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Razvojni center   
PLANIRANJE d.o.o. CELJE   
3000 Celje, Ulica  XIV. divizije 14 
Telefon: 03/42 74 230 
Telefax: 03/42 74 260 
e-mail: info@planiranje.rc-celje.si 

 

IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 

 

 

 

V skladu s 16. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS,. št. 99/07) odgovorni prostorski načrtovalec občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 0834 KA 

 

 

 

IZJAVLJAM, 

 

da je občinski podrobni prostorski načrt za izgradnjo TRC Vonarsko jezero izdelan v 

skladu z občinskimi prostorskimi akti (OPN v izdelavi) in drugimi predpisi, ki veljajo na območju 
OPPN oziroma se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev. 

 

 

Odgovorni prostorski načrtovalec:   Radovan Romih, univ.dipl.inž.kraj.arh., 

Identifikacijska številka:     ZAPS 0834 KA 

 

Podpis:  …………………………… 

 

Osebni žig: 
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POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI 
UREDITVI 

 

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) so prostorske ureditve za potrebe 
razvoja turizma in rekreacije na območju turističnega rekreacijskega centra (TRC) Vonarsko jezero v 
občini Podčetrtek. S prostorskim planskim aktom občine Podčetrtek (OPN v izdelavi) je del območja 
opredeljeno kot posebno območje za površine za turizem BT (enota urejanja prostora VJ 01/03), 
namenjene objektom za turistično ponudbo in nastanitev, del območja je opredeljen kot območje 
drugih kmetijskih zemljišč  K2, del pa kot stavbišče, območje razpršene podelitve A. 

Velikost območja obravnave je približno 4,725 ha, 

 

Urbanistična, krajinska in  arhitektonska zasnova 

Urbanistična in krajinska zasnova območja izhaja iz oblike in lega območja (reliefnih značilnosti, 
površinskega pokrova, obstoječe rabe, parcele, oblike in lege sosednjih parcel in dovoznih cest...), 
arhitekturna zasnova pa poleg opisanega izhaja iz oblike in lege obstoječih objektov.  

Zasnova upošteva obstoječe stanje brez ojezeritve Vinarskega jezera ter bodoče stanje z ojezeritvijo, 
pri tem je upoštevana kota maksimalne možne ojezeritve (meja vodnega zemljišča) to je 209,35 
metrov  nadmorske višine (v nadaljevanju m Nmv), 

Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem OPPN so: 

- rekonstrukcija lokalne ceste, 
- izgradnja novih objektov za turistične namene, 
- ureditev zunanjih površin,  
- ureditev prometne infrastrukture (pešpoti, kolesarske poti, mirujoči promet) in 
- ureditev komunalne opreme. 
 

Ob območju OPPN je več območij pod različnimi varstvenimi režimi: 

 naravna vrednota NV reka Sotla s poplavno ravnico (ID 4429),  

 ekološko pomembno območje EPO Sotla (ID 16500), 

 območje Natura 2000 Sotla s pritoki (ID SI 4000303). 
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Na obravnavanem območju je veljaven: 

 Odlok o dolgoročnem planu Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, prostorske 
sestavine – dopolnjen 1989 in sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana in srednjeročnega 
plana Občine Šmarje pri Jelšah, za območje Občine Podčetrtek, dopolnjen 1993 (Uradni list RS, 
št. 63/93) in Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za območje Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 69/93). 

V pripravi je Občinski prostorski načrt občine Podčetrtek, v katerem je obravnavano območje 
opredeljeno kot pobuda za spremembo namenske rabe iz kmetijske v območje za turizem (BT, enota 
urejanja prostora VJ 01/03). 

     

Slika 1-1: Izsek iz Prostorskega plana (levo) in iz osnutka OPN Podčetrtek (desno) - območje TRC Vonarsko 

jezero, enota urejanja prostora VJ 01/03 in prikazom površine OPPN. 

Namenska raba za razvoj turizma in rekreacije je na območju Vonarskega jezera omejena na območje 

med obstoječo cesto in predvideno (ponovno) ojezeritvijo Vonarskega jezera, ki je v osnutku OPN 

opredeljeno kot drugo območje kmetijskih zemljišč. 

 

 

PRILOGA 1 IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA IN   
  PROSTORSKEGA AKTA V PRIPRAVI 
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Osnovni podatki za območje prostorskega akta 

Velikost območja: Območje obravnave je veliko približno 47.250 m
2
. 

Bilanca površina namenske rabe 

Namenska raba celotnega območja opredeljeno z OPN (v izdelavi) je: 

 posebno območje za površine za turizem z oznako  podrobnejše namenske rabe BT (enota 
urejanja prostora VJ 01/03) velikosti približno 3,560 ha, 

 območje drugih kmetijskih površin  K2 velikosti približno 1,165 ha, 

 območje razpršene podelitve A velikosti približno 0,400 ha, 

Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi 

Na območju OPPN ni  zavarovanih območij, V neposredni bližini so naslednje naravne vrednote, 
zavarovana območja ali območij pomembna za biotsko raznovrstnost: 

 naravna vrednota NV reka Sotla s poplavno ravnico (ID 4429),  

 ekološko pomembno območje EPO Sotla (ID 16500), 

 območje Natura 2000 Sotla s pritoki (ID SI 4000303). 

Na območju OPPN  so v izdelavi strokovne podlage za ponovno ojezeritev Vonarskega jezera. 
Maksimalna kota ojezeritve je načrtovana na 209,35m Nmv, ki je hkrati meja priobalnega zemljišča. 
Pas priobalnega zemljišča je 5,00m. 

 

           

Slika 2-1: Prikaz zavarovanih območij  - NV, natura 2000 in prikaz poplavne ogroženosti. 

GRAFIČNE PRILOGE PRIKAZA STANJA PROSTORA 

1 IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA PLANA    

 (grafični del - karta 1) 

2 GRAFIČNI PRIKAZ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE 

 (grafični del – karta 6)  

PRILOGA 2 PRIKAZ STANJA  PROSTORA 
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Pri izdelavi OPPN so bile upoštevane vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, 
relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave: 
 
- Turistična revitalizacija in valorizacija Vonarskega jezera (Idejni projekt, Občina Rogaška Slatina), 
- Ureditev kolesarske steze Vonarje (Idejna zasnova, št. projekta 159/2008, izdelal Pronig d.o.o. 

maj 2008 in PGD, št projekta 183/2009, izdelal Pronig d.o.o., februar 2009), 
- Izdelava kart razredov poplavne in z njimi povezane erozijske nevarnosti za Vonarsko jezero 

(izdelal Hidrosvet d.o.o., januar 2015), 
- Idejna zasnova Turistično rekreacijski center Vonarje ob Vonarskem jezeru, RC Planiranje d.o.o., 

št. proj. 33/15, 
- Geodetski načrt v merilu 1:500. 

Občina Podčetrtek je do sprejetja ZPNačrt vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja 
(SPRO) in prostorskega reda občine (PRO). Po sprejetju ZureP-1 je bil sprejet Sklep o ugotovitvi 
stanja pri pripravi občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek in poteku njihove nadaljnje priprave, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/2007 iz dne 21.09.2007. Kot nadaljevanje SPR in PR 
Občine Podčetrtek je v pripravi Občinski prostorski načrt Občine Podčetrtek. 

 

 

PRILOGA 3 STROKOVNE PODLAGE 
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SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

Skladno s Sklepom o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo TRC 
Vonarsko jezero (Uradni list RS, št. 41/2009) je določena vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih 
strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je treba opraviti v postopku priprave OPPN. V 6..členu sklepa so 
določeni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN ter morajo na osnutek OPPN podati 
smernice, k predlogu OPPN pa mnenja.  
 

SEZNAM NOSILCEV UREJANJA,  KI SO PODALE SMERNICE 

 

 Nosilec urejanja prostora 

smernice 

datum številka 

1.  
RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana 

14. 04. 2016 350-58/2016-2-DGZR 

2.  
Ministrstvo za notranje zadeve,  Štefanova 2, 
1501 Ljubljana 

03. 03. 2016 350-6/2016/4 (15211-17) 

3.  
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 
za vode, Sektor območja Savinje 

09. 06. 2016 35001-221/2016-2 

4.  
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, 
Vodnikova ulica 3, 3000 Celje 

25. 04. 2016 I-III-172/2-O-16/GK 

5.  
Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo 
električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 
Celje 

23. 05. 2016 2099 

6.  
Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 
Celje 

25. 05- 2016 39156-CE/174-JLB 

7.  
OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 
3250 Rogaška Slatina 

17. 05. 2016 511-722/4-2016-UK/AG 

8.  
Občina Podčetrtek  

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
/ / 

 Vloga za odločbo o izdelavi CPVO   

9.  

Ministrstvo za okolje in prostor,  

Direktorat za okolja, Sektor za CPVO, 
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana 

10.  06. 2016 

25. 05. 2016 

35409-103/2016/7 

35409-103/2016/10 

 

 

 

 

PRILOGA 4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
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UVODNA POJASNILA 

Obravnavano območje se nahaja vzhodno od ceste Nimno – Sodna vas (Podčetrtek). Na območju, ki 
ga obravnava podrobni načrt, je bilo pred leti že jezero, ki je kmalu po zajezitvi ostalo brez funkcije. 
Predmetno območje je od takrat v kmetijski rabi, delno pa v zaraščanju, 

Občina Podčetrtek je v sodelovanju s sosednjo občino Rogaška Slatina začela aktivnosti za ponovno 
ojezeritev Vonarskega jezera. V sklopu teh aktivnosti je občina Podčetrtek pristopila k izdelavi 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično rekreacijsko območje Vonarsko jezero 
(OPPN TRC Vonarsko jezero).  

Območje, ki se ureja z OPPN leži ob lokalni cesti in novozgrajeni kolesarski povezavi, ki povezujeta 
dve pomembni turistični središči – Podčetrtek (Atomske Toplice) in Rogaško Slatino.  

 

   

Slika 5-1: Lega Vonarja med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vir: Geopedija, Google Earth) 

Območje je v naravi rabljeno kot travniki, pašniki in razlivne površine reke Sotle. Predvidene ureditve 
so planirane na osnovi strokovne podlage Turistična revitalizacija in valorizacija Vonarskega jezera 
(Idejni projekt, Občina Rogaška Slatina).  

 

Predmet obravnave je: 

- rekonstrukcija lokalne ceste, 
- izgradnja novih objektov za turistične namene, 
- ureditev zunanjih površin,  
- ureditev prometne infrastrukture (pešpoti, kolesarske poti, mirujoči promet) in 
- ureditev komunalne opreme. 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA 5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN 
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OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA 

Območje zajema parcele št. 667/1-del, *64/3-del, 667/3-del, 660/2-del, 659-del, 657/2-del, 658/2-del, 
657/3-del, 656/2-del, 656/1-del, 622-del, *53-del, 861/4-del,  612/3-del, *52/2-del, 612/1-del, *49/2-del, 
861/2-del, 620-del, 677-del, *61-del, 861/2-del, 620-del, 677-del, *61-del, 862/1-del, 675-del, 670, 
658/2, *60, *59, 625/1, 621, 612/3, vse k.o. Vonarje. Površina meri 47.250 m

2
. 

 

 

Slika 5-2: Območje Vonarje s približnim potekom meje ureditvenega območja, označeno linijo  predvidene 
ojezeritve 204,00 m n.m.v. in linijo stoletnih voda 209,35 m n.m.v. 

 

INVENTARIZACIJA IN ODSTRANITVE 

Obravnavano območje se nahaja vzhodno od ceste Nimno – Sodna vas (Podčetrtek) v južnem delu 
Vonarskega jezera. Območje na sever omejuje cesta, na jug in vzhod pa predvideni rob vodne 
površine. Na območju ni obstoječih objektov. Območje je v naravi travnik, rahlo nagnjen proti 
jugovzhodu. 

Obravnavamo območje leži ob lokalni cesti LC 356120 Rajnkovec – Nimno, ki povezuje Rogaško 
Slatino in Podčetrtek. Na severozahodni strani ceste se teren dviguje, na jugozahodno stran pa 
spušča do struge Sotle. To območje je predvideno za ojezeritev. Kota stalne ojezeritve (obratovalni 
nivo) je načrtovan na 204,00 m Nmv, kota stoletnih voda na koti približno 209,35 m Nmv. 

Na območju, ki ga obravnava podrobni načrt, je bilo pred leti že jezero, ki je kmalu po zajezitvi ostalo 
brez funkcije. Predmetno območje je od takrat v zaraščanju, kar močno vpliva na izgled krajine.  

V naravi je območje v kmetijski rabi. Nad cesto prevladujejo poraščena pobočja z gozdom in manjša 
ribnik, s posameznimi skupinami stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov, na južni strani ceste so 
površine v ekstenzivni kmetijski rabi ali v zaraščanju.  

Ob lokalni cesti je načrtovana gradnja gospodarske javne infrastrukture (GJI): medobčinska 
kolesarska pot, vodovod in elektrika. 

 

kota Q100 

linija ojezeritve 

meja območja 
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Fotografije iz območja obravnave 

 

 
 
Slika 5-3: Fotografija obravnavanega območja, pogled proti vzhodu  v smeri Rogaške Slatine   

 
 
Slika 5-4: Fotografija obravnavanega območja, pogled proti zahodu  v smeri Podčetrtka 
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UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 

Funkcija območja obravnave 

S prostorskim planskim aktom je območje opredeljeno kot:posebno območje za površine za turizem z 
oznako  podrobnejše namenske rabe BT (enota urejanja prostora VJ 01/03), del območja pa kot  
območje drugih kmetijskih površin  K2, manjši del pa kot območje razpršene podelitve A. 

S podrobnim prostorskim aktom se določajo pogoji za naslednje prostorske ureditve: 

rekonstrukcijo dela  lokalne ceste Rajnkovec – Nimno (LC 356 120) 
- izgradnjo novih objektov za turistične namene, 
- ureditev zunanjih parkovnih površin 
- ureditev prometne infrastrukture (pešpoti, kolesarske poti, mirujoči promet) in 
- ureditev gospodarske javne infrastrukture.. 

 

Urbanistična, krajinska in  arhitektonska zasnova 

Obstoječa lokalna cesta Rajnkovec – Nimno omejuje območje na severu.  

Zaradi predvidene kote ojezeritve na 204m Nmv in maksimalne možne ojezeritve na 209,35m Nmv je 
predvideno preoblikovanje dela terena.   

Območje se deli na tri manjše, med seboj povezane enote: 

 v južnem delu območja je predvidena izgradnja gospodarskega objekta, ki bo po ojezeritvi 
služil kot čolnarna za spravilo in servis plovil, izgradnja in ureditev GJI – pešpoti ter ureditev 
zelenih površin. Po ojezeritvi je možna dograditev pešpoti in ureditev (zavarovanje) bodoče 
obale (pešpot, privezi za plovila, klančina za splovitev plovil, pomoli in lesene terasami) 

 v osrednjem delu je predvidena izravnava terena ter izgradnja gostinsko turističnega objekta 
s teraso in informacijskega centra z dodatnimi nastanitvenimi sobami, 

 v severnem delu območja je predvidena izgradnja nastanitvenih objektov.   

Prostorske enote glede na namembnost 

 območje za turizem (BT) je namenjeno gradnji turističnih objektov, v enoti je predvidena 
izgradnja gostinsko turističnega objekta, gospodarskega objekta, nastanitvenega naselja 
(youth hostel), parkirišča in objektov gospodarske javne infrastrukture.  

 območje drugih kmetijskih površin (K2) se ne spreminja, 

 območje razpršene podelitve A. je predvideno za renaturacijo, predhodno se odstranijo vsi 
objekti 
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POGOJI IN USMERITVE ZA OBLIKOVANJE OBJKETOV 

Usmeritve za objekte 

Tip pozidave se poenoti na sodobno oblikovane objekte z osnovo v avtohtoni pozidavi ali na klasično 
grajene objekte. Večji objekti so predvideni kot sodobno zasnovani objekt pravokotnih kubusev, 
nastanitveni objekti pa kot sodobno zasnovani z uporabo avtohtonih materialov ali oblik, značilnih za 
območje ali kot klasično grajeni objekti.  

 
Velikost objektov in naprav je določena z:  

 tlorisno dimenzijo in bruto tlorisno površino (v nadaljevanju BTP), pri čemer balkoni ali lože, 
nadstreški, napušči ipd. niso upoštevani  

 etažnostjo objektov, pri čemer je pomeni oznaka K klet, oznaka P pritličje, oznaka 1,2..etaže, 
oznaka Po podstrešje in oznaka IP izkoriščeno podstrešje (mansardo), 

 največjo višino objekta od kote kleti do slemena ter 

 višinskimi kotami izraženimi v metrih.  
 
Gostinsko turistični objekt (1) in informacijski center (2)  predstavljata osrednja objekta območja. prvi 
je tlorisne velikosti 25 x 15 m, drugi pa 10 x 15 m. Objekta sta zasnovana samostojno, lahko sta 
povezana s skupno kletjo in z nadstrešnico ali imata enotno (skupno) streho. 
 
Gostinsko turistični objekt ima klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje (mansardo) – K + P + IP. V kleti 
so pomožni prostori (skladišče, kurilnica, sanitarije...), v pritličju so gostinski prostori (restavracija, 
kuhinja, recepcija, sanitarije...), v nadstropju pa bivalni prostori (sobe, prireditveni prostor...). 
 
Informacijski center ima  klet, pritličje in podstrešje – K + P + Po. V kleti so pomožni prostori, v pritličju 
pa informacijski center (turistični urad, trgovina...). 
 
Gospodarski objekt (3)  je tlorisne velikosti 16 x 7 m. Objekt je pritličen – P + Po. V objektu so prostori 
za skladiščenje in servisiranje rekvizitov za šport in rekreacijo in opreme za vzdrževanja TRC. 
 
Nastanitveni objekti (4) so trije enaki. Tlorisna površina objekta je 20 x 8 m. Objekti imajo klet (opcijsko 
eden, dva ali vsi objekti)  pritličje in nadstropje in/ali izkoriščeno podstrešje (opcijsko – eden, dva ali 
vsi objekti). – (K) + P + 1 + Po (ali IP). V pritličju in etažah so bivalni prostori – sobe. Kapaciteta 
objektov v primeru dvoposteljnih sob je približno 32 do največ 48 postelj  v osmih sobah v etaži). V 
primeru zasnove bivalnih prostorov tipa (youth hostel) je kapaciteta ustrezno večja. 
 

Objekti so zasnovani enotno, sodobno z ravno ali enokapno streho nizkega naklona, kritina temne mat 
barve.  Objekti bodo delno klasično grajene z uporabo lesa, ki prevladuje.  Fasada bo kombinacija 
kamna, betona, klasičnega ometa in lesa. Barva fasade bo v nesvetlečih (mat – obvezno!) odtenkih 
sive in rjave  barve oziroma v naravni barvi kamna in lesa. 

 

ZUNANJA UREDITEV 

Celotno območje po ozelenjeno in parkovno urejeno v smislu sonaravnega parka. Ureditve ob objektih 
so bolj formalne, uporabljenih je več okrasnih rastlin, obvodni del pa je ozelenjen sonaravno in daje 
vtis naravnega okolja.  

Območje je opremljeno z elementi urbane in parkovne opreme (klopi za posedanje, koši za zbiranje 
odpadkov, svetilke javne razsvetljave). Vsa parkovna oprema je izbrana skladno s tipologijo kraja ali 
posebej za obravnavano območje, vendar v enotnem slogu za vse elemente opreme. Pri tem se 
oprema prilagaja prostoru tako, da deluje nevtralno in nevpadljivo. Pri izbiri materialov se upošteva 
značaj okolja (uporaba lesa...). 

Obstoječi odprti odvodnik v severovzhodnem delu območja se lahko preuredi v naravno biološko 
čistilno napravo z rastlinami za očiščevanje vode. Predvidena kanalizacija se lahko preko čistilne 
naprave spelje v odprti odvodnik. 
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POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

Cestno omrežje in parkirne površine 

Na ureditvenem območju se uredi uvoz iz lokalne ceste LC 356 120 Rajnkovec – Nimno. Ob cesti je 
načrtovan  enostranski pločnik in dvosmerna kolesarska pot. 

Preko krožnega prometa zahodno od lokalne ceste je zagotovljen dovoz in dostop na parkirišče za 
osebna vozila in avtobuse, v nadaljevanju pa dovoz do gostinsko turističnega objekta in čolnarne s 
pomožnim objektom. Parkirišče ima 45 parkirnih mest za osebna vozila in 2 parkirni mesti za 
avtobuse. Parkirna mesta so velika 5,00 x 2,50 m. Dovozna cesta je široka 6,00 m. 

Preko interne utrjene dovozne poti je urejen intervencijski dovoz do nastanitvenih objektov. Do 
nastanitvenih objektov je urejena pešpot. 

Peš promet na celotnem območju je po sistemu pešpoti. 

Vse prometne površine so utrjene. Povozne površine so asfaltirane, parkirne pa utrjene s tlakovci ali 
travnimi ploščami. Peš površine so ob objektih tlakovane, parkovne pešpoti pa praviloma peščene. 

  

Vodovodno omrežje 

Za zagotovitev nemotene oskrbe območja s pitno vodo in zagotavljanje požarne varnosti je 
predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda Iz Sodne vasi. Ta se priključi na obstoječi cevovod 
DUC DN150 mm z obratovalnim tlakom 9,5 bara. 

Znotraj ureditvenega območja OPPN se zgradi vodovodno in hidrantno omrežje do predvidenih 
objektov, ki se na povezovalni vodovod priključuje preko reducirnih ventilov za zniževanje tlaka. Pred 
priključitvijo objektov se vgradijo tipski vodomerni jaški z vodomerom za vsako odjemno mesto (objekt) 

 

Odvajanje odpadnih vod  

Za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda in za odvajanje padavinskih voda se zgradi ločen 
sistem kanalizacije, na katerega se priključijo vsi načrtovani objekti na ureditvenem območju OPPN. 

Za odvod komunalnih odpadnih vod iz objektov se zgradi kanalizacijski sistem s priključitvijo na 
predvideni tlačni cevovod do javne kanalizacije v Sodni vasi. Možna je tudi izgradnja (začasno) male 
čistilne naprave ustrezne kapacitete (100 do 200 PPE). 

Padavinske vode se odvaja preko meteorne kanalizacije in objektov za zadrževanje voda, preko 
požiralnikov, usedalnikov in lovilcev olj v površinske odvodnike.  Padavinska voda s streh objektov se 
zadrži in ponovno uporabi kot sanitarna voda za splakovanje sanitarij, za zalivanje in podobno. 

 

Električno omrežje 

Za oskrbo novih in rekonstruiranih obstoječih objektov z električno energijo se zgradi, dogradi ali 
rekonstruira distribucijsko elektroenergetsko omrežje, za potrebe javne razsvetljave pa omrežje javne 
razsvetljave (JR). V primeru poseganja v obstoječe koridorje distribucijske elektroenergetske 
infrastrukture se ti ustrezno zaščitijo ali nadomestijo. 

Za potrebe načrtovanega objekta se preuredi obstoječa transformatorska postaja (TP) Vonarje iz 50 
kVA na 160 kVA, od koder se uredi napajanje območja po obstoječem in predvidenem 
nizkonapetostnem (NN) omrežju 

Kot dodatni vir je dovoljeno nameščanje sončnih celic na vidno neizpostavljenih delih streh in fasad 
objektov in nekaterih elementih urbane opreme (svetilkah, obvestilnih in usmerjevalnih tablah). 
Njihova namestitev mora biti arhitekturno in oblikovano usklajena z objektom, na katerem so sončne 
celice nameščene. 
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Elektronsko komunikacijsko omrežje 

Za potrebe elektronskega komunikacijskega omrežja se na ureditvenem območju določijo trase 
kabelske kanalizacije. Pri tem se upoštevajo smernice upravljavca  

 

Ogrevanje 

Ogrevanje se uredi individualno za posamezni objekt ali skupno, za več objektov skupaj. Kot glavni 
energetski vir za ogrevanje se uporabi elektrika (toplotne črpalke) kot dodatni pa kurilno olje in les. 

 

Odpadki 

Odlaganje in odvoz odpadkov bo urejeno na krajevno obstoječ način.  Na območju se uredi ekološki 
otok za zbiranje odpadkov opremljen s tipiziranimi posodami za zbiranje odpadkov.  

Komunalni odpadki se bodo zbirali v vsakem objektu posebej, odlagali pa na za to določenih tehnično 
ustreznih mestih, kjer bodo nameščeni ustreznih zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov.  

Gradbeni odpadki in inertni odpadki, ki nastanejo zaradi rušenja obstoječih objektov in infrastrukture, 
se odstranijo izven ureditvenega območja OPPN. Ravnanje z njimi se izvede v skladu z načrtom 
odstranjevalnih del ter s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.  

Nevarni odpadki, mednje spadajo tudi zemljina, onesnažena zaradi razlitja nevarnih snovi, in odpadna 
embalaža nevarnih snovi, se predajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se 
ustrezno evidentira.  

KULTURNA DEDIŠČINA 

Na območju OPPN ni zavarovanih območij ali objektov kulturne dediščine.  

Na območju obravnave se predvideni posegi so načrtujejo in izvajajo tako, da se ustvarjajo in 
ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini, ter da se varuje značilno naselbinsko, krajinsko in 
arhitekturno tipologijo in morfologijo.  

VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE 

Varovanje okolja 

Varstvo pred hrupom 

Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v 
III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne 
nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti 
izvedeni v skladu s predpisi. V času gradnje se uporabljajo stroji s čim manjšo možno zvočno močjo in 
se upošteva omejitve glede njihove uporabe, predvsem časovne omejitve (uporaba v dnevnem času). 
Gradbena dela, ki jih spremljajo dejavnosti s povečanim hrupom se izvaja v obdobju med 1. avgustom 
in 1. marcem (to je izven gnezditvene sezone potencialno prisotnih vrst ptic).  

Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišč morajo biti izbrane tako, da bo 
hrup zaradi gradnje objektov in transporta materiala kar najmanj obremenjeval najbolj izpostavljene  
objekte na območju.  

Predvideni objekt oziroma njegovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne sme presegati 
predpisane mejne ravni hrupa. Eventuelne ventilacijske in hladilne sisteme na objektih je treba izvesti 
tako, da bodo s svojim hrupom kar najmanj obremenjevali bivalno okolico. Kjer taka izvedba ni 
mogoča, je treba izvesti protihrupni zaščito (protihrupna rešetka). 

Dejavnosti na prostem se ne izvajajo v večernem in nočnem času. Prireditve na prostem, ki jih 
spremlja povečan hrup se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s soglasjem, ki ga izda 
pristojni občinski organ. 

Varstvo zraka 
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Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpusti plinov 
gradbenih strojev in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti vlaženje materialov, nezaščitenih 
površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu in preprečevati raznos materialov z 
gradbišča. Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se mora gradnja objekta izvesti v skladu s 
predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. 

Varstvo voda 

Med gradnjo in po njej se odvodnjavanje manipulativnih površin gradbišča in nadzemnih objektov 
izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in emisije snovi pri odvajanju 
padavinskih voda. 

Padavinske odpadne vode s strešin se odvajajo preko peskolovov v ponikovalnico ali v površinske 
zbiralnike. Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju se upoštevajo predpisi, ki urejajo 
odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.  

Med gradnjo in obratovanjem se zagotovijo ustrezno opremljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi 
in goriv (kurilnega olja) z neprepustno lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi ob razlitju, razsipu ali 
drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega se skladiščni prostor 
zaščiti pred atmosferskimi vplivi, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. Uporabljajo le 
materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin ter tehnično brezhibna gradbena mehanizacija in izvajajo 
ukrepi za zaščito pred razlitjem nevarnih snovi.  

Če bi v času gradnje prišlo do razlitja olja ali goriva iz delovnega stroja ali druge nevarne snovi na 
nevodotesno utrjena tla, je kontaminirano zemljino treba takoj odstraniti. Odstranjeno zemljino mora 
preveriti za to pooblaščena institucija. Začasno odlagališče mora izvajalec določiti v načrtu 
organizacije ureditve gradbišča in tudi zagotoviti embalažo za odkopano zemljino. 

Varstvo tal 

Zaradi racionalne rabe tal je pomembna organizacija gradbišča, ki mora obsegati čim manjše površine 
in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal, nastale pri pripravi terena, je 
potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se 
rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.  

Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem 

Načrtovanju in uporaba javne razsvetljave in drugih zunanjih svetlobnih teles je skladno z določil 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 109/07, 62/10). Za 
ureditev javne razsvetljave in razsvetljave objektov se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo 
osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice ter uporabijo svetila, ki ne oddajajo 
svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči (med 24.00-5.00 uro) ostane prižgano minimalno število 
luči. Pri osvetljevanju zunanjih površin se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Prireditve na 
prostem, ki jih spremlja povečana svetloba se ne izvajajo oziroma se izvajajo občasno, skladno s 
soglasjem, ki ga izda pristojni občinski organ. 

Svetlobnih reklamnih napisov in sporočil na območju OPPN ni dovoljeno nameščati in uporabljati. 

Gradbišča se ponoči ne osvetljuje. Za varovanje gradbišča in objekta v času obratovanja je dovoljena 
postavitev posameznih svetil, ki so opremljena s senzorjem za  samodejni vklop/izklop. 

Ohranjanje narave 

Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost. So pa te prisotne v neposredni bližini: 

 naravna vrednota NV reka Sotla s poplavno ravnico (ID 4429),  

 ekološko pomembno območje EPO Sotla (ID 16500), 

 območje Natura 2000 Sotla s pritoki (ID SI 4000303). 

Površine namenjenemu za razvoj turizma  in oddihu, rekreaciji in športu na prostem se urejajo na 
način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti varovanih območij, habitatnih tipov.  
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REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo. Za objektov in naprave se v fazi izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela geološko poročilo. 

Območje se nahaja na robi vodnega zemljišča in priobalnega pasu bodočega (ponovna ojezeritev) 
Vonarskega jezera. Vsi načrtovani posegi OPPN upoštevajo koto stalne ojezeritve 204,00 m Nmv in  
kota najvišjih  možnih voda (stoletne vode – Q 100) na koti približno 209,35 m Nmv. 

Na območju OPPN so povozne površine namenjene osebnim avtomobilom obiskovalcev, avtodomom, 
turističnim avtobusom in vozilom za dostavo in oskrbo. Vse Prometne površine (ceste in parkirišča) 
imajo urejene odvodne jarke meteornih voda z lovilci in zadrževalniki potencialno razlitih nevarnih 
snovi. 

Pri izvedbi OPPN je treba upoštevati pogoje s področja varstva pred požari. K objektom je omogočen 
dovoz urgentnih vozil po obstoječih in načrtovanih dovoznih cestah ter so utrjene in zgrajene tako, da 
omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (širina 3,00 oziroma 3,50 m, ustrezna nosilnost). Varen umik ljudi 
je zagotovljen na zunanje površine – travnike. Za obstoječe in predvidene objekte in naprave je treba 
upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. 
Viri za zadostno oskrbo z vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega vodovoda, izvede se hidrantni 
priključek ter iz vodnih zadrževalnikov za zasneževanje in naravnega plavalnega ribnika. 

Območje OPPN se nahaja na potresnem območju s projektnim pospeškom 0,150 [g] s povratno dobo 
475 let (vir: Uprava RS za geofiziko, Ljubljana 2001), zato je treba vse objekte, naprave in druge 
posege v prostor načrtovati skladno s predpisi s področja protipotresne gradnje. 

ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  

Ureditve OPPN se izvajajo v več etapah. Prostorske ureditve, je mogoče izvajati po delih, ki 
predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno. Posamezne etape ne smejo 
ovirati uporabe že zgrajenih etap. 

Zasnova v OPPN je izdelana tako, da omogoča izgradnjo in obratovanje objektov, GJI in zunanjih 
površin v obsegu in na površinah, ki so opredeljene v OPN Podčetrtek, to je brez ojezeritve 
Vonarskega jezera.  

Po ponovni ojezeritvi Vonarskega jezera je možno z manjšimi preureditvami zunanjih površin, 
predvsem s posegi v zavarovanje bodoče obale, zasnovo prilagoditi novemu stanju. 

 

 

 

 


