.4 Narava, je treba upoštevati tudi naslednje ukrepe:
• Osnovno izhodišče nove zasaditve je zagotovitev vpetosti posega v prostor. Z zasaditvijo se
zakriva nezaželene poglede oziroma zmanjšuje vizualni vpliv novih objektov.
• 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.
• Za zasaditev celotnega območja naj se prednostno uporabljajo avtohtone in lokalnim
rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste z navezavo na obstoječe drevesne
vrste v okolici.
• Višina načrtovanega objekta (razgledni stolp) naj upošteva merilo krajine in historično
zasnovo zelenih površin in naselja. Nova ureditev ne sme degradirati vidne podobe območja.
Spremljanje stanja
Pri zemeljskih delih in sečnji obstoječe vegetacije in vzpostavljanju nove naj kot del nadzora gradnje
sodeluje odgovorni projektant načrta krajinske arhitekture. Preverja naj izvedenost oz. uspešnost
zasaditev v skladu s projektom izvedenih del. Na podlagi izdelanega projekta izvedenih del se ugotovi
skladnost rešitev in s projektom obratovanja opredeli vzdrževanje vegetacije.

PODNEBNI DEJAVNIKI
Odpornost izvedbe plana na podnebne spremembe
Okoljski cilj:
• Prilagoditev plana na podnebne spremembe.
Obstoječe stanje
Zaradi reliefne odprtosti proti vzhodu, prevladujejo na območju Občine Rogaška Slatina subpanonske
klimatske značilnosti, ki pa niso tako izrazite kot v severovzhodni Sloveniji. Podnebje je blago, z
januarskimi temperaturami nekaj pod ničlo ter z dokaj visokimi jesenskimi temperaturami. Povprečna
letna temperatura Rogaške Slatine v opazovanem obdobju znaša 9,7 °C. Najtoplejši je julij, ko znaša
srednja mesečna temperatura 19,7 °C, maksimalna julijska temperatura lahko preseže 25 °C.
Najhladnejši je januar, ko se temperature spustijo pod 0,0 °C, povprečna mesečna temperatura znaša 0,6 °C. Mrzli dnevi se lahko pojavljajo tudi v februarju, marcu, novembru in decembru. Srednja letna
relativna vlažnost je najvišja zjutraj (88 %), najnižja pa ob 14. uri (56 %). Letno je 39 jasnih dni (z
oblačnostjo pod 2.0 desetin), od tega največ v avgustu (6). Najmanj jasnih dni je predvsem v hladni
polovici leta: oktobra, novembra in decembra. V Rogaški Slatini letno pade 1036 mm padavin.
Primarni višek je junija (121 mm) in avgusta (108 mm), kar je posledica pogostih prehodov front v
tem mesecu. Sekundarni višek je septembra (118 mm) in oktobra (99 mm). Rogaška Slatina leži v
precej zaprti in ozki dolini, zaradi česar je celotno naselje dokaj slabo prevetreno. Povprečne mesečne
hitrosti vetra ne presegajo 1 m/s; prevladujejo Z in V smeri vetrov, brezvetrja je skoraj 40 %.
Opredelitev vplivov
Glede na obstoječe klimatološke razmere in pričakovane spremembe podnebja bo obravnavano
območje izpostavljeno povečanim količinam padavinam, kar lahko vpliva na večjo verjetnost nastanka
zemeljskih plazov ter poslabšanje poplavne varnosti območja. Ob območju obravnave se nahaja potok
Negojšica, ki poplavlja na ozkem pasu ob strugi vodotoka. Večinoma gre za območje majhne
poplavne nevarnosti, v manjši meri tudi za srednjo in preostalo nevarnost. Območje sprememb in
dopolnitev OPPN se ne nahaja na območju poplavne nevarnosti. Odvodnjavanja meteorne vode v
potok Negojščica mora biti izvedeno tako, da se obstoječa stopnja poplavne ogroženosti na SZ delu
območja OPPN ne bo poslabšala. Vpliva na gladine visokih vod ne bo, prav tako se ne bo poslabšala
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poplavna varnost območja. Območje obravnave se nahaja na območju močno podvrženo notranji in
zunanji eroziji, večji del območja spada v razred velike nevarnosti pojavljanja plazov. Ob upoštevanju
Geomehanskega poročila (I.n.i. d.o.o., 2013) pri izvedbi predvidenih ureditev se stopnja verjetnosti
nastanka zemeljskih plazov ne bo poslabšala. Predvideni objekti bodo grajeni ob upoštevanju potresne
nevarnosti območja, zagotovljena bo tudi požarna varnost. Ocenjujemo, da bo vpliv nebistven ob
izvedbi omilitvenih ukrepov – ocena vpliva C.
Omilitveni ukrepi
Pri izdelavi projektne dokumentacije v naslednjih fazah projektiranja je potrebno upoštevati, da zaradi
izvedbe plana ne smejo nastati razmere, ki bi povečevale zemeljsko erozijo oz. povečevale stopnjo
verjetnosti nastanka zemeljskih plazov. Zadostuje upoštevanje omilitvenih ukrepov, predpisanih v
poglavju Površinske vode, Podzemne vode in Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja.
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
Spremljanje stanja
Spremljanje stanja ni potrebno.

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI
Obremenitev s hrupom
Okoljski cilj:
• Zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom.
Obstoječe stanje
Glavni viri hrupa na območju sta regionalna cesta RIII-685/7495 Tekačevo – Rogaška Slatina in
železniška proga št. 32 Grobelno – Stranje – Rogatec d.m. Ocenjevanje hrupa je bilo izvedeno z
modelnim izračunom na podlagi računskih metod, ocenjevanje hrupa je bilo opravljeno na štirih
merilnih mestih. Ocenjevalna mesta so uvrščena v III. območje varstva pred hrupom. Rezultati
ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa obstoječih virov hrupa, so pokazali, da ocenjene vrednosti
kazalcev hrupa, ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS
št. 43/2018).
Opredelitev vplivov
Iz modelnih izračunov v času gradnje in obratovanja na ocenjevalnih mestih je razvidno, da ne bo
prišlo do preseganja mejne vrednosti za kazalec hrupa Ldan in Ldvn. Prav tako ne bo prišlo do povečanja
obstoječe obremenjenosti okolja s hrupom. Glede na to ocenjujemo stopnjo vpliva A – ni vpliva oz. je
pozitiven vpliv.
Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani: Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
51/09), Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10), OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11), OPPN za del območja
CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18). Kumulativna obremenitev s hrupom bo
posledica cestnega prometa zaradi povečanega števila obiskovalcev, vendar je to povečanje
sorazmerno majhno. Bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo. Ocenjujemo, da bo kumulativen
vpliv predvidenih ureditev v spremembah in dopolnitvah OPPN z navedenimi plani nebistven (ocena
B).
Omilitveni ukrepi
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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Spremljanje stanja
V skladu s 4. in 9. členom Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008), je potrebno zagotoviti prvo ocenjevanje
hrupa. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede na osnovi meritev hrupa skladno s standardom SIST ISO
1996-2 v povezavi s standardom SIST ISO 1996-1 ali modelnega izračuna hrupne obremenjenosti na
podlagi računskih metod. Ocenjevanje hrupa se izvede po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer
oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.
Poplavna in erozijska varnost in plazljivost območja
Okoljska cilja:
• Umeščanje posega v prostor na način, da se obstoječa poplavna in erozijska varnost ne
poslabša.
• Ohranjanje stabilnosti tal.
Obstoječe stanje
Glede na karto razredov poplavne nevarnosti, je območje sprememb in dopolnitev OPPN izven
območja poplavne nevarnosti. Nekatere ureditve javne gospodarske in okoljske infrastrukture, ki
segajo tudi izven območja sprememb in dopolnitev OPPN pa bodo lahko posegale tudi na poplavno
območje, ki je ob potoku Negojščica. Večinoma gre za območje majhne poplavne nevarnosti, v manjši
meri tudi za srednjo in preostalo nevarnost. Glede na karto erozijskih območij se območje sprememb
in dopolnitev OPPN ne nahaja na erozijsko ogroženem območju. Geomehansko poročilo (Ini, 2013)
pa izpostavlja, da se lokacija nahaja na območju, ki je ob neprimerno urejenem odvodnjavanju močno
podvrženo notranji in zunanji eroziji (raztapljanje, spiranje in/ali preperevanje). Večina območja
sprememb in dopolnitev OPPN spada v razred velike nevarnosti pojavljanja plazov, del območja na
severu v razred majhne nevarnosti pojavljanja plazov, manjši del na jugovzhodu območja pa v razred
srednje nevarnosti. Najbližja lokacija evidentiranega zemeljskega plazu je od območja sprememb in
dopolnitev OPPN oddaljena okoli 1,25 km.
Opredelitev vplivov
Predvidene ureditve ne bodo posegale v območje poplavne nevarnosti ob potoku Negojščica, zato
vpliva na poplavno varnost območja ne bo. Na poplavnem območju ob potoku Negojščica je
predviden le iztok meteorne vode. Med pripravljalnimi deli in gradnjo bi ob neprimernem ravnanju pri
izgradnji meteorne kanalizacije lahko prišlo do začasnega neposrednega negativnega vpliva na
poplavno varnost na delu, kjer se nahajajo poplavne površine ob potoku Negojščica. Območje
sprememb in dopolnitev OPPN se ne nahaja na erozijsko ogroženem območju, kljub temu pa je, ob
potencialno neprimerno urejenem odvodnjavanju, močno podvrženo notranji in zunanji eroziji.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se nahaja na območju velike nevarnosti pojavljanja plazov.
Ob upoštevanju usmeritev in ukrepov Geomehanskega poročila (I-n-i, 2013) glede temeljenja
objektov, stabilnosti izkopov, gradnje komunalnih vodov in cestne infrastrukture se obstoječa
erozijska varnost in stabilnost tal na območju sprememb in dopolnitev OPPN ne bo poslabšala. Vpliv
na okoljska cilja ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov- ocena vpliva C.
Omilitveni ukrepi:
Za zagotavljanje erozijske varnosti in stabilnosti tal na območju sprememb in dopolnitev OPPN je
treba v celoti upoštevati Geomehansko poročilo (I-n-i, 2013), pri čemer izpostavljamo naslednje
ukrepe:
• Gradbiščni objekti in začasne lokacije izkopnega in vgradnega materiala morajo biti
predvideni izven poplavnega območja.
• Vse globlje vkope od 3,5 m pod površjem in vkope ob prisotnosti pronicujoče talne vode je
treba geološko in hidrogeleoško detajlneje raziskati, jih načrtovati in po potrebi v fazi gradnje
tudi zaščititi z izvedbo varovanja gradbene jame.
• Treba je čim prej izvesti geomehansko - hidrogeološke vrtine za določanje režima precejanja
talne vode na južnem delu OPPN. Vrtine je potrebno izvajati v globino tri metre (3m) pod
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•
•
•
•
•
•

projektirano koto izkopov in jih opremiti s piezometri za spremljanje nivoja talne vode skozi
daljše časovno obdobje.
Globje izkope se izvaja kampadno, v kolikor gradnja dopušča fazno izvedbo. Prav tako je
treba vse globje vkope načrtovati pod največjim dovoljenim začasnim naklonom, ločeno za
glinasto meljnih zemljinah in prepereli hribini laporja.
Pred pričetkom izvajanja zemeljskih del je smiselno na skrajnem zalednem delu lokacije v
območju za obstoječo makadamsko cesto izvesti globoko horizontalno drenažo, ki bo v veliki
meri zmanjšala dotoke vode na predmetno območje novogradnje.
Vse globoko izkopane in nepodprte brežine je smiselno čim prej zapirati za seboj. Izkopi naj
se izvajajo v sušnem obdobju.
Vse stalno oblikovane odkopne brežine in druga izpostavljena odkopna pobočja naj se
oblikuje pod naklonom manjšim 1:n=1:2 (26 stopinj) in se jih ustrezno zavaruje pred erozijo.
Med gradnjo je treba za preprečevanje zemeljske erozije varovati obstoječa drevesa in njihov
koreninski sistem na gozdnem robu.
V nadaljnjih fazah (PGD/PZI) bo treba izvesti dodatne in detajlnejše raziskave in skladno z
rezultati raziskav podati nadaljnje usmeritve pri načrtovanju in kasneje pri gradnji.

Spremljanje stanja
Vsa zemeljska dela, ki močno dodatno obremenjujejo ali razbremenjujejo zemljišča je potrebno
izvajati pod nadzorom geomehanske stroke.
Svetlobno onesnaževanje
Okoljski cilj:
• Zagotavljanje ustrezne stopnje varstva pred svetlobnim onesnaženjem.
Obstoječe stanje okolja
V občini Rogaška Slatina je bilo v letu 2010 z javno razsvetljavo osvetljenih 28.575 m občinskih ali
državnih cest, 8.370 m2 nepokritih javnih površin za razsvetljavo cestnih prehodov, pešpoti in
parkirišč, 1.600 m2 zazidanih površin stavb in nepokritih zazidanih površin gradbenih inženirskih
objektov za razsvetljavo športnih igrišč in 380 m2 površin fasad. Celotna električna moč svetilk javne
razsvetljave je v letu 2010 znašala 134.492 W, skupno število svetilk je bilo 1.103. Po podatkih
Elektro Celje je letna raba električne energije za javno razsvetljavo v občini leta 2010 znašala 590.549
kWh (LEK, 2011). Leta 2016 se je začela postopna zamenjava zunanje razsvetljave – vgradnja LED
svetlobnih svetil. Območje predvidenih sprememb in dopolnitev OPPN je že v obstoječem stanju
svetlobno onesnaženo. V neposredni bližini območja sprememb in dopolnitev OPPN poteka
regionalna cesta R3-685 Tekačevo-Rogaška Slatina-Rajnkovec, ki je osvetljena z obcestno
razsvetljavo, prav tako je razsvetljena lokalna cesta Tržaški hrib (LC-356221), ki poteka preko
območja sprememb in dopolnitev OPPN. Osvetljeno je tudi območje zdravilišča Rogaška, ki se nahaja
na drugi strani regionalne ceste R3-685.
Opredelitev vplivov
Območje je že v obstoječem stanju svetlobno onesnaženo. Na območju sprememb in dopolnitev OPPN
bodo dostopne ceste in parkirišča opremljene s svetilkami v skladu z veljavno zakonodajo s področja
svetlobne onesnaženosti. Potencialni vir svetlobnega onesnaževanja na območju bo tudi osvetlitev
novo načrtovanega razglednega stolpa. V fazi izdelave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
OPPN način osvetljevanja stolpa še ni znan. V primeru neustrezno urejenega osvetljevanja, bi se
obremenjenost okolja s svetlobnim onesnaževanjem lahko poslabšala. Vpliv izvedbe sprememb in
dopolnitev OPPN na svetlobno onesnaževanje okolice bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov – ocena vpliva C.
Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani: Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
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51/09), Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10), OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11), OPPN za del območja
CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18). Ureditve, predvidene v zgoraj navedenih
planih, so umeščene znotraj zdraviliškega območja, ki je v obstoječem stanju že osvetljeno. Glede na
to, da bo osvetlitev pri zgoraj predvidenih ureditvah in ureditvah v sklopu sprememb in dopolnitev
OPPN v skladu s predpisi s področja svetlobnega onesnaženja okolja (Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja, Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), bistvenih
kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).
Omilitveni ukrepi
Ob upoštevanju spodaj podanih omilitvenih ukrepov se lahko preprečijo, zmanjšajo ali odpravijo
posledice škodljivih vplivov izvajanja plana na obremenitev okolja s svetlobnim onesnaženjem. Vsi
ukrepi so izvedljivi in bodo uspešno vplivali na dosego okoljskega cilja. Za izvedbo ukrepov so
zadolženi investitor in projektant ter v času gradnje tudi izvajalec gradbenih del. Osvetljevanje
celotnega ureditvenega območja, vključno z objekti, je treba urejati v skladu s predpisi s področja
svetlobnega onesnaženja okolja (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja,
Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).
Spremljanje stanja
Nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja, dodatno
spremljanje stanja ni potrebno.

Elektromagnetno sevanje
Okoljski cilj:
• Preprečitev vplivov električnih in magnetnih polj v naravno in bivalno okolje.
Obstoječe stanje
V obstoječem stanju se v okolici sprememb in dopolnitev OPPN že nahajajo viri EMS (obstoječa
transformatorska postaja (TP) Mizarstvo, priključni SN kablovod in NN omrežje), ki bodo ob
porušitvi obstoječih objektov odstranjeni. Po določilih Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1) se območja v življenjskem
in naravnem okolju glede na občutljivost posameznega območja za učinke elektromagnetnega sevanja
delijo na I. in II. območje. Območje sprememb in dopolnitev OPPN sodi v I. območje varstva pred
sevanjem, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč,
okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, itd.
Opredelitev vplivov
V obstoječem stanju se na območju že nahaja TP, priključni SN kablovod in NN omrežje. Ob porušitvi
objektov je predvideno, da se celotno omrežje in TP odstrani. Električna energija za napajanje
predvidenih objektov se zagotovi z izgradnjo novega SN kablovoda iz RTP Rogaška. Lokacije TP in
priključne točke še niso opredeljene in se bodo opredelile v projektni dokumentaciji ter bodo usklajene
z Elektro Celje d.d. in z veljavno zakonodajo. Glede na obstoječe ureditve električnega omrežja se
sevalna obremenitev okolja z izvedbo sprememb in dopolnitev OPPN ne bo bistveno povečala.
Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe sprememb in dopolnitev OPPN na okoljski cilj nebistven – ocena
vpliva B.
Kumulativni in sinergijski vplivi
V bližini obravnavanega območja se v sklopu veljavnega občinskega prostorskega načrta nahajajo
naslednji plani: Ureditven načrt za območje urejanja znotraj CZ1 v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št.
51/09), Ureditven načrt za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 26/92, 31/07,
31/10), OPPN za območje širitve zdravilišča v Rogaški (Ur. l. RS, št. 81/11), OPPN za del območja
CZ z okolico (ZD5) v Rogaški Slatini (Ur. l. RS, št. 11/18). Ureditve, predvidene v zgoraj navedenih
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planih, so umeščene znotraj zdraviliškega območja, v katerem se v obstoječem stanju že nahajajo viri
EMS. Glede na to, da bodo ureditve elektroenergetske infrastrukture pri zgoraj predvidenih ureditvah
in ureditvah v sklopu sprememb in dopolnitev OPPN v skladu z veljavno zakonodajo ter usklajene z
upravljavcem (Elektro Celje, d.d.), bistvenih kumulativnih vplivov ne pričakujemo (ocena B).
Omilitveni ukrepi
Dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni.
Spremljanje stanja
Monitoring zagotovijo lastniki virov EMS v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
70/96, 41/04, 17/11).
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