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2. odstavek 126. člena ZUreP-3 določa; 

»OPPN se pripravi za območja, za katera je z OPN predvidena njegova priprava, lahko pa tudi v območjih, kjer z OPN ni 

predviden, če se za to pokaže potreba ali pobuda po tem, ko je bil sprejet OPN.« 

Predviden OPPN se pripravlja delno na območju, za katerega je z določili OPN predpisana priprava OPPN (RA9). 

 

Pobudniki: Ferid Kalajdži,  

Prešernova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina  

in 

Mustafa Kalajdži, 

Prešernova ulica 28, 3250 Rogaška Slatina 

 

Izdelovalec OPPN: API ARHITEKTI D.O.O. 

      Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana 

  Odgovorna oseba:  Damjan Burcar, univ. dipl. inž. arh. 

Elektronski naslov:  damjan.burcar@api.si 

Telefon:   +386 1 283 20 07 

  Spletna stran:   https://www.apiarhitekti.si/ 

 

 

Lokacija OPPN:  Obravnavano območje se nahaja na severozahodnem 

delu mesta Rogaška Slatina, med Celjsko cesto na 

jugu, Gubčevo ulico na severovzhodu in javno potjo na 

Trati.  

 Enota urejanja:   RA9  

Podrobna namenska raba: SSa - pretežno enostanovanjske površine 

  Naziv OPPN:   OPPN SOSEKA ROGAŠKA 

Določila za pripravo OPPN: RA9: / 

  

  Katastrska občina:  ROGAŠKA SLATINA  (2635) 

Parcele: 689, 690/1, 690/2, 691/1, 665, 695/4 
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2.1  Prikaz Lokacije predvidenega OPPN 

 

 
Slika 1: prikaz obravnavanega območja očrtanega z rdečo črto na ortofoto. VIR: https://ipi.eprostor.gov.si/jv/, september  

2022. 

 

  

Slika 2: prikaz obravnavanega območja očrtanega z rdečo barvo na kart podrobne namenske rabe. VIR: 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=rogaskaslatina, september 2022. 
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 2.2 Opis nameravanega posega 

 

Investitor želi na območju parcel v njegovi lasti urediti postaviti tri nove stanovanjske objekte etažnosti 

K+P+N+T in 2K+P+N+T. Z občinskim podrobni prostorskih načrtom (v nadaljevanju OPPN) se objekte 

prostorsko umesti in določi prostorske izvedbene pogoje. 

 

V posamični stavbi se predvidi 6 stanovanjskih enot za gradnjo katerih se odstrani obstoječe objekte. 

Predvidena je podzemna garaža s številom PM glede na predvidene dejavnosti v objektih. 

 

Dostop za motorni promet do območje se predvidi iz zahodne strani iz javne poti Na Trati. Izvoz iz garaže se 

predvidi preko na severu na Gubčevo ulico. Stavbe se na parcelo postavi na način, ki upošteva morfološko 

okolico v neposredni bližini in ne kazi podobe naselja. 

 

V stavbah se predvidi stanovanjski program v nadstropjih ter poslovni program v pritličju. 

 

Ureditev predvideva uporabo obstoječih infrastrukturnih priključkov, v kolikor bodo zadostovali potrebam 

gradnje. Natančen potek priključevanja se bo določil v prihodnjih fazah OPPN. Posegi v vode javne 

gospodarske infrastrukture niso predvideni. 

 

Predvidena nova zunanja ureditev bo zasnovana na način, ki zagotavlja ohranjanje zelenih površin v 

največji možni meri. Obstoječe območje je delno opuščeno, delno pozidano in delno določeno kot zelene 

rekreacijske površine.  

 

2.3 Seznam parcel zajetih v območje OPPN z lastništvom 

 

ZAP. 

ŠT. 

ŠT.  K.O. IME K.O. PARC

ELA 

LASTNIK NASLOV LASTNIKA 

1 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

689 Mustafa Kalajdži Prešernova ulica 028, 3250 

Rogaška Slatina 

2 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

690/1 Ferid Kalajdži Prešernova ulica 028, 3250 

Rogaška Slatina 

3 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

690/2 Ferid Kalajdži Prešernova ulica 028, 3250 

Rogaška Slatina 

4 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

691/1 Ferid Kalajdži Prešernova ulica 028, 3250 

Rogaška Slatina 

5 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

665 Javno dobro v lasti 

občine Rogaška 

Slatina 

Izletniška ul. 2, 3250 

Rogaška Slatina 

6 2635 ROGAŠKA 

SLATINA 

695/4 Mustafa Kalajdži Prešernova ulica 028, 3250 

Rogaška Slatina 
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3.1 Opis obstoječega stanja 

 

Na samem območju in v njegovi širši okolici prevladuje individualna gradnja predvsem eno in 

dvostanovanjsikih hiš z namensko rabo stanovanjskih površin, ki meji na območje osrednjih centralnih 

dejavnost, kjer se nahaja Javni Vzgojno-Izobraževalni zavod Rogaška Slatina. Vzhodno od območja poteka 

vodotok Nejgoščica (ponikalnica). Dostopnost je zagotovljena po javni poti na Trati, do zahodnega dela in 

po Gubčevi ulici, do severno vzhodnega dela območja. Obe ulici se priključita na regionalno Celjsko cesto, 

ki poteka v neposredni  bližini južno od  območja v smeri vzhod - zahod in predstavlja glavno povezavo s 

širšim območjem. 

 

Ožje območje se nahaja na pracelah s podrobno namensko namensko rabo stavbnih zemljišč in površin za 

oddih rekreacijo in šport.  

 

Trenutno je del obravnavanega območja opuščen in zaraščen, del pa pozidano z stanovanjskimi hišami ter 

pomožnimi objekti, ki so v različne stanju dotrajanosti (z načrtom se predvidi njihova odstranitev). 

 

Relief na območju je v naklonu in sicer pada v smer jugozahod - severovzhod. Razlika med najvišjo in 

najnižjo točko znaša cca 11 m. Naklon je raznolik in sicer je na nekaterih mestih zvezen, na drugih pa urejen 

v terase. 

 

Vodi gospodarske javne infrastrukture potekajo v neposredni bližini območja. Mešani kanalizacijski vod 

poteka severozahodno od območja, plinovod ob severozahodni zahodni meji območja, vodovod ob 

severovzhodni in telekomunikacijski vodi, ki potekajo ob severozahodnem in severovzhodnem robu 

območja. Do nekaterih objektov v obravnavanem območju že potekajo obstoječi priključki GJI. 

 

3.2 Varstveni režimi na obravnavanem območju 

 

Zeleni sistem: 

Namenska raba v  EUP RA29 je površine za oddih, rekreacijo in šport.  

 

ZAVAROVANA OBMOČJA, NARAVNE VREDNOTE IN VAROVANA OBMOČJA NARAVE, POSEBNA 

VARSTVENA OBMOČJA NATURA 2000, POTENCIALNA POSEBNA OHRANITVENA OBMOČJA 

NATURA 2000 IN EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA: 

Območje leži izven zavarovanih območij, varovanih območij narave, območij Natura 2000, potencialnih 

posebnih ohranitvenih območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij. 

 

VODOVARSTVENA OBMOČJA: 

Območje leži izven vodovarstvenih območij. 

 

GOZDNI REZERVATI: 

Območje leži izven gozdnih rezervatov. 

 

GOZDOVI S POSEBNIM POMENOM 

Območje leži izven gozdov s posebnim pomenom. 
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VAROVANI GOZDOVI: 

Območje leži izven območij varovanih gozdov. 

 

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE: 

Območje leži na zavarovanih območij kulturne dediščine. 

 

POPLAVNO OGROŽENA OBMOČJA IN Z NJIMI POVEZANE EROZIJE CELINSKIH VODA: 

Območje leži izven poplavno ogroženih območij. 

 

PLAZLJIVA, PLAZOVITA IN EROZIJSKO OGROŽENA OBMOČJA: 

Območje leži izven plazljivih, plazovitih in erozijsko ogroženih območij. 

 

POTRESNA OBMOČJA: 

Projektni pospešek tal na območju znaša v (g): 0,15. 

 

OBMOČJA MOŽNE PREKOMERNE OBREMENITVE S HRUPOM: 

Območje leži na območju III. stopnje varstva pred hrupom. 

 

OBMOČJA ZA POTREBE OBRAMBE TER OBMOČJA ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 

NESREČAMI: 

Območje leži izven območij za potrebe obrambe ter območij za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. 
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VELJAVNI 
PROSTORKI AKTI 

 

 

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina  

(Uradni list RS, št. 50/19, 115/21) - v nadaljevanju OPN 

 

 
 

 

 

PODROBNA NAMENSKA RABA NA OBMOČJU:  

SSa - pretežno enostanovanjske površine 

ENOTA UREJANJA PROSTORA: RA9  

 

IZVLEČEK IZ OPN; 

STRATEŠKI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. člen (izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine)  

 

(1) Strategija prostorskega razvoja občine sledi izhodiščem Strategije prostorskega razvoja 

Slovenije in Prostorskega reda Slovenije. Prostorski razvoj občine sloni na uravnoteženi rabi 

prostora, upoštevanju regionalnih posebnosti in ohranitvi naravnih in ustvarjenih kvalitet. 

(2) Občina Rogaška Slatina je del subregije Obsotelje in Kozjansko, ki je ena izmed subregij 

Savinjske razvojne regije. 

(3) Izhodišča prostorskega razvoja obsegajo: 

1. Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov 

prostorskega razvoja občine. Osnovni cilj prostorskega načrtovanja v občini je uvajanje načel 

trajnostnega razvoja kot celostnega pristopa k načrtovanju, oziroma pripravi razvojne strategije 

občine. 

2. Razvoj Rogaške Slatine kot središče regionalnega pomena (v somestju s Šmarjem pri Jelšah); 

3. Načrtovanje poselitvenega in infrastrukturnega omrežja, ki bo enakovreden sosednjim 

središčem v regiji; 

4. Okrepitev centralnih, upravnih, gospodarskih in oskrbnih funkcij za celotno gravitacijsko 

območje občine; 
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5. Ohranjanje krajinske pestrosti; 

6. Umeščanje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, izven območij, kjer je 

voda stalno ali občasno prisotna ter v ustreznem odmiku tako, da se na priobalnem zemljišču 

ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Poleg tega se z ureditvami ne sme povzročati 

poslabšanja stanja voda in vodnega režima. Cilj je tudi ohranjanje retencijskih sposobnosti 

območij in zagotovitev njihove ponovne vzpostavitve, če je to mogoče; 

7. Ohranjanje kakovostne kulturne krajine z ohranjanjem kmetijske rabe prostora ter 

preprečevanjem razpršene gradnje oziroma izvajanjem njene sanacije; 

8. Ohranjanje značilnega stavbarstva, kulturne, tehnične in umetnostno zgodovinske dediščine; 

9. Ohranjanje zavarovanih območij narave, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost (ekološko 

pomembna območja, območja Natura 2000); 

10. Ohranitev zdravega in kakovostnega bivalnega okolja; 

11. Na lokalni ravni zagotavljanje enakomerne infrastrukturne opremljenosti; 

12. Ohranjanje in razvoj turistične dejavnosti; 

13. Ohranjanje in razvoj proizvodnih dejavnosti z dodano vrednostjo. 

 

7. člen (cilji prostorskega razvoja občine)  

 

(1) Skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, 

družbenimi in okoljskimi razmerami; 

(2) Racionalen in učinkovit prostorski razvoj: 

1. Z zmerno rastjo prebivalstva v občini in omejevanjem pretirane urbanizacije doseči še dopustno 

obremenitev prostora. 

2. Z zmernim zgoščanjem, dograjevanjem in širitvijo naselij, uvajati delne prenove znotraj naselij in 

s tem izboljševati izkoriščenost stavbnega fonda ter s saniranjem razvrednotenih stavbnih zemljišč 

zagotoviti racionalno rabo prostora. 

3. Zagotoviti uravnotežen razvoj stanovanjskih, oskrbnih, proizvodnih in storitvenih zmogljivosti v 

naseljih. 

4. S prostorskim načrtovanjem doseči usklajenost sektorskih strategij razvoja ter doseči 

gospodarski učinkovitost in socialno povezanost v naravnem in bivalnem okolju. 

5. Uvajati proizvodne programe z večjo dodano vrednostjo in udeležbo znanja in inovativnih 

sposobnosti, ter manjšo porabo energije ob upoštevanju varovanja okolja in smotrne rabe 

prostora. 

6. Zagotovitvi več delovnih mest. 

7. Dopolnjevati naselja z boljšo opremljenostjo raznovrstnih dejavnosti. 

8. Zagotoviti zadostne količine različnih stanovanj. 

9. Še dodatno izboljšati turistično ponudbo v občini (zgraditi avtokamp, povečati nastanitvene 

kapacitete, izboljšati kongresni turizem, dodatno razviti turistične kmetije, urediti turistične in 

kolesarske poti v občini, razviti pohodništvo in rekreacijo v krajini). 

10. Zagotoviti smotrno rabo in zaščito neobnovljivih naravnih virov in zagotavljanje ekološkega 

ravnovesja. 

11. Omogočati trajnostno rabo kulturne dediščine na način in v obsegu, ki dolgoročno ne bo 

povzročala degradacije ali celo izgube dediščinskih lastnosti. 

(3) Razvoj policentričnega omrežja naselij in skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko 

razvojnimi značilnostmi: 

1. Usmerjanje poselitev znotraj okvirnih območij naselij na način, da se bodo prvenstveno 

izkoristile proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih. 

2. Prenova in sanacija degradiranih območij v naseljih. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2393/#7.%C2%A0%C4%8Dlen


POBUDA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA EUP RA9 IN RA29 11 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opredelitev novih okvirnih območij naselij na osnovi analiz. 

4. Zagotovitev nadaljnjega razvoja naselij v okviru Savinjske razvojne regije. 

5. Doseči usklajeno medobčinsko partnerstvo, ki je usmerjeno na tista področja, kjer je razvojni 

zaostanek območja najbolj pereč. 

(4) Kvalitetni razvoj naselij in varstvo okolja: 

1. Zagotoviti rast komunalnega in bivalnega standarda in kvaliteto življenja v naseljih. 

2. Izvajati kvaliteto bivalnega okolja z prenovo in oživljanjem naselij z sanacijo degradiranih 

območij v naseljih. 

3. Izboljšati strukturo stanovanjske gradnje z poenoteno tipologijo. 

4. Zagotoviti ohranjanje kulturne raznovrstnosti, ki je temelj nacionalne in lokalne prepoznavnosti. 

5. Upoštevati javno korist varstva dediščine in omogočati celostno ohranjanje kulturne dediščine s 

katerim se zagotavlja nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje, obnovo, 

prenovo, uporabo in oživljanje. 

6. Izoblikovati prostorske mehanizme zaustavljanja trendov nekakovostne urbanizacije in s tem 

degradacije naselbinske dediščine. 

7. Izboljšati vsebino prostorskih aktov, ki bodo fleksibilnejši in ki bodo upoštevali veliko posebnosti. 

8. Pri načrtovanju razvoja poselitve se upošteva varstvene pogoje in usmeritve za ohranjanje 

zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v okviru ohranjanja 

naravnih kakovosti. 

(5) Učinkovito gospodarsko javno infrastrukturo: 

1. Doseči trajnostno energetsko oskrbo, predvsem pa smotrno rabo energije v naseljih. 

2. Izboljšati povezanost infrastrukturnih sistemov s Hrvaško na področju energetike, 

telekomunikacij in prometa. Izvajati načrtno pripravo stavbnih zemljišč za gradnjo. 

3. Izboljšanje prometnega položaja Rogaške Slatine z razvojem (predvsem obnovo) cestnega in 

železniškega omrežja. 

4. Izboljšanje dostopnosti posameznih programov z izgradnjo (rekonstrukcijo) vpadnic v naselje 

Rogaška Slatina. 

5. Vzdrževanje kakovosti lokalnega cestnega omrežja in ureditev prometne infrastrukture v 

osrednjem naselju na način, ki bo v večji meri upošteval turistični značaj središča naselja. 

6. Izgradnja mreže kolesarskih stez in pešpoti. 

7. Pri načrtovanju novih in prenove obstoječih energetskih objektov in naprav mora biti izkazani 

pozitivni vplivi na urbani razvoj, na okoljevarstveno in na družbeno sprejemljivost. Zaradi ekoloških 

prednosti se bo bistveno povečala poraba zemeljskega plina v urbanem okolju. 

8. Pospešiti razvoj sodobnih tehnologij za prenos informacij, ki nadomeščajo prevoz. 

9. Zmanjševati negativne vplive prometa in prometnega omrežja omogočiti uravnotežen prostorski 

razvoj in izboljšati kvaliteto javnega potniškega prometa. Pri načrtovanju cestnega omrežja je 

potrebno upoštevati smotrno rabo prostora in v največji meri uporabiti obstoječe infrastrukturne 

koridorje. 

(6) Uravnotežena krajina: 

1. Pri načrtovanju razvoja krajine se upošteva varstvo zavarovanih območij, naravne vrednote in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti s poudarkom ohranjanja narave v okviru ohranjanja naravnih 

kakovosti. 

2. Ohranjanje naravnih ekosistemov in habitatov z namenom zmanjševanja ogroženosti živalskih 

in rastlinskih vrst. 

3. Zagotavljanje pluralnosti različne rabe prostora tako podeželskega kot urbanega območja v 

skladu s prostorskimi možnostmi in krajinsko sliko. 

4. Smotrno rabo in zaščito neobnovljivih virov in zagotavljanje ekološkega ravnovesja. 

5. Zagotoviti ustrezno oblikovanje naselij in krajine. 
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6. Ohranjati in varovati okoljsko pomembne človeške, kulturne in družbene vrednote kot nujne 

sestavine razvoja in izboljševanja kakovosti življenja. 

7. Zagotoviti pestrost in skladnost kulturne krajine in neokrnjeno biološko in krajinsko pestrost. 

8. Varovati kmetijska, zlasti ravninska njivska zemljišča. 

9. Uvajati varčno in večnamensko rabo tal in virov. 

10. Zaustavitev nadaljnje širitve razpršene gradnje v odprtem prostoru. 

11. Sanirati obcestno razpršeno gradnjo. 

12. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba sistemsko rešiti nevarnost 

pred poplavami in plazovitostjo v občini. 

13. Na področju kmetijstva v občini je potrebno razvijati dopolnilne dejavnosti na kmetijah v 

povezavi z turizmom. 

14. Na področju rudarstva je potrebno izvršiti revitalizacijo opuščenih dnevnih kopov. 

15. Na področju okoljskih dejavnosti je treba zavarovati potencialno pomembne vire podtalnice. 

16. Ohraniti naravne ekosisteme in habitate z namenom zmanjševanja ogroženosti živalskih in 

rastlinskih vrst. 

17. Varovati vodne vire, urejanje in varovanje odtočnega režima ter varstvo kakovosti voda. 

18. Vsa divja odlagališča na območju občine je treba evidentirati in jih čim prej sanirati, prednostno 

tista na vodovarstvenih območjih in območjih varovanja narave ni kulturne dediščine. 

(7) Produktivno kmetijstvo: 

1. razvoj podeželja kot turizmu komplementarnega prostora; 

2. razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v povezavi s turizmom; 

3. specializacija v panoge, ki zahtevajo več delovne sile in manj površin; 

4. povezava kulturne dediščine in ponudbe na podeželju s tematskimi potmi; 

5. ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč s smotrnim umeščanjem dejavnosti, infrastrukture in 

poselitve; 

6. spodbujanje ekološkega načina kmetovanja in kmetovanja brez genetsko spremenjenih 

organizmov. 

 

 

 

 

 

VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN V OBMOČJIH NAMENSKE RABE 

 

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

 

1. SSa – PRETEŽNO ENOSTANOVANJSKE POVRŠINE  

A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:  

– 11100 Enostanovanjske stavbe,  

– 11210 Dvostanovanjske stavbe.  

B. Vrste pogojno dopustnih objektov in dejavnosti:  

a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti za potrebe območja:  

– 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (do 50 ležišč), 

– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovalnimi stanovanji (do 50 ležišč), 

– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (do 1000 m2 BTP objekta ali 

dela objekta), 

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,  

– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov,  
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– 12420 Garažne stavbe (za potrebe območja),  

– 12650 Stavbe za šport (za potrebe območja),  

– 24110 Športna igrišča: samo igrišča za športe na prostem – večnamenska igrišča v normativno 

predpisani velikosti za določeno igro z žogo, garderobe,  

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga 

javna igrišča,  

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 250,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji, 

točilnice, 

– bari (do 35,00 m2 BTP dela objekta), 

– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo družinski hotel,  

– 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo družinski hotel,  

– 12201 Stavbe javne uprave (za potrebe območja),  

– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (za potrebe območja),  

– 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 

– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 

– 12303 Oskrbne postaje (površina gradbene parcele do 1000,00 m2), 

– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve,  

– 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (samo galerije, knjižnice),  

– 12203 Druge poslovne stavbe,  

– 12510 Industrijske stavbe: samo obrtne delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 

– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe: samo vila bloki z do šest stanovanji.  

b) Dejavnosti in stavbe iz točke a) so dopustne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

– dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za funkcioniranje objekta, 

vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta in dejavnosti,  

– neposredna navezanost javno cesto,  

– 12510 Industrijske stavbe (obrtne delavnice do 300,00 m2 BTP) so ob izpolnitvi pogojev iz prve 

in druge alineje te točke dopustne le če gradbena parcela takega objekta ne meji na območja z 

namensko rabo ZS, BT ali CU. 

 

14. ZS c – POVRŠINE ZA ODDIH, REKREACIJO IN ŠPORT  

A. Vrste dopustnih objektov in dejavnosti:  

– 24110 Športna igrišča (razen površin za avtomobilske, motoristične ali konjske dirke),  

– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,  

– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo sanitarni prostori,  

– tribune za gledalce.  

B. Vrste pogojno dopustnih objektov in dejavnosti:  

a) Pogojno so dopustne tudi stavbe in dejavnosti, če dopolnjujejo osnovno namembnost območja:  

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta); bifeji, 

točilnice, 

– spremljajoči objekti, potrebni za funkcioniranje športnih igrišč (garderobe, shrambe rekvizitov, 

sanitarije, klubski prostor in podobno (do 350,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), 

– prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami (baloni),  

– počivališča, naprave za rekreacijo v naravi, piknik prostori, klopi, mize, lesena zavetišča do 

velikosti 100,00 m2, razgledišča, koši za odpadke, informativne table, kažipoti in podobna oprema. 

 

 

23. člen (drugi dopustni objekti in posegi v prostor)  
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(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, so na celotnem območju OPN ne glede na 

določb 

1. na poplavnem območju veljajo omejitve iz 83. člena tega odloka, 

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, 

– za javno razsvetljavo in semaforizacijo, 

– za distribucijo električne energije napetostnega nivoja do vključno 20 kV razen nadzemnih 

elektroenergetskih vodov, 

– nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja nad 0,4 kV do vključno 20 kV za oskrbo z 

električno energijo izven območja mesta Rogaška Slatina, nadzemni vodi za oskrbo z električno 

energijo višjih napetosti znotraj območja mesta Rogaška Slatina in izven so dovoljeni le znotraj 

obstoječih in predvidenih koridorjev, 

– nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja do vključno 0,4 kV, če je tovrstno omrežje 

v območju EUP zgrajeno samo z nadzemnimi vodi, 

– podzemno distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrežje, 

– nadzemni elektronski komunikacijski vodi izven območja mesta Rogaška Slatina, 

– zbiralnice ločenih frakcij odpadkov, 

– 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, 

– repetitorji in ostali oddajniki za potrebe telekomunikacij, 

– sončne elektrarne ob upoštevanju četrtega odstavka 25. člena tega odloka, 

3. podzemne etaže s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v 

kolikšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, hidrološke razmere, potek komunalnih 

vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov, 

4. podhodi in nadhodi za pešce, 

5. avtobusna postajališča s potrebnimi ureditvami, 

6. parkirne površine, 

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

8. dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstoječih objektih), 

9. odprte bivalne površine, drevoredi, površine za pešce, otroška igrišča in biotopi, 

10. vodnogospodarske ureditve, 

11. brvi in mostovi, 

12. vstopno-izstopna mesta za rečni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), 

utrjene brežine vodotokov, splavnice in pristani, 

13. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z zaklonišči in 

objekti za zaščito, reševanje in pomoč ter evakuacijske (požarne) stopnice izven objektov, ki so 

višji od 10,00 m, 

14. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami, 

15. naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov). 

 

 

24. člen (vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti)  

 

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se v zvezi z objekti in dejavnostmi, ki so 
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dopustni na podlagi tega odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje: 

1. gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, 

2. rekonstrukcija objekta, 

3. odstranitev objekta, 

4. vzdrževanje objekta. 

(2) Gradnje, določene v prvem odstavku tega člena, razen odstranitve objekta, so dopustne samo 

na zakonito zgrajenih objektih. 

(3) Dozidani ali nadzidani del objekta je treba priključiti na obstoječi komunalni priključek objekta, h 

kateremu se izvaja dozidava ali nadzidava, če je taka tehnična rešitev mogoča. 

(4) Kadar nedovoljeno zgrajeni objekt predstavlja nevarno gradnjo, so ne glede na določbe tega 

odloka dopustna nujna dela za zaščito objekta ali odstranitev objekta, ki naj preprečijo negativne 

posledice nevarne gradnje na okolico. 

(5) Dovoljene so spremembe namembnosti v skladu z dovoljenimi dejavnostmi za območje, kjer 

objekt stoji, kot jih določa ta odlok. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka niso dovoljene spremembe namembnosti iz hotelov 

v stanovanja in apartmaje. Sprememba namembnosti iz hotela je dovoljena zgolj v apartmajski 

hotel v kateremu pa niso lastniki apartmajev posamezne fizične ali pravne osebe ampak so 

apartmaji namenjeni oddajanju za kratkotrajno bivanje v sklopu hotelske ponudbe. 

(7) Dovoljene so spremembe namembnosti neizkoriščenih podstrešij in drugih delov stavb v 

skladu z dovoljenimi dejavnostmi, kot jih določa ta odlok. Če se s tem poveča zmogljivost 

obstoječega objekta, mora biti zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest, kot jih predpisuje ta 

odlok. 

(8) Na mestu poprej odstranjenih objektov je dopustna gradnja novih (nadomestnih) objektov, pod 

pogojem, da so zagotovljene normativne zelene površine in parkirna mesta v skladu z določbami 

tega odloka. Splošna določba FI za EUP se v primeru nadomestne gradnje ne uporablja. V kolikor 

pri izvedbi nadomestne gradnje namembnost stavbe ostaja enaka, pogojev glede zelenih površin, 

parkirnih mest in FI ni potrebno upoštevati, če BTP novih objektov ne presegajo BTP odstranjenih 

objektov. 

(9) Podstrešja je dovoljeno izkoriščati tako, da prostori služijo dejavnostim oziroma namembnosti 

objekta tudi če mansarda ni dovoljena. V takem primeru mora biti podstrešje izvedeno brez 

kolenčnega zidu. 

(10) Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko varčno v skladu 

s predpisi, ki določajo učinkovito rabo energije v stavbah. 

 

 

 

TIPOLOGIJA IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV 

 

26. (vrste dopustnih gradenj in spremembe namembnosti)  

 

(1) Ta odlok določa naslednje tipe objektov: 

IZNAČBA TIPA 

OBJEKTA 

TIP OBJEKTA 

OZIROMA ZAZIDAVE 
OPIS TIPA OBJEKTA OZIROMA ZAZIDAVE 

AE 
nizki prostostoječi 

objekti 

Prosto stoječi objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s 

sosednjimi objekti (razen gospodarskih poslopij) 

Eno- oziroma dvostanovanjska stavba (prosto stoječi 

objekt, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi objekti 
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(razen gospodarskih poslopij) 

BV 
visoki podolgovati 

objekti 

Podolgovati objekt, višinski gabarit več kot 3 etaže (bloki, 

poslovne palače) 

E objekti velikega merila 

Pritlični ali nadstropni objekti velikih razponov, namenjene 

proizvodnim dejavnostim, športu in posebnim dejavnostim, 

kot so nakupovalna središča, sejmišča, zabaviščni parki. 

F tehnološki objekti 

Proizvodni objekti, silosi, cisterne, infrastrukturni objekti s 

svojstvenim oblikovanjem: čistilna naprava, 

transformatorska postaja, vodna črpalka, separacija, 

betonarna in drugi podobni objekti. 

C svojstveni objekt 

Posamezni objekt ali skupina objektov s svojstveno 

oblikovno in zazidalno zasnovo: cerkve, šole, vrtci, poslovni 

objekti in objekti, ki jih ne moremo uvrstiti med zgoraj 

navedene. 

(2) Tip objekta je določen za namensko rabo, ki predstavlja pretežno namensko rabo EUP. 

 

 

27. člen (oblikovanje objektov in barve fasad)  

 

(1) Če s tem odlokom ni določeno drugače, je oblikovanje objektov določeno s tipom objekta, 

velikostjo in zmogljivostjo objekta, namembnostjo objekta in z regulacijskimi elementi. 

(2) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani oziroma 

nadzidani objekt usklajen z objektom, ob katerem ali na katerem se gradi. 

(3) Na objektih, ki mejijo na javne površine (trgi ali pločniki), je na podlagi soglasja upravljavca 

javne površine dopustno graditi napušče, nadstrešnice in konzolno oblikovane stavbne dele 

(balkoni, lože), ki presegajo gradbeno linijo ali mejo pritličja in lahko segajo tudi nad javno površino 

s konzolnim previsom. Previsni del je lahko širok do 1,5 m, najmanj 4,5 m nad koto pritličja. Previsi 

objektov nad javnimi površinami morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena varnost uporabnikov 

javnih površin (dež, sneg, ledene sveče) in da ne ovirajo vožnje vozil in delovanja gasilskih vozil v 

skladu s standardom SIST DIN 14090. 

(4) Osvetlitev prostorov izkoriščenega podstrešja je dopustna tudi z različnimi oblikami strešnih 

oken oziroma frčad. 

(5) Frčade ne smejo biti višje od višine slemena strehe. Frčade na strehi stavbe, pri dvojčkih in pri 

hišah v nizu morajo biti oblikovno usklajene. 

(6) Barva fasad objektov se določi v OPPN oziroma v projektu za pridobitev gradbenega 

dovoljenja. 

(7) Poslikave fasad niso dopustne razen v primerih umetniških poslikav. 

(8) Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z več kot desetimi 

stanovanji morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop in uporabo brez 

grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje objektov brez grajenih ovir. 

(9) V EUP z namensko rabo ZS a, ZS b, ZS c in ZS e je treba pri oblikovanju objektov upoštevati, 

da morajo biti novogradnje (razen v primeru druge točke četrtega odstavka 60. člena) oblikovane 

kot paviljonska gradnja (pritlična, pretežno transparentna stavba z večjimi steklenimi površinami). 

V primeru gradnje iz druge točke četrtega odstavka 60. člena je dopustno modernejše oblikovanje 

objektov vključno z ravnimi strehami. 

(10) Objekti za lastne potrebe (enostavni in nezahtevni objekti) morajo biti oblikovno usklajeni s 
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stavbo, h kateri se gradijo. V historičnem območju ožjega mestnega središča in v EUP z 

namensko rabo SK je pri oblikovanju urbane opreme treba upoštevati oblikovne značilnosti teh 

območij (arhitektura, slog). 

(11) Zidanice morajo biti podolgovatega tlorisa v razmerju stranic okvirno 1:2 in z maksimalno 

zazidano površino do 45 m2. Velikost se prilagaja obstoječi zazidavi in velikosti kmetijskega 

zemljišča, ki ga investitor poseduje. Zidanica ima lahko dve izkoriščeni etaži in sicer kletno etažo, 

pritličje in izkoriščeno podstreho. Objekti na nagnjenem terenu, ki so delno vkopani oziroma imajo 

polzasuto klet (zadnja stena kleti v celoti vkopana), imajo lahko nad kletno etažo kolenčni zid visok 

le do 1,6 m. Streha mora biti simetrična dvokapnica s kritino iz opeke ali kakega drugega 

naravnega materiala (les, slama). Sleme vzdolž daljše stranice objekta mora biti vzporedno s 

plastnicami terena. 

(12) Za počitniške hiše veljajo isti oblikovalski kriteriji, kot so določeni za zidanice. 

 

 

28. člen (ureditev okolice objektov)  

 

(1) Ureditev okolice objektov mora zagotoviti oblikovno povezavo objekta z okoljem, kar se 

opredeli s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(2) Pri zemeljskih posegih naj se planiranje terena izvaja z brežinami in le v primeru, ko to ni 

mogoče, ali to zahtevajo pogoji geomehanike, se lahko izvedejo oporni zidovi, ki morajo biti po 

izvedbi maksimalno ozelenjeni (popenjavke). 

(3) Ozelenitve okolice objektov naj se izvedejo z domačimi vrstami rastlinja. Okolica naj bo urejena 

skladno z obstoječo kulturno krajino. Odprte zelene in peš površine v okviru ureditvenih območij, ki 

imajo javen značaj, naj bodo urejene enotno v značilnem ambientu obravnavanega naselja. 

(4) Pri izvedbi del se posamezna drevesa ohranijo in zaščitijo pred poškodbami. 

(5) Pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, skupine in 

posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini ter omejke in grmišča. 

(6) Pri urejanju okolice objektov javnega programa je potrebno z odpravljanjem arhitektonskih ovir 

omogočiti dostopnost tudi telesno prizadetim. 

 

 

 

VELIKOST IN ZMOGLJIVOST OBJEKTOV 

 

30. člen (stopnja izkoriščenosti parcele namenjene gradnji)  

 

(1) Stopnja izkoriščenosti parcele namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali več faktorji: 

1. faktor izrabe (FI), 

2. faktor zazidanosti (FZ), 

3. faktor zelenih površin (FZP). 

(2) Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, po območjih namenske rabe je definirana v 

naslednji tabeli: 

 

 

1. SSa – pretežno enostanovanjske površine 

Tip objekta Vrsta tipa objekta FI (največ) FZ (največ) FZP (najmanj) 

AE  Enostanovanjske hiše / 40 % 10 % 

Dvostanovanjske hiše / 40 % 10 % 

Dvojček / vsako stavbo / 40 % 10 % 
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dvojčka 

Vrstna hiša / 50 % 10 % 

Vila blok / 40 % 20 % 

Nestanovanjske stavbe / 40 % 25 % 

 

12. ZS – površine za rekreacijo in šport 

Tip objekta Vrsta tipa objekta FI (največ) FZ (največ) FZP (najmanj) 

/ / / / 25 % 

 

 

 

31. člen (višina stavb)  

 

(1) Glede na tip objekta je določena njegova največja etažnost: 

TIP OBJEKTA NAJVEČJA ETAŽNOST DO 

AE 

P+M ali 1T  

Vila blok, poslovni objekt, objekt centralnih dejavnosti in družinski hotel: 

P+1+M ali 1T 

BV P+4+M ali 1T 

E 
Se prilagaja namembnosti stavbe skladno z določbami četrtega 

odstavka tega člena. 

F 
Se prilagaja namembnosti stavbe skladno z določbami četrtega 

odstavka tega člena. 

C 
Se prilagaja namembnosti stavbe skladno z določbami četrtega 

odstavka tega člena. 

(2) Kadar za gradnjo objektov višina s tem odlokom ni natančno določena, je dopustna višina 

novega objekta povprečna višina vencev objektov v kolikor obstajajo na tem območju v 

oddaljenosti 50 m od zemljiške parcele namenjene novogradnji. 

(3) Mansarda je lahko izvedena tudi v več etažah, če prostor pod streho glede na dovoljen naklon 

to omogoča. 

(4) S PPIP je etažnost ali višina objektov lahko določena drugače kot je predpisano v prvem 

odstavku tega člena. 

(5) Določbe tega člena glede največje etažnosti objekta lahko v primeru gradenj iz 60. člena tega 

odloka drugačne zaradi obstoječega stanja razpršene gradnje. 

 

 

 

LEGA IN ODMIKI OBJEKTOV 

 

32. člen (regulacijske črte in lega objektov na parceli, namenjeni gradnji)  

 

(1) Pri umeščanju objektov v prostor je treba upoštevati gradbeno črto, ki jo tvorijo sosednji že 

zgrajeni objekti. 

(2) Na območjih za katera je predvidena izdelava OPPN se bodo regulacijske črte in lega objektov 

določili pri izdelavi OPPN. 
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ZELENE POVRŠINE 

 

41. člen (velikost in urejanje zelenih površin)  

 

(1) Faktor zelenih površin (FZP) je določen v 30. členu tega odloka, po namenski rabi glede na tip 

in vrsto objekta. Zelene površine so namenjene ureditvam ob objektu na raščenem terenu. 

(2) V objektu, v katerem so poleg stanovanj tudi nestanovanjske dejavnosti, se pri izračunu 

zelenih površin upošteva razmerje BEP posamezne rabe. 

(3) Najmanjša velikost otroškega igrišča pri večstanovanjskih stavbah (več kot osem stanovanj) in 

v primeru organizirane gradnje več kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je 60,00 m2. Če 

seštevek površin otroškega igrišča glede na število stanovanj znaša več kot 200,00 m2, je 

najmanjša velikost enovitega območja igralnih površin 200,00 m2. 

(4) Igrišča za igro mlajših otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m 

od vhoda v stanovanjsko stavbo. 

(5) V stanovanjskih stavbah za posebne namene je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti 

na vsako posteljo najmanj 7,50 m2 odprtih bivalnih površin. 

(6) Če na gradbeni parceli večstanovanjskega objekta ni prostorskih možnosti za zagotovitev 

zadostnih zelenih površin, mora investitor manjkajoče zelene površine, zagotoviti na drugi ustrezni 

lokaciji, ki je od stavbe oddaljena največ 100 m tako, da bo stanovalcem omogočena njena trajna 

uporaba. 

(7) Zasaditev površin je treba izvajati s funkcionalnimi drevesi ali soliterji. Izbor rastlin mora 

upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. 

(8) Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki se ohranjajo na parceli, namenjeni 

gradnji, je treba izdelati načrt zavarovanja obstoječih dreves. 

(9) Pogoji za gradnjo v vplivnem območju dreves in druge vegetacije: 

1. v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, 

dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom, 

2. odprtina za prehajanje zraka in vode mora biti najmanj 3,00 m2, 

3. odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m. 

(10) Obstoječe drevorede je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, 

jih je treba nadomestiti oziroma sanirati. 

(11) Ureditve drevoredov so predvidene ob vseh pomembnejših cestah v mestu Rogaška Slatina. 

(12) Obrežne drevnine ni dopustno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih 

zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati. 

(13) Odprte bivalne in zelene površine se ob naravnih in drugih nesrečah lahko uporabijo tudi za 

umik iz objektov kot območje za evakuacijo, nastanitev in kot območje za zbiranje reševalnih ekip. 

 

 

PARKIRNE POVRŠINE 

 

42. člen (parkirni normativi)  

 

(1) Na parceli namenjeni gradnji je treba za vsak objekt oziroma za posamezen del objekta 

zagotoviti naslednje najmanjše število parkirnih mest (v nadaljevanju PM): 

 

Namembnost objektov Število PM (navedene so bruto etažne površine objektov) 

Stanovanja in bivanje  
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11100 Enostanovanjske stavbe  
11210 Dvostanovanjske stavbe  

1,5 PM/stanovanje vendar ne manj kot 2 PM 

11302 Stanovanjske stavbe za 
druge posebne družbene 
skupine (dijaški, mladinski 
domovi ...) 

1 PM/ 12 postelj 

11220 Tri- in več stanovanjske 
stavbe 

1,5 PM/stanovanje in dodatno 10 % za obiskovalce 

12201 Stavbe javne uprave  
12202 Stavbe bank, pošt, 
zavarovalnic (pisarniški in 
upravni prostori ter druge 
storitve)  
12203 Druge poslovne stavbe  
(mešani poslovni programi) 

1 PM/ 30 m² 

 

(2) Površine za katere so določena parkirna mesta so primarne uporabne površine stavb oziroma 

delov stavb. 

(3) 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. 

(4) Kadar na gradbeni parceli objekta ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev 

zadostnega števila s tem odlokom določenih parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna 

mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih 

površinah v njegovi lasti (ali pa ima za to dovoljenje lastnika), ki so od stavbe oddaljene največ 

200 m. V primeru hotela je oddaljenost lahko večja. 

(5) Garažne stavbe in parkirišča, ki pripadajo objektom, morajo imeti v skladu s predpisi za 

projektiranje objektov brez grajenih ovir 5 % parkirnih mest (vendar ne manj kot eno parkirno 

mesto) namenjenih vozilom oseb z invalidskimi vozički. 

 

 

43. člen (parkirne površine in garažne stavbe)  

 

(1) Parkirne površine in garažne stavbe morajo biti umeščene in zgrajene tako, da njihova 

uporaba ne škoduje zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in počitka v okoliških 

objektih. 

(2) 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. 

(3) V vseh stavbah je dopustna ureditev parkiranja v kletnih etažah. 

(4) Goriva in maziva, ki lahko odtekajo, je treba zadržati in odstraniti na neškodljiv način. Garažne 

stavbe morajo imeti zagotovljeno možnost prezračevanja. 

 

OKOLJSKA ENERGETSKA IN ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA JAVNA 

INFRASTRUKTURA 

 

 

47. člen (obveznost gradnje na komunalno opremljenih zemljiščih)  

 

(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih ali enostavnih 
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objektov in drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih priključkov, je dopustna samo na 

komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. 

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na 

komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotovi 

komunalno opremljanje stavbnih zemljišč v skladu s predpisi s področja prostorskega načrtovanja. 

 

48. člen (predpisana gospodarska javna infrastruktura)  

 

(1) Stavbna zemljišča za gradnjo so komunalno opremljena, če imajo zagotovljeno oskrbo s pitno 

vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje in dostop do javne 

ceste. V zvezi s priključevanjem na plinovodno omrežje je treba upoštevati določbe 54. člena tega 

odloka. 

(2) Če nestanovanjski objekti za svoje delovanje ne potrebujejo vse v prvem odstavku tega člena 

navedene gospodarske javne infrastrukture, se potrebna komunalna opremljenost določi v 

postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja glede na namen objektov. Če objekt za delovanje 

potrebuje pitno ali tehnološko vodo, sta za določitev potrebne komunalne opremljenosti obvezni 

soglasji ali mnenji pristojnega izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in 

pristojnega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode v Občini. 

(3) Investitor lahko zagotovi predpisano komunalno opremljenost objektov tudi na način, ki ga 

prostorski akt ali drug predpis ne določa, če ta način oskrbe sledi napredku tehnike in nima 

negativnih vplivov na okolje ter z njim soglašata organ Občine, pristojen za urbanizem, in izvajalec 

gospodarske javne službe, katerega delovno področje ta način oskrbe zadeva. 

 

49. člen (obvezno priključevanje na okoljsko in energetsko gospodarsko javno 

infrastrukturo)  

 

(1) Objekte je treba priključiti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo, 

predpisano v 48. členu tega odloka, in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo za 

posamezne vrste objektov oziroma EUP predpisuje drug predpis. 

(2) Obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske 

javne infrastrukture je določena za vsak EUP posebej z oznako obveznosti priključevanja. 

(3) Če obveznost priključevanja objektov na posamezno vrsto okoljske in energetske gospodarske 

javne infrastrukture za EUP ni določena, se obveznost priključevanja objekta na posamezno vrsto 

okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture določi v postopku za pridobitev 

gradbenega dovoljenja glede na namen objekta. 

(4) Oznake iz drugega odstavka tega člena imajo naslednji pomen: 

Komunalna oprema, na katero je priključevanje obvezno. 1 2 3 

Obvezna priključitev na vodovodno omrežje centralnega 

vodovodnega sistema. 
• • 

 

Obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje centralnega 

kanalizacijskega sistema. 
• 

  

Obvezna priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega 

kanalizacijskega sistema ali na individualni sistem 

odvajanja in čiščenja odpadne vode (nepretočna greznica, 

mala čistilna naprava). 

 
• 
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Obvezna priključitev na plinovodno omrežje, če objekt ne 

uporablja obnovljivih virov energije. 
• 

  

Obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje. • • 
 

Ceste. • • • 

Če je v območju predvidena gradnja objekta, ki za svoje 

delovanje potrebuje priključitev na komunalno opremo, se 

komunalna oprema določi v postopku za pridobitev 

gradbenega dovoljenja glede na namen objektov. 

  
• 

 

(5) Če enota urejanja prostora nima oznake obveznosti priključevanja na komunalno opremo 

pomeni, da obveznost priključevanja ni potrebna. 

(6) Za objekte, za katere je priključitev na javno vodovodno omrežje obvezna, se lahko s 

soglasjem organa Občine, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem 

pristojnega izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo izjemoma dovoli uporaba 

lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, zbiralnik za kapnico, cisterna), kadar zaradi 

fizičnih ovir med objektom ter obstoječim in načrtovanim vodovodnim omrežjem (velika višinska 

razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje vodotokov ali drugih fizičnih ovir v 

prostoru) priključitev na javno vodovodno omrežje ni mogoča oziroma smotrna. 

(7) Za objekte, za katere je priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna, se lahko s 

soglasjem organa Občine, pristojnega za gospodarske javne službe, in s pozitivnim mnenjem 

Agencije Republike Slovenije za okolje ter pozitivnim mnenjem pristojnega izvajalca gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, izjemoma dovoli 

uporaba individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna 

greznica), kadar zaradi fizičnih ovir med objektom in obstoječim in načrtovanim kanalizacijskim 

omrežjem (velika višinska razlika, oddaljenost posameznih objektov od omrežja, prečkanje 

vodotokov ali drugih fizičnih ovir v prostoru) priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoča 

oziroma smotrna. 

(8) V šestih mesecih po končani gradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo nanj priključiti 

vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev mogoča. 

Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni upravljavec javnega vodovodnega omrežja 

v skladu s predpisi Občine s področja oskrbe s pitno vodo. 

(9) V šestih mesecih po končani gradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo nanj priključiti 

vsi objekti, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je zanje priključitev mogoča. 

Lastnike nepremičnin k priključevanju pozove pristojni upravljavec javnega kanalizacijskega 

omrežja v skladu s predpisi Občine s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode. 

(10) Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih ali enostavnih 

objektov oziroma objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, 

morajo imeti urejen sistem zbiranja komunalnih odpadkov. 

 

USMERITVE ZA 

POSAMEZNE EUP V 

OPPN 

 

EUP:  

RA9: / 

 

Oznaka enote 

urejanja 

prostora (EUP)  

Načina urejanja 

(izvedbeni del OPN, 

če ni navedeno 

drugače)  

Oznaka priključevanja 

na gospodarsko javno 

infrastrukturo  

Podrobni izvedbeni prostorski pogoji / 

usmeritve za OPPN  
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RA9 OPPN 1 / 

 

 

 

 

SKLADNOST Z 

OPN STRATEŠKI 

DEL 

 

OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI Z PA 

 

Raba prostora 

Obravnavano območje spada v enoto urejanja prostora RA9. Usmeritve za pripravo OPPN v 

navedeni  enotai urejanja prostora z OPN niso podane. 

Osnovna namenska raba na območje je območja stavbnih zemljišč podrobna namenska raba 

prostora na območju je SSa - pretežno enostanovanjske površine  

 

Cilji prostorskega razvoja 

OPN v strateškem delu opredeljuje cilje prostorskega razvoja občine (7.člen), med drugim 

določajo: 

 

(2) Racionalen in učinkovit prostorski razvoj 

- 2. Z zmernim zgoščanjem, dograjevanjem in širitvijo naselij, uvajati delne prenove 

znotraj naselij in s tem izboljševati izkoriščenost stavbnega fonda ter s saniranjem 

razvrednotenih stavbnih zemljišč zagotoviti racionalno rabo prostora. 

 (3) Razvoj policentričnega omrežja naselij in skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko 

razvojnimi značilnostmi: 

- 1. Usmerjanje poselitev znotraj okvirnih območij naselij na način, da se bodo 

prvenstveno izkoristile proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih. 

- 2. Prenova in sanacija degradiranih območij v naseljih. 

(4) Kvalitetni razvoj naselij in varstvo okolja: 

- 2. Izvajati kvaliteto bivalnega okolja z prenovo in oživljanjem naselij z sanacijo 

degradiranih območij v naseljih. 

- 3. Izboljšati strukturo stanovanjske gradnje z poenoteno tipologijo. 

 

Predvidena investicija sovpada s cilji in zasnovo prostorskega razvoja občine. S predvideno 

investicijo prenavlja razvrednotena stavbna zemljišča in razvoj usmerja v obstoječa območja 

stavbnih zemljišč, kar pomeni boljši izkoristek površin, zgoščevanje ter izboljševanje stavbnega 

fonda znotraj naselij. S tem se posredno pripomore tudi k manjšanju teženj po širjenju naselja na 

nepozidana območja. 

 

 

 

SKLADNOST Z OPN 

IZVEDBENI DEL 

DEL 

 

 

Dopustni objekti in dejavnosti 

Predvidene so sledeče dejavnosti;  – 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe: samo vila bloki z do 

šest stanovanji, – 12420 Garažne stavbe (za potrebe območja). 

 

Predviden tip objektov je C – svojstven objekt 

 

Merila za določanje velikosti objektov 

Referenčni višini sta Pošta (Slovenska cesta 32) in Kazina (Kongresni trg 1), ki jih bodo novi 

objekti in nadzidave upoštevali. Ostali urbanistični kazalci za EUP SL-198 niso določeni, oziroma 
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je potrebno spoštovat pogoj glede višine. 

 

Oblikovanje 

Oblikovanje bo podrobno določeno v nadaljnih fazah OPPN, tako da bo sledilo oblikovnim 

smernicam OPN. Predvideni objekt so oblikovani v podobnem slogu na način, ki ne bo kazil 

podobe naselja.  

 

Okolica objektov in streha garaže bo v največji možni meri ozelenjena. 

 

Lega in odmiki 

Podrobna lega objektov bo določena v nadaljnih fazah OPPN. Odmiki med objekti in sosednjimi 

zemljišči zadosten, tako da bodo skladni s predpisi s področja varnosti in osončenja. 

 

Druge rešitve iz s področja varovanja, ohranjanja in obrambe: 

 

Varovanje podtalnice 

Preprečeno bo odvajanje odpadnih in fekalnih vod v naravo brez predhodnega čiščenja. 

Odvod padavinskih voda iz cestišča in utrjenih površin bo izveden po vodotesni kanalizaciji preko 

objektov predčiščenja (peskolovi, lovilci olja in zadrževalnika). 

 

Ravnanje z rodovitno prstjo 

Zgornjo humusno prst je treba pravilno odgrniti, začasno in ustrezno deponirati ter ponovno 

uporabiti za rekultivacijo poškodovanih zemljišč po izrabi prostora. 

 

Obramba 

Predvideva se, da ne bo posebnih pogojev s področja obrambe, ki bi jih bilo potrebno upoštevati 

pri izdelavi prostorskega akta. 

 

Varstvo zraka 

Predvideva se, da ne bo posebnih pogojev s področja varstva zraka, ki bi jih bilo potrebno 

upoštevati pri izdelavi prostorskega akta. 

 

Varstvo pred hrupom 

Območje leži na območju iii. Stopnje varstva pred hrupom. Uporabljeni bodo potrebni ukrepi za 

preprečevanje prekomernega hrupa, ki bi lahko obremenjeval okolje in s katerim bi bile presežene 

zakonsko določene mejne vrednosti, tako v času gradnje, kot tudi v času obratovanja objekta. 

 

Varstvo pred požarom 

Bo zagotovljeno s potrebni odmiki med objekti oz iroma z ustrezno požarno ločitvijo objektov, s 

čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Predvidene so prometne in 

delovne površine za intervencijska vozila v skladu s sist din 14090, viri za zadostno oskrbo z vodo 

za gašenje požarov v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 

požarov (uradni list rs, št. 30/91) 

 


