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1 OBMOČJE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA PODROBNEGA NAČRTA 

1.1 PREDSTAVITEV OBMOČJA 

Obravnavano območje se nahaja v občini Rogaška Slatina, v naselju Tekačevo. Zajema parcele št. 190, 191 in 
194/3, vse k.o. Tekačevo, ki so danes v kmetijski rabi. Nahajajo se v neposredni bližini obstoječih poslovnih in 
gospodarskih objektov znotraj gospodarske cone 'Panles'. Na vzhodu mejijo na glavno državno cesto G2-107 
odsek 1276 Podplat – Rogatec, na severu in jugu se nahajajo trije stanovanjski objekti razpršene poselitve, južno 
izven obravnavanega območja pa poteka javna pot JP 857101.  

Zemljišča znotraj enote urejanja prostora EUP TE2 so v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 50/19) opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone – 
IG. Zemljišče s parc. št. 194/3 se nahaja izven EUP TE2, v EUP OP1 (odprti prostor), namenska raba pa je v OPN 
opredeljena kot druga kmetijska zemljišča – K2. Ker so vse tri parcele v lasti istega zasebnika, le-ta podaja 
pobudo, da se jih vključi v predvideni OPPN, s tem da se kmetijska raba na parceli št. 194/3 ohranja. 

Na obravnavanem območju in v njegovi neposredni bližini poteka obstoječa komunalna infrastruktura (vodovod, 
podzemna SN elektrika ter telekomunikacijski vodi). Vzhodno od glavne ceste (izven območja) teče vodotok 
Mestinjščica. Teren območja je v naklonu, pada proti vzhodu.  

Velikost obravnavanega območja je 0.38 ha. 

Predpisan način urejanja je priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta.  

2 PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 

2.1 INVESTICIJSKA NAMERA 

Pobudnik za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del območja EUP TE2 je lastnik 
nepremičnin. 

Želja pobudnika je izvajanje dejavnosti, katera je dopustna skladno z OPN Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, 
št. 50/19), predpisana za enoto EUP TE2, za namensko rabo prostora IG – gospodarske cone in K2 – druga 
kmetijska zemljišča. 

Pobudnik je zainteresiran za izgradnjo novega poslovnega kompleksa, ki ga tvori več poslovnih objektov (vsaj 2), 
parkirišče z dostopno cesto ter zunanja ureditev s povezovalnimi peš potmi.  

OPPN bo pravna podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo novih objektov, ureditev pripadajočih 
prometnih in drugih funkcionalnih površin ter komunalno, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo. 

2.2 OCENA STANJA 

Obstoječe območje predstavljajo nepozidane površine, ki so dostopne iz vzhoda preko obstoječega cestnega 
priključka iz glavne ceste G2-107 odsek 1276.  

Območje treh parcel je v lasti enega lastnika, katerega interes je območje izkoristiti za izgradnjo poslovnega 
kompleksa ter prometna in komunalna ureditev.  

OPN Občine Rogaška Slatina določa, da je za urejanje dela EUP TE2 potrebno izdelati OPPN.  

2.3 RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 

Razlogi za pripravo in sprejem so: 

- zasebna pobuda lastnika nepremičnine za izvajanje poslovne dejavnosti na območju EUP TE2, 
- potreba lastnika nepremičnine po novih objektih (sedanji poslovni prostori obstoječega poslovnega 

subjekta ne zadostujejo potrebam podjetja oz. niso primerni), 
- določitev celovite prostorske ureditve območja, ki bo zagotavljala dostopnost in opremljenost območja 

za lastnika oz. uporabnike v območju, ob upoštevanju vseh omejitev in varovanj v prostoru. 

2.4 PREDLOG 

Pobudnik predlaga Občini Rogaška Slatina pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta - 
OPPN. 
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3 UTEMELJITEV SKLADNOSTI POBUDE Z OPN OBČINE ROGAŠKA SLATINA 
IN SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

3.1 SKLADNOST Z OPN OBČINE ROGAŠKA SLATINA 

OPN občine Rogaška Slatina za celotno enoto urejanja prostora EUP TE2 v odloku in grafičnih prikazih določa 
naslednje: 

Namenska raba prostora:  

Namenska raba večjega dela zemljišča (parcele št. 190 in 191) ima osnovno namensko rabo stavbna zemljišča, 
podrobnejšo namensko rabo pa IG – gospodarske cone (večji del). Manjši del zemljišča (parcela št. 194/3) ima 
namembnost K2 – druga kmetijska zemljišča. Z OPPN se namembnost zemljišč ne spreminja.  

Enota urejanja prostora: EUP TE2 

Način urejanja: OPPN 

PPIP:  povzeti v nadaljevanju za celotno EUP TE2: 

 P+1+M ali 1T 
 maksimalni faktor zazidanosti: 50 % 

 minimalni delež zelenih površin: 15 % 
 maksimalni faktor izrabe: 1,5 

 maksimalna etažnost: / 

Načrtovanje OPPN za del EUP TE2 je v skladu z usmeritvami in določili OPN: 

 

22. člen 
(dopustni objekti in dejavnosti po območjih namenske rabe)  

 
9. IG – GOSPODARSKE CONE 

A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti (12203 Druge poslovne stavbe) 

27. K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA  

A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:  

– Gradnja javne gospodarske infrastrukture vključno s cestnimi povezavami. 

B. Objekti in ureditve iz točke a) so dopustni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  
– vojno stanje ali ogroženost,  
– naravna ogroženost, primer ali neposredna grožnja večje nesreče.  

C. Pogoj:  
– Za vse ureditve in gradnje na kmetijskih zemljiščih mora podati soglasje ministrstvo pristojno 

za kmetijstvo oziroma njegova pooblaščena služba ali urad razen za objekte in dejavnosti iz 
točke B.  

Utemeljitev: 

Z izgradnjo poslovnih objektov se poveča storitvena dejavnost v občini. Na območju kmetijskih zemljišč je 
predvidena izgradnja prometne infrastrukture in komunalne oskrbe objekta, kar je dopustno z 22. členom Odloka 
v OPN.  

23. člen 
(drugi dopustni objekti in posegi v prostor) 

Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN ne glede na določbe 22. člena 
tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 

2. komunalni objekti, vodi in naprave: 

– za oskrbo s pitno in požarno vodo, 
– za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
– za distribucijo zemeljskega plina, 
– za daljinsko ogrevanje, 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-rogaska-slatina/#23.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-rogaska-slatina/#23.%C2%A0%C4%8Dlen
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– za javno razsvetljavo in semaforizacijo, 
– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV razen nadzemnih 

elektroenergetskih vodov, 
– objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, če 

so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na območju dopustno graditi,  
– lokalne in zbirne ceste. 

6. parkirne površine; 

7. pločniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pešpoti, dostopne ceste do objektov. 

Utemeljitev: 

Ob glavnem poslovnem objektu se predvidi parkirišče za zaposlene ter stranke. Med glavnim in pomožnim 
poslovnim objektom je predviden odprt ozelenjen prostor s površinami za pešce. 

Za novogradnjo je previdena priključitev na prometno in komunalno infrastrukturo. Dovozna cesta do objekta se 
bo preko obstoječega cestnega priključka priključevala na glavno cesto G2-107 odsek 1276, cestni dostop do 
višje ležečega objekta se zagotovi iz severne smeri. Predvidena je oskrba s pitno vodo, električno ter energetsko 
energijo ter odvajanje komunalnih in padavinskih voda, kot je zapisno v 23. členu Odloka o OPN. 

33. člen  
(odmiki objektov od sosednjih zemljišč)  

(1) Nove stavbe (nad in pod terenom) morajo biti od meje sosednjih parcel oddaljene najmanj 4 m, 
nezahtevni in enostavni objekti pa najmanj 1,5 m, če ni gradbeno črto obstoječih objektov določeno 
drugače. Za manjši odmik je potrebno pridobiti soglasje lastnikov sosednjih zemljišč. 

Utemeljitev: 

Poslovni prostori so predvideni na 4,00 m odmiku od sosednih parcel, kot je zapisno v 33. členu Odloka o OPN. 

42. člen  
(parkirni normativi)  

- 12203 Druge poslovne stavbe  
(mešani poslovni programi)   1 PM/ 30 m 

 
Na parcelah namenjenih gradnji stavb, je treba od števila parkirnih mest, določenega v prvem odstavku tega 
člena, za objekte oziroma dejavnosti zagotoviti še najmanj 5 % parkirnih mest za kolesa in druga enosledna vozila. 
To določilo se upošteva, če je za objekt glede na prvi odstavek tega člena treba zagotoviti več kot 10 PM. 

Utemeljitev: 

Za poslovni prostor se predvidi vsaj 18 parkirnih mest za osebna vozila in vsaj 2 parkirna mesta za enosledna 
vozila, kot je zapisano v 42. členu Odloka o OPN. 

43. člen 
(parkirne površine in garažne stavbe) 

 
Nove parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno drevo 
na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. 

Utemeljitev: 

Predvidena je ozelenitev parkirnih mest z vsaj 1 drevesom na 4 parkirna mesta, kot je zapisano v 43. členu Odloka 
o OPN. 

45. člen  
(varovalni pasovi prometne infrastrukture) 

(1) Širna varovalnih pasov cest: 
1. glavna cesta: 25,00 m, 
4. javna pot: 6,00 m. 

Utemeljitev: 

V varovalnem pasu glavne ceste je predvidena izgradnja dovozne ceste s parkirišči ter komunalna infrastruktura. 
Objekti so umaknjeni od ceste in poti tako, da v varovalni pas ne posegajo. 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#43.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#43.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#45.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#45.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0prometne%C2%A0infrastrukture)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#(varovalni%C2%A0pasovi%C2%A0prometne%C2%A0infrastrukture)
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#46.%C2%A0%C4%8Dlen
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46. člen  
(priključevanje objektov na javne ceste)  

 
(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali priključek na javno cesto ali javno 
pot. 
 (4) Objekte je treba priključiti na javno cesto s skupnim priključkom. Odstop od tega pravila je mogoč le ob 
soglasju organa Občine, pristojnega za promet. 

Utemeljitev: 

Cestni dostop do poslovnega objekta bo omogočen iz vzhodne smeri, preko obstoječega cestnega priključka, 
dostop do pomožnega poslovnega objekta se je predviden iz severne smeri, kot je zapisano v 46. členu Odloka o 
OPN. 
 
Skladno s Prilogo 1 OPN Občine Rogaška Slatina je za enoto urejanja prostora EUP TE 2 za izdelavo OPPN 
predpisano: 

Stavbe se med seboj lahko funkcionalno povezujejo • V sklopu OPPN je na tem celotnem območju treba 
preveriti poplavno nevarnost – določiti karte razredov poplavne nevarnosti in načrtovati posege in 
dejavnosti skladno s predpisi (pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih 
ogroženih zaradi poplav) in pridobiti vodno soglasje. 

 
Utemeljitev posega 
Predlagana prostorska ureditev izkorišča neposredno lokacijo ob obvoznici naselja Rogaška Slatina, v bližini 
občinskega središča. Promet do gospodarske cone bi potekal izključno iz obvoznice, kar ne bi imelo bistvenih 
negativnih prometnih posledic.  
 
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. 
 
Določitev območja OPPN 
Obravnavano območje zajema vse parcele istega lastnika, zato izhodišča za OPPN zajemajo tudi kmetijska 
zemljišča. Namenska raba kmetijskih zemljišč se ne spreminja. 
 
Skladno s 93. členom OPN se območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, v postopku njegove priprave lahko 
spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Skladno s 94. členom OPN se 
OPPN lahko izdela tudi samo za del območja, predvidenega za urejanje z OPPN, če so določene vse potrebne 

usmeritve za izdelavo OPPN. 
 

3.2 SKLADNOST S SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Ohranjanje narave 

Območje OPPN se nahaja izven območij ohranjanja narave. 

Varstvo kulturne dediščine 

Območje se nahaja izven zavarovanega območja kulturne dediščine. 

Varstvo vodnih virov, podtalnice in voda 

Območje OPPN se nahaja izven območij varstva vodnih virov, podtalnice in voda. 

Poplavna ogroženost 

Območje OPPN se nahaja izven območij poplavne ogroženosti. 

Varstveni pas prometne infrastrukture 

Na vzhodni strani območja poteka glavna cesta G2 - 107, odsek Podkraj – Rogatec, iz katere je omogočen dovoz 
do zemljišča. Območje novogradnje posega v 25,00 m varovalni pas glavne ceste s predvidenimi parkirišči in 
dovozno cesto. Novogradnja se nahaja izven območja južne javne poti 857101 Tekačevo – Kamna Gorca.  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#46.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#46.%C2%A0%C4%8Dlen
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4 OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN 
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 

4.1 OBSTOJEČE STANJE NA OBMOČJU OPPN 

Parcele:   190, 191, 194/3 
Katastrska občina  Tekačevo 
Velikost območja  0,38 ha 
 

Slika 1: Izsek iz DOF s prikazom območja obravnave (obarvano modro)  

  

 Slika 2: Fotografije območja  

4.2 PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA NA OBMOČJU OPPN 

Območje EUP TE2 ima v Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19) 
določeno osnovno namensko rabo kot stavbna zemljišča, podrobnejšo namensko rabo pa kot IG – gospodarske 
cone. Predpisan način urejanja je priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Slika 3: Izsek iz OPN Občine Rogaška Slatina za del EUP TE 2, namenska raba prostora, s prikazom območja obravnave (modro)  
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Podrobnejša namenska raba IG – GOSPODARSKE CONE  
A.  
Vrste dopustnih objektov in 
dejavnosti:  
 

12201 Stavbe javne uprave,  
12510 Industrijske stavbe,  
12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe,  
12303 Oskrbne postaje,  
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti,  
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,  
12203 Druge poslovne stavbe,  
12301 Trgovske stavbe,  
12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo za potrebe območja,  
12420 Garažne stavbe,  
24203 Objekti za ravnanje z odpadki: samo zbirni center za odpadke,  
21301 Letališke steze in ploščadi: samo heliport,  
21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste (daljinske ceste): samo 
parkirišča za vozila in tovorna vozila, za priklopnike teh motornih vozil, za 
avtobuse in za dostavna vozila,  
21112 Regionalne ceste,  
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo za 
predšolsko vzgojo ter izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo za 
potrebe dejavnosti tehnološkega parka, oskrbovalna mesta za vozila na 
alternativni pogon.  

4.3 NAČRTOVANE GRADNJE IN UREDITVE 

Na območju je predvidena novogradnja poslovnega kompleksa za izvajanje poslovne dejavnosti. Predvidene 
dejavnosti so skladne s podrobnejšo namensko rabo prostora, določeno z OPN občine Rogaška Slatina.  

 Poslovni kompleks je predviden iz:  

- osnovnega poslovnega objekta;  
- pomožnega poslovnega objekta; 
- parkirišča in dovozne ceste in 
- urejenih odprtih zelenih površin s povezovalnimi potmi. 

 

Glavni poslovni objekt  etažnost P+1 dimenzije 21.35 x 21.65 (+5.70) m 

Pomožni poslovni objekt  etažnost K+P dimenzije  7.15 x 20.75 m 

 

Gradbena parcela je določena kot zazidljivo stavbno zemljišče, sestavljeno iz parcel št. 190 in 191 k.o. Tekačevo. 
Znotraj gradbene parcele je določena gradbena meja, katere se objekti lahko dotikajo, preko nje pa ne smejo 
posegati. Gradbena meja je na zahodu in jugu od sosednjih parcelnih meja odmaknjena 4,00 m, na vzhodu od 
glavne ceste 25 m, po severu pa poteka po južni parcelni meji parcele št. 194/3 k.o. Tekačevo.   

Znotraj gradbene meje mora gradnja objektov zadostiti faktorjem zazidanosti (0,50) in deležu zelenih površin 
(15%), določenih po OPN. 

Za premagovanje višinskih razlik so praviloma predvidene zelene brežine. Kjer so višinske razlike večje in ne 
omogočajo izvedbe zelenih brežin, je možna izvedba opornih zidov. 

Gradnja je predvidena skladno z obstoječimi plastnicami in se maksimalno prilagodi obstoječemu terenu. Stavbi 
sta orientirani SZ-JV kot potekajo plastnice terena.  

Dostop do objekta se omogoči preko nove interne dovozne ceste, katera se preko obstoječega cestnega priključka 
priključuje na vzhodu na glavno cesto G2 – 107. 

Za poslovni prostor se predvidijo zunanja ozelenjena parkirišča za osebna in enosledna vozila. Območje se lahko 
delno ogradi. Vzhodno od glavnega poslovnega objekta se predvidi pomožni poslovni objekt. Dostop do 
pomožnega poslovnega objekta bo omogočen iz glavnega objekta, preko povezovalne pešpoti ali preko severne 
dovozne poti. Območje med obema objektoma se v čim večji meri ozeleni. 
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Slika 4: zazidalna situacija 

 

Slika 5: prikaz prereza čez območje. 
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5 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN  
DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 

5.1 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO  
IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

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. 

Prometna ureditev 

Predvidena je rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka na glavno cesto G2 - 107.  

Predvidena je izgradnja interne asfaltne ceste širine 5,00 – 5,30 m z 10 % maksimalnim vzdolžnim padcem. 
Parkirišča se izvedejo v tlakovani površini in se obrobničijo z dvignjenimi cestnimi robniki. Predvidi se vsaj 18 
parkirnih mest za osebna vozila in 2 za enosledna. V liniji parkirišč se posadijo drevesa – 1 drevo / 4 PM.  

Za dostop do pomožnega poslovnega objekta se predvidi servisna interna makadamska pot iz severne smeri.  

Način financiranja izvedbe cestnega priključka in ceste je predmet investitorja nepremičnin. 

Oskrba s pitno vodo 

Predvideni objekti se bodo priključili na obstoječe javno vodovodno omrežje skladno s smernicami nosilcev 
urejanja prostora. Do objektov se predvidijo hišni priključki. Za vsak objekt se predvidi samostojni tipski vodomerni 
jašek. 

Obstoječ javni vodovod, ki poteka v neposredni bližini, se tekom gradnje po potrebi zaščiti v skladu z navodili 
upravljalca vodovoda. Investicije v vodovodno omrežje niso potrebne. 

Odvajanje odpadnih voda 

Za vse objekte se predvidi izgradnja ločene meteorne in fekalne kanalizacije.  

Fekalna kanalizacija je predvidena po južni strani objektov in se bo pred iztokom v skupni revizijski jašek meteorne 
kanalizacije iz streh objektov, čistila preko čistilne naprave. Odpadne padavinske vode iz parkirišča se bodo ločeno 
odvodnjavala ali v zadrževalnik meteornih voda ali pa v ponikovalnico (potrebne geološko - geomehanske 
raziskave). V primeru zadrževanja meteorne vode, se bo le ta odvodnjavala v bližnji odprt jarek na vzhodu območja 
na parc št. 576, k.o. Tekačevo oz. po navodilih smernic upravljalca javnega voda 

Investicije v obstoječe kanalizacijsko omrežje niso potrebne. 

Oskrba z električno energijo 

Predvideni objekti se navežejo na obstoječo energetsko infrastrukturo, ki se napaja iz obstoječe TP na parc. št. 
119/2. k.o. Tekačevo oz. skladno smernicami upravljalca javnega voda. Možna je tudi uporaba OVE. 

Za vsak objekt se predvidi prostostoječa elektro omarica. Investicije v obstoječe električno omrežje niso potrebne. 

Oskrba z elektronskimi komunikacijami 

Predvideni objekti se navežejo na obstoječo energetsko infrastrukturo. Za vsak objekt se predvidi nova TK omarica. 
Investicije v obstoječe energetsko omrežje niso potrebne. 

Ogrevanje objekta 

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). 

Odstranjevanje odpadkov 

Odstranjevanje odpadkov bo izvajalo pooblaščeno podjetje za odvoz trajnih odpadkov. Za lažje zbiranje in odvoz 
smeti je za poslovne objekte predviden ekološki otok ob dovozni cesti. Investicije v odlagališče odpadkov ali 
načina odvoza niso potrebne. 

5.2 POTREBNE INVESTICIJE V DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 

Načrtovano urejanje ne vpliva na družbeno infrastrukturo in ne zahteva povečevanje dosedanje opremljenosti z 
družbeno infrastrukturo. Investicije v družbeno infrastrukturo niso potrebne.  
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6 OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO IN SPREJEM OPPN IN INVESTICIJ 

Okvirni roki za pripravo in sprejem OPPN so: 

1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO   60 dni 
2. faza: osnutek OPPN       60 dni 
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)   30 dni 
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN      30 dni 
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava     30 dni 
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti    30 dni 
7. faza: predlog OPPN 30 dni po potrditvi stališč in pripomb na OS 
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)    60 dni 
9. faza: sprejem OPPN na OS na seji OS. 

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 
OPPN po ZUreP-2. 

OPPN bi bil predvidoma lahko z vsemi postopki in usklajevanji sprejet v roku 1 do 1.5 leta. 
Investicije so načrtovane po sprejetju OPPN. 

7 NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

V postopek priprave in sprejema OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora: 

1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana 

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

3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 
4. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina 
5. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
6. Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje 
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana 
8. OKP, JP za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina 

 

Državni nosilci urejanja prostora, kateri podajo svoja mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje, so 

naslednji: 

- Ministrstvo za kulturo, 
- Zavod RS za varstvo narave, 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zdravje, 
- Direkcija RS za vode, 
- Zavod za gozdove. 

 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je 
potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.  
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