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1 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SDOPN 

Občina Rogaška Slatina  je sprejela Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina v letu 2019 
(Uradni list RS, št. 50/19; v nadaljevanju: OPN), vendar je začela z aktivnostmi in zbiranjem 
pobud za spremembe namenske rabe že v letu 2004 še po ZUreP, pa kasneje nadaljevala po 
ZPNačrt. V strateškem delu OPN je določila zasnovo in usmeritve prostorskega razvoja občine, v 
izvedbenem pa namensko rabo prostora, enote urejanja prostora, prostorske izvedbene pogoje in 
usmeritve za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. 

Prva javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta je bila izvedena v letu 2008, 
zaradi velikega števila pripomb in predlogov je akt doživel toliko sprememb, da je bila v letu 2009 
organizirana še druga javna razgrnitev. Po tistem je prostorski akt doživel samo še spremembe 
na podlagi stališč do pobud z javne razgrnitve in usklajevanj s posameznimi nosilci urejanja 
prostora. 

Že v nadaljevanju postopka priprave predloga OPN se je nabralo nekaj pobud, Nekatere za 
občino najpomembnejše je pripravljavec uvrstil v pripravo prvih sprememb in dopolnitev OPN. 
Izhodišča za slednje temeljijo na izdelanih strokovnih podlagah, ki natančneje opredeljujejo 
območja, njihove lastnosti in potrebe. 

Pravna podlaga, ki določa vsebino in postopek priprave OPN, je Zakon o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17), v postopku pa se uporabijo 
tudi določbe 99. in 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 
epidemije covid-19 (ZIUPDVE, Uradni list RS, št. 175/20). 
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2 KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE REŠITVE 

SDOPN1 občine Rogaška Slatina se pripravlja za štiri območja, razkropljena po celotni občini: 

1. Stanovanjska zazidava Spodnja Kostrivnica 1 in 2 
2. Stanovanjska soseska Sotelska ulica 
3. Turistično območje Dolina Jurg 
4. Obrtna cona Ratanska vas 

 
Slika 1:   Lega predlogov sprememb NRP na državni topografski karti 

 
Spremembe v prostoru iz zgornjega nabora predstavljajo: 

- lastne potrebe občine (obrtna cona Ratanska vas, stanovanjski zazidavi Kostrivnica in 
Sotelska cesta) in 

- zasebne potrebe (turistično območje Dolina Jurg). 
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2.1 Stanovanjska zazidava Spodnja Kostrivnica 

 
Slika 2:   Lokacija stanovanjske zazidave Spodnja Kostrivnica 1 in 2 v širšem prostoru 

2.1.1 Opis investicijske namere 

Občina Rogaška Slatina je lastnik parc. št. *175, *176, 160/10, 887, 888/1, 888/2 in 888/3, vse 
k.o. 1182-Spodnja Kostrivnica. Deli parcel št. 888/2, 888/3, 887 in 180/10 predstavljajo kmetijsko 
zemljišče v središču naselja Spodnja Kostrivnica, katero ima v veljavnem OPN določeno 
podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Ostale parcele so v celoti 
stavbno zemljišče. 
 
Zaradi pomanjkanja stanovanj oziroma pritiska 
krajanov na občinski stanovanjski sklad, lege 
predmetnega območja ob križišču v središču 
enega redkih naselij v občini ter zaznanega 
uspešnega trženja večstanovanjske stavbe na 
drugi strani križišča v istem naselju se je 
Občina odločila, da pripomore k zadovoljitvi 
tovrstnih potreb tudi sama z aktivacijo svojih 
tukajšnjih zemljišč. 

 
Slika 3:   Primerjalni večstanovanjski objekt na 
drugi strani križišča je tik pred koncem gradnje. 

Občina Rogaška Slatina je tudi lastnik parc. št. 885/2, k.o. 1182-Spodnja Kostrivnica, ki 
predstavlja kmetijsko zemljišče na robu naselja Spodnja Kostrivnica. V veljavnem OPN ima 
zemljišče določeno podrobnejšo namensko rabo K1 – najboljše kmetijsko zemljišče. Na severu 
meji na stavbna zemljišča naselja Spodnja Kostrivnica (pNRP = SK), na jugozahodu na območje 
razpršene poselitve (pNRP = A). Za vodenje racionalne politike zagotavljanja in opremljanja 
stavbnih zemljišč za gradnjo individualnih stanovanjskih stavb namerava občina aktivirati tudi 
predmetno zemljišče, saj poteka po dostopni cesti skozi naselje vsa potrebna infrastruktura.  
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Za pobudo spremembe namenske rabe prostora je pripravljena strokovna podlaga za 
stanovanjsko sosesko Kostrivnica 1 in Kostrivnica 2 (ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje 
d.o.o., št. naloge 21013, maj 2021), ki je povzeta v predmetnih izhodiščih. Predstavlja razloge in 
obrazložitev za poseganje na ta zemljišča, da se v okviru sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta spremeni namenska raba prostora iz kmetijskega v stavbno zemljišče v 
okviru površin podeželskega naselja. 

2.1.2 Prikaz stanja prostora 

Stanje prostora je izdelano na podlagi naslednjih virov: 

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/home 

 https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33a
ac8556a6 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983
d70a16ad9e 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda
6b0c2b52b 

 Spletni GIS portal Občina Rogaška Slatina (iobcina.si) 

Namenska raba prostora in pozidanost 

 

Podeželsko naselje se razvija v dolini ob 
mineralnem vrelcu. Predstavljajo ga tri enote 
in sicer: obojestransko ob cesti pozidan 
osrednji del naselja ima kmetijski karakter, 
skoraj že pozidan severni krak deluje 
stanovanjsko – poslovno, območje gozda na 
južnem kraku ostaja še nepozidano. Vsa 
stavbna zemljišča so vkleščena med brežine 
ob neimenovanem potoku. 

Slika 4:   Prikaz veljavne namenske rabe prostora s stavbami 

Dejanska raba prostora 

 

Ne povsem ažurna evidenca pozidanih in 
sorodnih zemljišč prikazuje pozidavo na 
lokalnem prometnem vozlišču sredi kmetijskih 
površin, ki se na osojnih legah razraščajo v 
gozd. V elaboratu obravnavana zemljišča 
imajo med 47 in 64 bonitetnih točk. 

Slika 5:   Prikaz dejanske rabe prostora 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://gisportal.gov.si/portal/home/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=rogaskaslatina
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Gospodarska javna infrastruktura 

 

Skozi območje poteka lokalna cesta LC 
356021 (Zg. Kostrivnica - Podplat) 
Poteku ceste sledi tudi sekundarno 
vodovodno omrežje. 
Kanalizacije ni. 
Območje prečka 20 kV daljnovod. 

Slika 6:   Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

Varstvena in varovana območja 

 

Na območju ni območij veljavnih državnih 
prostorskih aktov, območij takih aktov v 
pripravi ali območij začasnih prostorskih 
ukrepov.  
Skozi območje teče neimenovani potok, 
območje pa se ne nahaja v vodovarstvenem 
območju in ni poplavno ogroženo. 
Po opozorilni karti erozije (merilo 1 : 250.000) 
izven območja zahtevnih zaščitnih ukrepov. 
Na robu naselja leži NV ID 80241 Spodnja 
Kostrivnica – mineralni izvir. 

Slika 7:   Prikaz varstvenih in varovanih območij 

2.1.3 Prikaz predlagane ureditve 

 

Na mestu odslužene stavbe v centru naselja 
oziroma tik za njo se postavita 
večstanovanjska objekta, za katera je 
predvidena širitev stavbnih zemljišč na del 
parcel št. 888/2 in 888/3. Prav tako se 
predlaga sprememba v SZ na drugi strani 
ceste na parc. št. 885/2 iste k.o., kjer bi se 
zgradil niz individualnih objektov. Takšna 
postavitev omogoči boljšo prometno 
navezavo nepozidanega območja, morda pa v 
prihodnosti tudi zapolnitev med obema 
južnima krakoma. 
Faznost izgradnje: 
1 večstanovanjska objekta na S (SDOPN1) 
2 niz individualnih stavb na V (SDOPN1) 
3 niz individualnih stavb za gozdičem 
4 niz individualnih stavb ob cesti (SDOPN3) 

Slika 8:   Shema dolgoročnega predloga ureditve 
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2.1.4 Obrazložitev predlagane rešitve 

Utemeljitev predloga 

Načrtovana prostorska ureditev izkorišča ugodno lokacijo blizu križišča glavnih prometnic skozi 
občino, pa brez negativnih lastnosti, ki jih prinaša promet. Načrtuje se gradnja stanovanjskih 
objektov v štirih sklopih, v tej fazi SDOPN prva in druga faza in sicer umestitev dveh 
večstanovanjskih stavb, niza štirih do šestih enostanovanjskih hiš ter komunalna oprema 
območja. 

Obrazložitev upoštevanja nadrejenih aktov in drugih dokumentov 

Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja 
prostora, je Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19). 

Načrtovana prostorska ureditev je skladna s strateškimi cilji veljavnega občinskega prostorskega 
načrta. Z zmernim zgoščanjem in dograjevanjem naselij ter saniranjem razvrednotenih stavbnih 
zemljišč se zagotavlja racionalna raba prostora in zadostna količina različnih stanovanj. 

2.1.5 Investicije v gospodarsko in družbeno javno infrastrukturo 

Gospodarska javna infrastruktura 

Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (prometno omrežje, vodovodno 
omrežje in elektroenergetsko omrežje). Stavbe se lahko priključi tudi na omrežje elektronskih 
komunikacij. Poteki komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo 
biti medsebojno usklajeni.  
 
Promet 
V prvi fazi sta obe območji priključeni neposredno na lokalno cesto skozi naselje. 
 
Vodovodno omrežje 
Obstoječe javno vodovodno omrežje poteka po cestnem svetu lokalne prometnice in omogoča 
neposreden priključek obeh vej zazidave. 
 
Odvajanje onesnaženih voda 
Odvajanja padavinskih in komunalnih voda se izvaja ločeno, padavinske s ponikanjem, fekalne z 
malo komunalno čistilno napravo. 
 
Elektroenergetska infrastruktura 
Za napajanje območja z električno energijo se uredi ustrezni nizkonapetostni vod do predvidenih 
novih stavb iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV v Podplatu, po potrebi pa se 
lahko postavi tudi na območju naselja. Potek DV preko območja je treba prestaviti (kablirati). 
Javna razsvetljava se lahko zgradi vzdolž ceste, njeno napajanje pa prav tako uredi iz predmetne 
transformatorske postaje. 
 
Omrežje elektronskih komunikacij 
Načrtovane stavbe se navežejo na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij. 
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Ogrevanje 
Ogrevanje objektov na območju je individualno. V izogib onesnaženju zraka se načrtuje 
ogrevanje z ekološko sprejemljivimi gorivi (toplotna črpalka, geotermalna, solarna in podobne 
vrste energije). 

Družbena javna infrastruktura 

Vzgoja in izobraževanje 
V končni fazi po desetih letih je na območju predvidenih približno 15 – 16 individualnih 
stanovanjskih stavb in 12 stanovanj v dveh večstanovanjskih objektih. Ob 4 osebah na 
gospodinjstvo lahko predvidevamo skupaj 112 oseb, torej 56 otrok. V naselju Spodnja Kostrivnica 
bi to predstavljalo kar 90% prirast prebivalstva, v krajevni skupnosti Kostrivnica pa 8%. 
V naslednjih desetih letih bi se v enoto Studenček v Kostrivnici vključilo do šest otrok letno. Enota 
je del Vrtca Rogaška Slatina, ki nudi varno okolje več kot 400 otrokom. Dva oddelka imata 
različno število otrok, velikost se sprotno prilagaja generacijam. 
Z zamikom bi se pet do šest otrok letno vključilo v šolanje v Podružnično osnovno šolo 
Kostrivnica, ki je del VIZ II. Osnovne šole Rogaška Slatina s skoraj 600 učenci. Starejšim 
letnikom je zagotovljen šolski prevoz v matično šolo. 
 
Zdravstvo 
Osnovno zdravstveno varstvo občanov zagotavlja ZD Šmarje pri Jelšah – Zdravstvena postaja 
Rogaška Slatina in koncesionarji, obsega pa osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško 
dejavnost. Zdravstvena postaja pokriva celotno občino in je locirana v Rogaški Slatini. Prirast 112 
oseb predstavlja 1% prirast prebivalstva v občini s približno 11.000 prebivalci, kar ne predstavlja 
potrebe po novih zmogljivostih. 
 
Šport 
Športni objekti so zgrajeni pri osnovni šoli Kostrivnica. Glede na maloštevilno prebivalstvo se v 
naselju Spodnja Kostrivnica ne načrtuje novih. 

Finančno vrednotenje investicije 
 
faza pNRP površina javne 

prometne 
površine 

vodovodno 
omrežje 

kanalizac. 
omrežje 

ocena 
skupaj 

1 SSv 0,42 ha 63.000 9.500 12.600 85.100 
2 SSe 0,42 ha 84.000 12.600 16.800 113.400 

skupaj      198.500 

2.1.6 Seznam površin 
 
   SZ 

faza 1 in 2 K G SK Aa PC 

obstoječe 0,71 - 0,28 0,17 0,04 

predlog - - 1,16 - 0,04 

razlika (m2) -0,71  +0,88 -0,17 - 
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2.2 Stanovanjska soseska Sotelska ulica 

 
Slika 9:   Lokacija stanovanjske soseske Sotelska cesta v občinskem prostoru 

2.2.1 Opis investicijske namere 
 
Občina Rogaška Slatina je lastnik parc. št. 1706/8, 1706/9, 1706/10, 1706/11 in 1706/12, vse k.o. 
2635-Rogaška Slatina. Razen plinovodne postaje ob cesti predstavlja območje nepozidano 
zemljišče na robu naselja Rogaška Slatina, katero ima v veljavnem OPN določeno podrobnejšo 
namensko rabo K2 – druga kmetijska zemljišča, večina njih pa boniteto 43. Območje preko ceste 
je v celoti stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo SS – območje stanovanj. 
 
Južni del mesta Rogaška Slatina ob Sotelski 
cesti je idealna lega za širitev stanovanjske 
gradnje - leži v neposredni bližini centra 
naselja, poslovno gospodarske dejavnosti 
ostajajo nanizane ob državni cesti, predmetne 
površine pa izkoriščajo za gradnjo primeren 
teren med gosteje pozidanim območjem in 
športnim parkom. 
 
Naročnik želi postaviti na (z gradnjo že načeto) 
parcelo nekaj večstanovanjskih objektov, saj 
mu je prostor predragocen za individualno 
gradnjo. 

 
Slika 10:   Primerljivi večstanovanjski objekti 

se v občini že gradijo. 

 
Variantne rešitve pozidave z večstanovanjskimi objekti je podala strokovna podlaga za 
stanovanjsko sosesko Sotelska ulica (ZUM urbanizem, planiranje, prosjektiranje d.o.o., št. naloge 
21013, maj 2021), ki je predstavila tudi razloge in obrazložitev za poseganje na ta zemljišča na 
južnem obrobju mesta Rogaška Slatina. V okviru sprememb in dopolnitev občinskega 
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prostorskega načrta se predlaga sprememba namenske rabe prostora iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče. 

2.2.2 Prikaz stanja prostora 

Stanje prostora je izdelano na podlagi naslednjih virov: 

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/home 

 https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33a
ac8556a6 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983
d70a16ad9e 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda
6b0c2b52b 

 Spletni GIS portal Občina Rogaška Slatina (iobcina.si) 

Namenska raba prostora in pozidanost 

 

Občinsko središče se proti jugu razvija tudi po 
dolini Sotle. Enostransko ob regionalni cesti 
Rodne – Rajnkovec so v breg postavljeni 
individualni objekti, v ravninskem delu pa se 
naselje konča s postajo plinovoda (na 
predmetnem zemljišču) in športnim centrom 
(odmaknjenim proti jugu). Območje kmetijske 
namenske rabe ostaja kljub neposredni bližini 
centra naselja nepozidano tudi zaradi 
neugodne situacije GJI. 
 

Slika 11:   Prikaz veljavne namenske rabe prostora s stavbami 

Dejanska raba prostora 

 

Iz evidence pozidanih in sorodnih zemljišč 
izhaja gosta pozidava brežine nad regionalno 
cesto, kmetijske površine segajo prav do roba 
ceste, prekinjene samo s plinovodno postajo 
in kolesarsko potjo. 
 
Obravnavano zemljišče je kmetijsko brez 
trajnih nasadov oziroma rabe nima določene 
in ima 43 bonitetnih točk. 

Slika 12:   Prikaz dejanske rabe prostora 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://gisportal.gov.si/portal/home/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=rogaskaslatina
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Gospodarska javna infrastruktura 

 

Mimo območja poteka regionalna cesta R3 
685 (Rodne - Rajnkovec) 
Poteku ceste sledita vodovodno in 
kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijski vod 
prečka obravnavano zemljišče. 
Ob cesti sta elektrika in javna razsvetljava, 
prostozračni vod poteka mimo območja. 
Vzdolž ceste poteka plinovod z navezavo na 
postajo na predmetnem območju, od tu 
prečkata zemljišče v smeri proti Steklarni še 
dve veji plinovoda. 

Slika 13:   Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

Varstvena in varovana območja 

 

Na območju ni objektov kulturne dediščine ali 
varovanih območij narave. 
Območje se ne nahaja v vodovarstvenem 
območju in ni poplavno ogroženo. 
Po opozorilni karti erozije (merilo 1 : 250.000) 
leži izven območja zahtevnih zaščitnih 
ukrepov. 
Na območju ni veljavnih državnih prostorskih 
aktov, območij takih aktov v pripravi ali 
območij začasnih prostorskih ukrepov.  

Slika 14:   Prikaz varstvenih in varovanih območij 

2.2.3 Prikaz predlagane ureditve 

 

Južni krak naselja je gosto pozidan samo 
enostransko v bregu nad regionalno cesto. Na 
območju predlaganega posega v ravninskem 
delu so locirana posamezna nepovezana 
območja – plinska postaja, športni center. 
Veliko parcelo ob plinski postaji želi Občina kot 
lastnik zemljišča aktivirati za večstanovanjsko 
gradnjo, saj leži v neposredni bližini centra 
naselja. 
Na parcelo se postavi pet večstanovanjskih 
objektov, za kar je predlagana širitev stavbnih 
zemljišč na parcelo št. 1706/9, ki je po 
namenski rabi še kmetijska. Rastrska 
postavitev objektov se izogne omejitvenim 
faktorjem (plinska postaja in plinovod) in kljub 
temu omogoči še ureditev vmesnih javnih 
površin. 

Slika 15:   Shema dolgoročnega predloga ureditve 
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2.2.4 Obrazložitev predlagane rešitve 

Utemeljitev predloga 

Naravni prirast prebivalstva v občini Rogaška Slatina je sicer negativen, pa vendar se 
prebivalstvo oziroma njegovo število v zadnjih letih redno viša. Za ublažitev stanovanjske 
situacije si želi občina na svojem ozemlju nekaj novih večstanovanjskih objektov, saj takih 
primanjkuje. Zaradi neposredne bližine kompletne gospodarske javne infrastrukture namerava 
občina izkoristiti predstavljeno lokacijo, na kateri bi se lahko postavilo največ pet 
večstanovanjskih objektov. Nad dolino rahlo dvignjen plato je poplavno varen in zaradi bližine 
mesta izjemno zanimiv. 

Obrazložitev upoštevanja nadrejenih aktov in drugih dokumentov 

Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja 
prostora, je Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19). 

Načrtovana prostorska ureditev je skladna s strateškimi cilji veljavnega občinskega prostorskega 
načrta. Z zmernim zgoščanjem in dograjevanjem naselij se zagotavlja racionalna raba prostora in 
zadostna količina različnih stanovanj. 

2.2.5 Investicije v gospodarsko in družbeno javno infrastrukturo 

Gospodarska javna infrastruktura 

Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (prometno omrežje, vodovodno 
omrežje in elektroenergetsko omrežje). Stavbe se lahko priključi tudi na omrežje elektronskih 
komunikacij. Poteki komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo 
biti medsebojno usklajeni.  
 
Promet 
Območje leži neposredno ob regionalni cesti 3. reda in bo nanjo priključeno z dvema priključkoma 
- interni promet bo enosmeren, torej sta priključka uvoz in izvoz. 
 
Vodovodno omrežje 
Obstoječe javno vodovodno omrežje poteka po cestnem svetu prometnice in omogoča 
neposreden priključek nove zazidave. 
 
Odvajanje onesnaženih voda 
Odvajanja padavinskih in komunalnih voda se izvaja ločeno. 
Kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih vod 
Zahodno od območja poteka po cesti vod obstoječe javne kanalizacije s končno dispozicijo 
odpadnih vod na komunalni čistilni napravi južno od načrtovanega naselja, na katerega se 
navežejo komunalne odpadne vode z območja. Potek obstoječega kanalizacijskega voda preko 
območja je treba prestaviti. 
Kanalizacija za odvajanje padavinskih vod  
Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se uredi tako, da bo v čim večji 
možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s strehe ter 
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nadstrešnic in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se prioritetno speljejo v 
padavinsko kanalizacijo. 
 
Elektroenergetska infrastruktura 
Za napajanje območja z električno energijo se uredi ustrezni nizkonapetostni vod do predvidenih 
novih stavb iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV na drugi strani ceste. 
Javna razsvetljava vzdolž ceste je že zgrajena. 
 
Omrežje elektronskih komunikacij 
Načrtovane stavbe se navežejo na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij. 
 
Plinovodno omrežje 
V obstoječe plinovodno omrežje se ne posega, izvede pa se zaščita pred hrupom plinske postaje. 
 
Ogrevanje 
Ogrevanje objektov na območju je individualno. V izogib onesnaženju zraka se načrtuje 
ogrevanje s plinom. 

Družbena javna infrastruktura 

Vzgoja in izobraževanje 
Ob koncu izgradnje stanovanjskih stolpičev bo na območju na voljo približno 70 stanovanj v petih 
večstanovanjskih objektih. Ob 4 osebah na gospodinjstvo lahko predvidevamo skupaj 280 oseb, 
torej 140 otrok. V občinskem središču Rogaška Slatina bi to predstavljalo 5,7% prirast 
prebivalstva. Prirast prebivalstva v občini v zadnjih letih sicer znaša 40 ljudi / leto. 
V naslednjih desetih letih bi se v enoto Potoček, ki je del Vrtca Rogaška Slatina in vzgaja 
približno 400 otrok, vključilo ca 15 otrok letno. Vrtec ima pet različno velikih oddelkov. 
Območje spada pod šolski okoliš JVIZ I. Osnovne šole Rogaška Slatina, kamor bi se z zamikom 
lahko letno vključilo v šolanje petnajst otrok. 
 
Zdravstvo 
Osnovno zdravstveno varstvo občanov zagotavlja ZD Šmarje pri Jelšah – Zdravstvena postaja 
Rogaška Slatina in koncesionarji, obsega pa osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško 
dejavnost. Zdravstvena postaja pokriva celotno občino in je locirana v Rogaški Slatini. Prirast 280 
oseb predstavlja 2,5% prirast prebivalstva v občini s približno 11.000 prebivalci, kar še ne 
predstavlja potrebe po novih zmogljivostih. 
 
Šport 
Športni center je zgrajen v neposredni bližini nove pozidave. Za nov športni kompleks se še ne 
načrtuje širitve. 

Finančno vrednotenje investicije 
 
faza pNRP površina javne 

prometne 
površine 

vodovodno 
omrežje 

kanalizac. 
omrežje 

ocena 
skupaj 

 SSv 0,95 ha 190.000 28.500 38.000 256.500 

skupaj      256.500 



Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina 
SDOPN1 – izhodišča 

  

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. 13 

2.2.6 Seznam površin 
 
   SZ 

faza 1 in 2 K G SSv  PC 

obstoječe 0,95 - 0,00  0,00 

predlog - - 0,83  0,12 

razlika (m2) -0,95  +0,83  0,12 
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2.3 Turistično območje Dolina Jurg 

 
Slika 16:   Lokacija turističnega območja Dolina Jurg v širšem prostoru 

2.3.1 Opis investicijske namere 

Predvideno turistično območje Dolina Jurg bi se nahajalo na parc. št. 15 k.o. 1197-Ceste. Parcela 
ima na podlagi veljavnega OPN določene podrobnejše namenske rabe K2 – druga kmetijska 
zemljišča, G – gozdna zemljišča in VC- celinske vode.  

V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Rogaška Slatina je med cilji prostorskega 
načrtovanja našteto tudi dodatno izboljšanje občinske turistične ponudbe, zato se je Občina 
odločila, da pripomore k zadovoljitvi potreb po dodatnih turističnih kapacitetah na svojem ozemlju.  

Za pobudo spremembe namenske rabe prostora je pripravljena strokovna podlaga, ki je povzeta 
v predmetnih izhodiščih. Predstavlja razloge in obrazložitev za poseganje na ta zemljišča, da se v 
okviru sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta spremeni namenska raba 
prostora iz kmetijskega in gozdnega v stavbno zemljišče v okviru površin za turizem. 

Podlago za pripravo izhodišč predstavlja Strokovna podlaga za umestitev turističnega območja 
»Dolina Jurg« v Rogaški Slatini (Proffile, Damijan Gotlin, s.p., št. proj. 004/2019, maj 2019) in 
Hidrološko hidravlični elaborat Ureditev turističnega območja »dolina Jurg« (Provog, inženirske 
storitve, d.o.o., št. proj. EL-21/22, april 2021). 

2.3.2 Prikaz stanja prostora 

Stanje prostora je izdelano na podlagi naslednjih virov: 

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/home 

 https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://gisportal.gov.si/portal/home/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
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 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33a
ac8556a6 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983
d70a16ad9e 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda
6b0c2b52b 

 Spletni GIS portal Občina Rogaška Slatina (iobcina.si) 

Namenska raba prostora in pozidanost 

 

Pretežni del obravnavanega območja je po 
veljavnem OPN opredeljen kot K2 – drugo 
kmetijsko zemljišče. Jugovzhodni del območja 
je opredeljen kot G – gozdna zemljišča, 
osrednji del pa kot VC – celinske vode. 
Območje je skoraj v celoti obdano z ozkim 
pasom rabe VC in PC – površine cest. 
 

Slika 17:   Prikaz veljavne namenske rabe prostora s stavbami 

Dejanska raba prostora 

 

Na parceli se nahaja največ travniških površin 
(1300) in gozda (2000). Prisotna je tudi voda 
(7000) in neobdelano kmetijsko zemljišče 
(1600). Ob severozahodnem, 
severovzhodnem in jugovzhodnem robu 
obravnavanega območja se nahajajo 
nepozidana in sorodna zemljišča (3000).  
Vodna zemljišča (13 %) se nahajajo  
V elaboratu obravnavano zemljišče ima 43 
bonitetnih točk. 

Slika 18:   Prikaz dejanske rabe prostora 

Gospodarska javna infrastruktura 

 

Ob severozahodnem, severovzhodnem in 
jugovzhodnem robu območja poteka lokalna 
cesta LC 356141 (R. Slatina – Kristan vrh). 
Poteku ceste deloma sledi tudi terciarno 
vodovodno omrežje. 
Kanalizacije ni. 
Jugovzhodni del območja prečka 20 kV 
daljnovod. 
Zahodno od območja obravnave poteka 
priključni plinovod. 

Slika 19:   Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=rogaskaslatina
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Varstvena in varovana območja 

 

Zahodno od obravnavanega območja je v 
veljai Državni prostorski načrt za prenosni 
plinovod M21/1 na odseku Rogaška Slatina-
Trojane (Uradni list RS, št. 41/10-2065, 80/10-
4305 - ZUPUDPP, 3/17-159 (163).  
Ob robu območja poteka Nezbiški potok, 
obravnavano območje pa se ne nahaja v 
vodovarstvenem območju in ni poplavno 
ogroženo. 
Po opozorilni karti erozije (merilo 1 : 250.000) 
izven območja zahtevnih zaščitnih ukrepov. 
Celotno širše območje je opredeljeno kot 
območje izjemne prisotnosti medveda v 
Sloveniji.  
Na jugu območja se nahaja srednje požarno 
ogroženi gozd, zahodno od obravnavanega 
območja pa se nahaja manj požarno ogroženi 
gozd. 
Na območju in v njegovi okolici se objekti 
kulturne dediščine ne nahajajo. 

Slika 20:   Prikaz varstvenih in varovanih območij 

2.3.3 Prikaz predlagane ureditve 

 

Koncept ureditve je sestavljen iz dveh 
prepletajočih se pešpoti, ob katerih se od 
severa proti jugu nizajo: 

- obstoječa gostinska stavba (severno 
od lokalne ceste), 

- parkirišče, 
- travnato igrišče za mali nogomet in 

otroško igrišče, 
- glam hišice, glam šotori in vodna 

površina (ribnik ali naravno kopališče) 
z lesenim pomolom,  

- skupna dvorišča, 
- gozdna jasa oz. prostor za druženje 

in sprostitev ter 
- gozd. 

Faznost izgradnje: 
Turistično območje je možno zgraditi v več 
fazah, ki pa natančneje niso določene. 

Slika 21:   Shema predloga ureditve 

2.3.4 Obrazložitev predlagane rešitve 

Utemeljitev predloga 
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Načrtovana prostorska ureditev izkorišča ugodno lokacijo v mirni dolini Nezbiškega potoka ob 
lokalni cesti od občinskega središča oddaljenega zgolj 1,5 km. Načrtuje se gradnja sedmih glam 
hišic in 7 glam šotorov, travnatega igrišča za mali nogomet, otroškega igrišča, lesenega pomola,  
pešpoti, dvorišč, gozdnih poti, opazovalnic, varnostnih ograj, parkirišča, priključka na lokalno 
cesto ter komunalne opreme območja ter preureditev obstoječega ribnika v naravno kopališče. 
Parkirišče se lahko po potrebi poveča v smeri proti jugovzhodu. 

Obrazložitev upoštevanja nadrejenih aktov in drugih dokumentov 

Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja 
prostora, je Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19). 

Načrtovana prostorska ureditev je skladna s strateškimi cilji veljavnega občinskega prostorskega 
načrta. Z urejanjem dodatnih površin za turizem se zagotavlja racionalna raba prostora in 
zadostna količina turističnih kapacitet. 

2.3.5 Investicije v gospodarsko in družbeno javno infrastrukturo 

Gospodarska javna infrastruktura 

Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (prometno omrežje, vodovodno 
omrežje in elektroenergetsko omrežje), lahko tudi na omrežje elektronskih komunikacij. Poteki 
komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo biti medsebojno 
usklajeni.  
 
Promet 
Obravnavano območje je priključeno neposredno na obstoječo lokalno cesto. 
 
Vodovodno omrežje 
Obstoječi objekti gostišča so priključeni na javno vodovodno omrežje, kar omogoča tudi 
neposreden priključek obravnavanega območja. Za posamezne namene se lahko uporablja tudi 
deževnica iz lastnega zajetja. 
 
Odvajanje onesnaženih voda 
Odvajanja padavinskih in komunalnih voda se izvaja ločeno. Odvajanje čistih padavinskih voda z 
utrjenih površin in strešin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih 
voda z urbanih površin. Padavinske vode s strehe ter nadstrešnic in vode, ki ne bodo 
onesnažene z vodi škodljivimi snovmi, se prioritetno speljejo v vodotok, ki poteka po dnu doline. 
Kanalizacija za odvajanje fekalnih vod se vodi v malo komunalno čistilno napravo. 
 
Elektroenergetska infrastruktura 
Za napajanje območja z električno energijo se lahko uredi ustrezni nizkonapetostni vod do 
predvidenih novih objektov iz najbližje obstoječe transformatorske postaje. Javna razsvetljava se 
lahko zgradi vzdolž interne poti skozi naselje. 
 
Omrežje elektronskih komunikacij 
Načrtovane stavbe se lahko navežejo na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij. 
 
Ogrevanje 
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Ogrevanje objektov na območju ni predvideno, saj ni namenjeno obratovanju v hladnih mesecih. 

Družbena javna infrastruktura 

Predlagana turistična cona na družbeno javno infrastrukturo ne bo imela neposrednega vpliva. 

Finančno vrednotenje investicije 
 
faza pNRP površina javne 

prometne 
površine 

vodovodno 
omrežje 

kanalizac. 
omrežje 

ocena 
skupaj 

1 BT 1,06 ha 159.000 15.900 21.200 196.100 

skupaj      196.100 

2.3.6 Seznam površin 
 
   SZ 

 K G VC BT 

obstoječe 0,92 0,26 0,13 - 

predlog - 0,26 - 1,06 

razlika (m2) -0,92 - -0,13 +1,06 
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2.4 Obrtna cona Ratanska vas 

 
Slika 22:   Lokacija obrtne cone Ratanska vas v širšem prostoru 

2.4.1 Opis investicijske namere 

Predvidena Obrtna cona Ratanska vas bi se nahajala na parc. št. 207/2, 272/1, 272/2, 272/3, 
272/4 in 273, vse k.o. 1168-Ratanska vas. Vse parcele imajo na podlagi veljavnega OPN 
določeno podrobnejšo namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča. 

Na podlagi Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 19/99 in 60/99 – ZSRR) je petnajst naselij znotraj Občine Rogaška Slatina 
prepoznanih kot demografsko ogroženih. Posledično si Občina Rogaška Slatina prizadeva za 
ustanavljanje in razvoj podjetij na svojem ozemlju, saj bi se brez dodatnih možnosti zaposlovanja 
lahko število občinskega prebivalstva začelo zmanjševati. Iz teh razlogov se je Občina odločila, 
da pripomore k zadovoljitvi potreb po dodatnih zemljiščih v obrtnih conah. 

Za pobudo spremembe namenske rabe prostora je pripravljena strokovna podlaga Industrijska 
cona Ratanska vas, idejna rešitev (Uniprojekt d.o.o., oktober 2019), ki je povzeta v predmetnih 
izhodiščih. Predstavlja razloge in obrazložitev za poseganje na ta zemljišča, da se v okviru 
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta spremeni namenska raba prostora iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče v okviru gospodarske cone. 

2.4.2 Prikaz stanja prostora 

Stanje prostora je izdelano na podlagi naslednjih virov: 

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/home 

 https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/ 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33a
ac8556a6 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-0939
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2868
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://gisportal.gov.si/portal/home/
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
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 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983
d70a16ad9e 

 https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda
6b0c2b52b 

 Spletni GIS portal Občina Rogaška Slatina (iobcina.si) 

Namenska raba prostora in pozidanost 

 

Celotno območje je po veljavnem OPN 
opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče. 
Na severu meji območje na površine cest, na 
vzhodu deloma na gozdna zemljišča in 
deloma na najboljša kmetijska zemljišča, na 
jugu in na zahodu pa je obdano z najboljšimi 
kmetijskimi zemljišči. Severozahodno od 
predvidene obrtne cone se nahaja jedro 
Ratanske vasi, ki je večinoma opredeljeno kot 
območje stanovanjskih površin.  

Slika 23:   Prikaz veljavne namenske rabe prostora s stavbami 

Dejanska raba prostora 

 

Osrednji del obravnavanega območja 
pokrivajo njive in vrtovi (1100), na robovih 
območja se nahajajo travniške površine 
(1300), na skrajnih robovih pa tudi gozd 
(2000) in pozidana in sorodna zemljišča 
(3000). 
V elaboratu obravnavana zemljišča imajo 
naslednjo boniteto: 

- eno zemljišče ima 51 točk, 
- pet zemljišč ima 43 točk, 

Slika 24:   Prikaz dejanske rabe prostora 

Gospodarska javna infrastruktura 

 

Območje predvidene obrtne cone se nahaja 
južno od glavne ceste II. reda G2-107, ob 
kateri potekata tudi primarni vodovod in 
plinovod. 
Na jugu območja poteka 110 kV nadzemni 
prostozračni daljnovod, zahodno in severno 
od območja pa potekata 20 kV daljnovoda. 
V Ratanski vas (izven obravnavanega 
območja) je urejeno omrežje javne 
razsvetljave. 
Skozi območje poteka sekundarni vodovod, 
kanalizacije na širšem območju ni. 

Slika 25:   Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=rogaskaslatina
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Varstvena in varovana območja 

 

Severno od območja predvidene obrtne cone 
se nahaja državni prostorski načrt v pripravi. 
Po zahodnem robu območja teče vodotok 
Ločnica. Na vzhodu se nahajajo srednje in 
malo požarno ogroženi gozdovi. Celotno 
območje z vso svojo okolico je opredeljeno 
kot območje izredne prisotnosti medveda. Na 
skrajnem vzhodnem robu območja pa je 
prepoznano erozijsko opozorilno območje z 
zahtevnimi zaščitnimi ukrepi.  
Območje se ne nahaja v vodovarstvenem 
območju in ni poplavno ogroženo. Na njem in 
v njegovi okolici se objekti kulturne dediščine 
ne nahajajo. 

Slika 26:   Prikaz varstvenih in varovanih območij 

2.4.3 Prikaz predlagane ureditve 

 

Območje se razdeli v pet »conskih enot«. V 
vsako od njih se umesti nestanovanjska stavba 
s pripadajočimi parkirnimi in manipulativnimi 
površinami. 
Skozi osrednji del gospodarske cone poteka 
lokalna cesta s krožiščem (obračališčem), ki se 
navezuje na regionalno cesto II. reda G2-107. 
 
Faznost izgradnje: 
Vsaka zgrajena »conska enota« predstavlja 
dopustno fazno izgradnjo.   

Slika 27:   Shema predloga ureditve 

2.4.4 Obrazložitev predlagane rešitve 

Utemeljitev predloga 

Načrtovana prostorska ureditev izkorišča ugodno lokacijo ob rogaški obvoznici (G2-107) v bližini 
občinskega središča. Tovorni promet do gospodarske cone bi potekal izključno po izvedeni 
obvoznici, kar ne bi imelo bistvenih negativnih prometnih posledic (hrup, zastoji, nesreče). 
Načrtuje se gradnja petih nestanovanjskih stavb, pripadajočih parkirnih in manipulativnih površin, 
dostopne ceste ter komunalne infrastrukture.  

Prostorska ureditev bi omogočala tudi tolerance: v kolikor bi se pojavil interes, bi se posamezne 
conske enote lahko tudi združile ali razcepile. To bi pomenilo, da bi lahko znotraj gospodarske 
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cone lahko bilo zgrajeno več ali manj nestanovanjskih stavb. Tudi stavbe bi lahko bile večjih oz. 
manjših tlorisnih dimenzij, kot so prikazane v prikazu predlagane ureditve. 

Z zmernim zgoščanjem in dograjevanjem naselij ter saniranjem razvrednotenih stavbnih zemljišč 
se zagotavlja racionalna raba prostora in zadostna količina površin v gospodarskih conah. 

Obrazložitev upoštevanja nadrejenih aktov in drugih dokumentov 

Veljavni prostorski akt, ki predstavlja hierarhično najvišji občinski dokument za usmeritev razvoja 
prostora, je Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19). 

Načrtovana prostorska ureditev je skladna s strateškimi cilji veljavnega občinskega prostorskega 
načrta. Z zmernim zgoščanjem in dograjevanjem naselij ter saniranjem razvrednotenih stavbnih 
zemljišč se zagotavlja racionalna raba prostora in zadostna količina različnih površin za razvoj in 
okrepitev gospodarskih in oskrbnih dejavnosti. 

2.4.5 Investicije v gospodarsko in družbeno javno infrastrukturo 

Gospodarska javna infrastruktura 
Stavbe se priključi na komunalno in energetsko infrastrukturo (prometno omrežje, vodovodno 
omrežje in elektroenergetsko omrežje). Stavbe se lahko priključi tudi na omrežje elektronskih 
komunikacij. Poteki komunalnih in energetskih vodov ter omrežja elektronskih komunikacij morajo 
biti medsebojno usklajeni.  
 
Promet 
Območje gospodarske cone se priključi neposredno na glavno cesto G2-107. 
 
Vodovodno omrežje 
Potek obstoječega javnega vodovodnega omrežja se prilagodi predvidenim prostorskim 
ureditvam in omogoča neposredno priključitev zazidave. 
 
Odvajanje onesnaženih voda 
Odvajanja padavinskih in komunalnih voda se izvaja ločeno. Fekalne vode se vodi ločeno v 
skupno malo komunalno čistilno napravo. Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in 
strešin se uredi tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih 
površin. Padavinske vode s strehe ter nadstrešnic in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi 
škodljivimi snovmi se prioritetno speljejo v padavinsko kanalizacijo do predvidenih ponikovalnic, ki 
so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.  
 
Elektroenergetska infrastruktura 
Za napajanje območja z električno energijo se uredi ustrezni nizkonapetostni vod do predvidenih 
novih stavb iz nove transformatorske postaje. 
Javna razsvetljava se lahko zgradi vzdolž interne cestne mreže, njeno napajanje pa prav tako 
uredi iz predmetne transformatorske postaje. 
 
Omrežje elektronskih komunikacij 
Načrtovane stavbe se lahko navežejo na obstoječe omrežje elektronskih komunikacij. 
 
Ogrevanje 
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Ogrevanje objektov na območju je individualno. V izogib onesnaženju zraka se načrtuje 
ogrevanje z ekološko sprejemljivimi gorivi (toplotna črpalka, geotermalna, solarna in podobne 
vrste energije). 

Družbena javna infrastruktura 
Predlagana obrtna cona na družbeno javno infrastrukturo ne bo imela neposrednega vpliva. 

Finančno vrednotenje investicije 
 
faza pNRP površina javne 

prometne 
površine 

vodovodno 
omrežje 

kanalizac. 
omrežje 

ocena 
skupaj 

1 IG 2,03 ha 304.500 30.450 40.600 375.550 

skupaj      375.550 

2.4.6 Seznam površin 
 
 kmetijska zemljišča stavbna zemljišča  

 K IG 

obstoječe 2,03 - 

predlog - 2,03 

razlika (ha) - 2,03 +2,03 
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3 SINTEZA PREDLOGOV 
 

Tabela 1: Izvleček stroškov in površin posegov v SDOPN1 
območje pNRP EUP naziv sprememba (ha) stroški GJI (€) 

1 SK  Kostrivnica 0,88 198.500 

2 SS  Sotelska 0,95 256.500 

3 BT  Dolina Jurg 0,92 196.100 

4 IG  Ratanska vas 2,03 375.550 

skupaj    4,78 1.026.650 
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4 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE SDOPN 

Okvirni roki za izvedbo OPN so predstavljeni v spodnji tabeli, natančno bodo določeni v Sklepu o 
pripravi OPN, ki ga sprejme župan Občine Rogaška Slatina. 
 

Tabela 2: Okvirni roki za pripravo OPN 
aktivnost nosilec rok oz. trajanje aktivnosti 

izhodišča za pripravo SDOPN  prostorski načrtovalec in 
občinska uprava 

pripravljeno 

javna razgrnitev na spletni strani 
občine, pripombe javnosti, NUP 

občinska uprava 2 tedna 

priprava in sprejem sklepa o 
pripravi SDOPN ter pridobitev ID 

občinska uprava, župan 2 tedna 

pridobivanje konkretnih smernic 
NUP 

občinska uprava takoj po objavi sklepa in 
pridobitvi ID PA, 30 dni 

pridobitev odločbe o postopku 
CPVO 

občinska uprava takoj po objavi sklepa in 
pridobitvi ID PA, 51 dni 

analiza smernic NUP prostorski načrtovalec 1 teden od prejema smernic 

priprava oSDOPN  prostorski načrtovalec 4 tedne od prejema smernic 

pridobitev prvih mnenj NUP  občinska uprava 30 dni 

izdelava doSDOPN in EE prostorski načrtovalec 4 tedne od pridobitve mnenj 

javna razgrnitev in javna 
obravnava 

občinska uprava JR traja 30 dni, vmes JO 

ureditev pripomb in predlogov občinska uprava 1 teden od končane JR 

priprava strokovnih stališč do 
pripomb in predlogov 

prostorski načrtovalec 1 teden od prejema pripomb s 
strani občinske uprave 

zavzetje stališč do pripomb občinska uprava, župan 1 teden od uskladitve stališč 

izdelava pSDOPN na podlagi 
stališč do pripomb in dopolnitve 
EE 

prostorski načrtovalec 2 tedna od potrditve stališč  

pridobitev drugih mnenj NUP občinska uprava 30 dni 

izdelava upSDOPN in dopolnitve 
EE 

prostorski načrtovalec 2 tedna od prejema mnenj  

sprejem SDOPN  občinski svet prva redna seja OS 

posredovanje gradiva na MOP občinska uprava 1 teden po sprejemu 

objava odloka v uradnem glasilu občinska uprava prva številka ULRS 

izdelava končnih elaboratov prostorski načrtovalec 1 teden od objave v ULRS 

Roki izdelave posameznih faz in sprejemanja SDOPN so okvirni, saj se lahko zaradi dodatnih 
zahtev nosilcev urejanja prostora podaljšajo, na kar pripravljavec in načrtovalec SDOPN ne 
moreta vplivati. 

V kolikor bo za SDOPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja oz. predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, se ta postopek ustrezno 
integrira v postopek in roke priprave SDOPN po ZUreP-2. 
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