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I. TEKSTUALNI   DEL  

1 UVODNA POJASNILA 

Občina Rogaška Slatina je zaradi razvojnih pobud pristopila k pripravi pobude za začetek priprave 
sprememb in dopolnitev. Izdelana je pobuda z izhodišči za pripravo sprememb in dopolnitev 
Zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas (Uradni list RS, št. 114/01, 31/11 in 76/15).  

Veljavni prostorski akt na obravnavanem območju je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19, 115/21 - SDOPN2; v nadaljevanju: OPN). Za tangirano 
območje OPN ohranja veljavnost prostorskega izvedbenega akta Zazidalnega načrta za del območja 
S2 – Ratanska vas (Uradni list RS, št. 114/01, 31/11 in 76/15; v nadaljevanju: ZN). 

Na obravnavanem območju ZN je načrtovana gradnja individualnih stanovanjskih stavb. Del območja 
ZN je že realiziran. V prostoru so izražene razvojne pobude po ažuriranju in posodobitvi določil ZN s 
sodobnimi oblikami gradnje. Občina želi uskladiti posamezna določila ZN s prostorskimi izvedbenimi 
pogoji, določenimi v OPN. Razlog za pripravo OPPN je s tem tudi racionalnejša izraba stavbnih 
zemljišč, ki so opredeljena v OPN za potrebe stanovanjske gradnje. 

V skladu s 118. členom ZUreP-2  odločitev za pripravo prostorskega akta temelji na pobudi investitorja 
priprave prostorskega akta. Namen pobude je preveriti ali nameravan poseg  upošteva cilje urejanja 
prostora, stanje  prostora,  prostorski  razvoj  in  zahteve  nadrejenih  prostorskih  aktov  ter  oceniti  
stanje  in potrebe v prostoru. 

Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), ki določa, da občina lahko spremeni in dopolni veljaven zazidalni 
načrt. 

Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora 
in razvojnih potreb pobudnika. 

Na podlagi pobude župan Občine Rogaška Slatina sprejme sklep o pripravi SD ZN in ga skupaj z 
vlogo za dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta posreduje Ministrstvu za okolje in prostor. 
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2 OBMOČJE SD ZN 

2.1 IZVLEČEK IZ VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTOV 

Na območju obravnave je veljaven prostorski akt Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19, 115/21 - SDOPN2); v nadaljevanju OPN. 

V OPN je območje obravnave ZN opredeljeno kot del enote urejanja prostora z oznako RA9.  

Območje obravnave je v celoti stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo prostora stanovanjske 
površine z oznako SS in z nadaljnjo členitvijo podrobnejše namenske rabe pretežno  enostanovanjske 
površine z oznako SSa. 

 
 

 

Slika 1: Izsek iz OPN Občine Rogaška Slatina (vir: https://dokumenti-pis.mop.gov.si/) 

 

 

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/)
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Skladno z določili OPN se za obravnavano območje ohranja veljavnost izvedbenega prostorskega 
akta. Na območju je veljaven Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (Uradni 
list RS, št. 114/01, 31/11-popr. in 76/15). 

 

 

Slika 2: Izsek iz zazidalnega načrta za del območja S2 – Ratanska vas (vir: Občina Rogaška 
Slatina) 

 

 

Veljavni ZN na območju predvideva ob obstoječih še izgradnjo 36 novih stanovanjskih objektov. 
Dosedaj je bilo izgrajenih  ca 17 objektov, za tri objekte se že pridobiva gradbeno dovoljenje.  

https://dokumenti-pis.mop.gov.si/)
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2.2 LOKACIJA 

SD ZN se nanašajo na celotno območje veljavnega ZN. Spremeni se meja ZN v jugovzhodnem vogalu 
območja in sicer tako, da se prilagodi robu načrtovane rekonstruirane ceste na Trati II.  
  
 

 

 

 

 

Slika 3: širši prikaz v prostoru – topografija 

(vir: portal iObcina, https://www.iobcina.si/)  
 Slika 4: širši prikaz v prostoru – DOF (vir: portal 

iObcina, https://www.iobcina.si/)  

   

2.3 OBSEG, VELIKOST 

Velikost območja OPPN znaša ca 4,25 ha. 

 

2.4 OPIS OBMOČJA 

Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu naselja Rogaška Slatina v Ratanski vasi.  

Ob južnem robu območja poteka državna regionalna cesta III. reda 1464 Tekačevo-Rogaška Slatina. 
Po vzhodnem robu poteka občinska javna pot JP 856208 Na Trati II. Na zahodnem in severnem robu 
meji na železniško progo Grobelno-Rogatec. Južno in zahodno od območja je obstoječe stanovanjsko 
območje prostostoječih hiš. 

Območje SD ZN napajata obstoječi javni poti JP 856207 Na Trati I in JP 856209 Gubčeva ulica, del z 
ZN načrtovanih dovoznih poti še ni izgrajenih. 

Območje na vzhodu meji na obstoječe stanovanjsko območje prostostoječih hiš. 

 

 

https://www.iobcina.si/
https://www.iobcina.si/
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Slika 5: pogled na območje s sevovzhodne smeri (vir: www.google.com/maps) 

 

Slika 6: pogled na osrednji nepozidani del območja (vir: www.google.com/maps) 

 

Slika 7: pogled na severni del območja (vir: www.google.com/maps) 
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2.5 GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

  

Slika 8: Prikaz gospodarske javne infrastrukture (vir: GJI, portal GURS https://eprostor.gov.si/) 

 

Legenda: 

 državna regionalna cesta III. reda 

 občinske ceste 

 vodovod 

 kanalizacija 

 elektroenergetsko omrežje 

 komunikacijsko omrežje 

 plinovod 
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2.6 OBMOČJA VAROVANJ IN OMEJITEV 

 Ogrožena območja:  območje obravnave se nahaja izven plazljivih območij ter poplavno in 
erozijsko ogroženih območij. 

 Območja ohranjanja narave: na obravnavanem območju ni naravnih vrednot in zavarovanih 
območij. 

 Kulturna dediščina:  na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov ali območij kulturne 
dediščine. 

 Vodovarstveno območje: območje obravnave se nahaja izven vodovarstvenih območij. 

 Varovalni gozd: območje obravnave se nahaja izven varovalnih gozdov, zemljišče je v celoti 
stavbno zemljišče. 

 Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture: 

- državna regionalna cesta III. reda 1464 Tekačevo-Rogaška Slatina: varovalni pas 15 m 
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta.  

- občinske javne poti JP 856208 Na Trati II, JP 856207 Na Trati I in JP 856209 Gubčeva ulica: 
varovalni pas 6 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta. 

- preko območja potekajo javni vodovod, kanalizacija, elektro energetski podzemni vodi, 
plinovod in komunikacijsko omrežje. 

 

3 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA 

Veljavni prostorski izvedbeni akt na obravnavanem območju je Odlok o zazidalnem načrtu za del 
območja S2 – Ratanska vas (Uradni list RS, št. 114/01, 31/11 in 76/15).  

Veljavni ZN ima opredeljene natančne prostorske izvedbene pogoje za načrtovanje in umestitev 
stanovanjskih objektov, od katerih ne dopušča odstopanj. Prav tako ne dovoljuje izgradnje pomožnih 
objektov k osnovnim objektom in dejavnosti. 

Razlog za pripravo SD ZN je racionalnejša izraba stavbnih zemljišč in aktivacija nezazidanih stavbnih 
zemljišč, ki so opredeljena v ZN za potrebe stanovanjske gradnje s tem, da se uskladi nejasnosti in 
pomanjkljivosti, ki bistveno odstopajo od splošnih prostorskih izvedbenih pogojev, opredeljenih za 
namensko rabo SSa v OPN. 

Zaradi razvojnih potreb je naročnik / pripravljavec pristopil k pripravi pobude za začetek priprave 
prostorskega akta.  
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4 PREDLOG NAMERAVANE PROSTORSKE UREDITVE, ZASNOVA 

Predmet SD ZN so spremembe tekstualnega dela odloka.  
 

Predmet SD ZN so: 

- dopustitev gradnje dvostanovanjskih objektov, 

- opredelitev dopustnih spremljajočih dejavnosti, 

- opredelitev dopustnih pomožnih objektov, 

- opredelitev dopustnih odstopanj od opredeljenih gabaritov objektov, oblikovanja objektov in 
dopustnih odstopanj od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in 
komunikacijskega omrežja, opredeljenih v veljavnem ZN. 

 

V SD ZN se opredelijo: 

- za stanovanjske stavbe se opredeli možnost gradnje dvostanovanjskih stavb v okviru 
dopustnih maksimalnih gabaritov objekta in ob zagotavljanju normativa za parkiranje, 

- za izgrajene stanovanjske objekte so dopustne: 

- prizidave (dozidave in nadzidave) objektov do maksimalnih opredeljenih gabaritov in 
ob upoštevanju dopustnih odstopanj,  

- spremembe namembnosti za dejavnosti, ki so opredeljene kot dopustne, 

- na posameznih nezazidanih parcelah v območju je dopustna zapolnitev vrzeli s stanovanjskimi 
objekti ob upoštevanju pogojev ZN,  

- v stanovanjskih stavbah je dopustna gradnja ali ureditev poslovnih prostorov za dopolnilne 
oblike dela na domu za do dva zaposlena, v obsegu manj kot 50 % bruto tlorisne površine (v 
nadaljevanju: BTP) objekta ob pogoju, da velikost parcele zagotavlja potrebne površine za 
normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe 
objekta (stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev). Dopustne so: 

- 12202 stavbe bank, pošt in zavarovalnic, 

- 12203 druge poslovne stavbe (pisarne in poslovni prostori za lastno poslovanje in 
poslovanje s strankami), 

- 12304 stavbe za storitvene dejavnosti (od tega frizerski, kozmetični saloni in podobne 
stavbe, kemične čistilnice, pralnice, popravljalnice čevljev in podobne stavbe, 
fotokopirnice, fotostudii, stavbe za oskrbo in nego hišnih živali), 

- ob osnovnih objektih se na posamezni gradbeni parceli dopusti gradnja oziroma postavitev 
pomožnega objekta, ki dopolnjuje funkcijo osnovnega objekta in ga po njegovem namenu in 
velikosti ne presega ter zaradi njega ne pride do potrebe po dodatni komunalni opremi 
(garaža, nadstrešek, zimski vrt, bazen in podobni objekti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost 
bivanja). Gradnja pomožnih objektov je možna na gradbeni parceli, na kateri je že izgrajen 
osnovni objekt oziroma se gradita osnovni in pomožni objekt sočasno. Dopusti se gradnje 
ograj in podpornih zidov. 

- na opredeljenih zelenih površinah je dopustna gradnja otroških igrišč, 

- opredeli se dopustna odstopanja od določil odloka: 

- dopusti se odstopanje od opredeljenih tlorisnih gabaritov do +2,00 m ob upoštevanju 
opredeljenih odmikov, dopustna so odstopanja na manjše gabarite, 

- dopusti se odstopanje od opredeljenega naklona strešin simetričnih dvokapnih streh v 
razponu od 35 do 45 stopinj, 

- dopusti se gradnja frčad do maksimalno 2/3 dolžine strehe, vse frčade na strehi 
morajo biti enotno oblikovane, 
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- izzidki, frčade in prizidave ter pomožni objekti imajo lahko dvokapno ali ravno streho, 
obvezno je ohraniti osnovno obliko strehe kot je določena v ZN, 

- dopusti se odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in 
komunikacijskega omrežja na območju OPPN na podlagi ustrezne projektne 
dokumentacije, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s 
prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo 
primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. 
Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske javne infrastrukture, 

- večja odstopanja so izjemoma dopustna ob predhodnem pisnem soglasju občine v 
fazi izdelave idejne zasnove objekta. 

 

Pri vseh posegih v prostor je obvezno upoštevanje pogojev: 

- upoštevajo se opredeljeni maksimalni tlorisni gabarit, ki je za tip objekta A 9m x 12m in za tip 
objekta B 11m x 11.5m (razvidno iz grafičnih prilog) in višinski gabariti (K)+P+M, 

- gabariti objektov so omejeni z maksimalnimi tlorisnimi gabariti in faktorjem zazidanosti 
gradbene parcele FZ (razmerje med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele), 
ki je največ 40% gradbene parcele; v zazidano površino se šteje površina vseh stavb in 
pomožnih objektov na gradbeni parceli (tudi nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so stavbe),  

- določen je faktor zelenih površin FZP, ki znaša najmanj 10% gradbene parcele, 

- največja dopustna višina kolenčnega zidu je 1,60 m, 

- kote objektov se določijo v projektni dokumentaciji zunanje ureditve glede na vzdolžni profil 
načrtovane oziroma obstoječe ceste in so praviloma: 

- kota tal pritličja za objekte na ravnem terenu 20 cm nad koto dovozne ceste in  

- kota tal kleti za objekte na nagnjenem terenu z delno vkopano kletjo 20 cm nad koto 
tal dovozne ceste, 

- opredeljeni so obvezni odmiki objektov od sosednjih parcel, ki znašajo: 

- za nove stanovanjske objekte 3,00 m ali manj, če je tako opredeljeno v grafičnem delu 
ZN, dopusten je manjši odmik ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča, vendar ne 
manj kot 1,50 m, 

- pomožni objekti, ki so stavbe (enostavni, nezahtevni in manj zahtevni objekti) morajo 
biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,50 m, s pisnim 
soglasjem lastnikov parcel, na katere mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje, 

- podporne zidove se lahko gradi do meje zemljiške parcele, vendar le, če se lastniki 
zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0,50 m od 
parcelne meje, 

- ograje je dopustno graditi največ do meje zemljiške parcele na kateri se gradi, vendar 
tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; ograja, ki je medsosedska in 
označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih 
razmejuje, o tem pisno sporazumejo, 

- višina ograj in živih mej je dopustna do 1,60 m, razen na cestni strani, kjer je 
maksimalna višina 1,00 m, 

- odmiki ograj in živih mej od javnih cest ne smejo ovirati polja preglednosti in 
vzdrževanja cest ter predvidenih ureditev, pridobiti je potrebno občine,  

- priključke na komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje je dopustno graditi do 
parcelne meje,   

- odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, parkirne in manipulacijske površine) od 
medsosedske parcelne meje morajo biti vsaj 1,00 m, 

- manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih alinejah, so dovoljeni ob soglasju 
lastnika sosednjega zemljišča. 
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Promet: 

Prometno omrežje se s SD ZN ne spreminja. 

 

Komunalno, energetsko in komunikacijsko omrežje: 

Novi objekti se priključijo na javni vodovod, kanalizacijo, elektro omrežje, plinovod in komunikacijsko 
omrežje v skladu z veljavnim ZN, usmeritve za potek omrežij in priključevanje na njih se s SD ZN ne 
spreminjajo. 

 

5 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 
JAVNO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 

Skupaj s postopkom priprave SD ZN je predvidena izdelava elaborata ekonomike, ki bo za izvedbo 
OPPN  opredelil: 

- komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo, ki jo 
bo treba dograditi ali zgraditi za ta namen; 

- oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev; 

- etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v SD ZN, ki se nanašajo na komunalno opremo in 
drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo. 

Elaborat ekonomike bo osnova za pripravo programa opremljanja. 

S predmetnimi SD ZN ne bo načrtovane nove gospodarske javne infrastrukture, priključevanje 
posameznih objektov nanjo je opredeljeno že v veljavnem ZN in se ne spreminja. Načrtovanje 
družbene javne infrastrukture na območju SD ZN ni predvideno. 

Finančna sredstva za izdelavo SD ZN zagotovi naročnik. 
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6 PRISTOJNI DRŽAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

Skladno z zakonodajo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 
1000 Ljubljana sodeluje v postopku priprave prostorskega akta kot organ, ki na podlagi pridobljenih 
mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje.  

Državni nosilci urejanja prostora, ki 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 RS. 

 

Ostalih nosilcev urejanja prostora se zaradi specifike SD ZN ne vključi v postopek priprave.  

 

7 PODATKI IN STROKOVNE PODLAGE, OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV UREJANJA 
PROSTORA 

Podatke za pripravo SD ZN posreduje naročnik, delno pa jih pridobi izbrani načrtovalec iz javno 
dostopnih evidenc. Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage vključno z 
geodetskim načrtom, kolikor se izkaže potreba in drugimi strokovnimi podlagami za izdelavo SD ZN 
zagotovi naročnik. 
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II. GRAFIČNI DEL 

 

1 Izsek iz OPN M 1:5000 

2 Izsek iz ZN M 1:1500 

3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5000 
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