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Tabela 1: Tabela predlaganih posegov – POBUD, ki se upoštevajo pri spremembi podrobnejše namenske rabe prostora v predlogu OPN Moravske Toplice 
 

POBUDE – nova stavbna zemljišča, usklajena z nosilci urejanja prostora (NUP) 

POBUDE – ki niso več predmet OPN 

 

Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

2 3 Lončarovci 1064 763 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

49 
1222 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1130/a - - - 
Novo stavbno zemljišče z ažuriranjem 

zgrajenih objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

2 4 Lončarovci 1566 852 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

49 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče z ažuriranjem 

zgrajenih objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

2 5 Lončarovci 808 515 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

49 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče z ažuriranjem 

zgrajenih objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

2 6 Lončarovci 5796 754 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

49 1300 K2 DA - - - 
Novo stavbno zemljišč, kjer je objekt delno že 

zgrajen. 
- - 

- 

- DA, pod pogojem 
če se strinjajo 

ostali NUP 

3 12 Središče 612 501 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

49 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče z ažuriranjem 

zgrajenih objektov. 
- - 

- 

- DA, zapolnitev 
na parcelno mejo 

3 12/a Središče / 1110 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

49 1300 K2 pripomba iz JR  

Zemljišče se nahaja ob glavni komunikaciji, ki 
vodi skozi naselje, kjer je urejena vsa 

komunalna oprema. Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij, kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve. V neposredni bližini je 
primerljiv izbris št. 11 s površino  2668 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče.  

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 11. 

- 

DA 

3 13 Središče 1121 446 
Urejena 

požarna jama 
SK, VC 

49 

1300 
1410 
2000 
7000 

K2 DA-AŽ1 - - - Novo stavbno zemljišče z požarno jamo. - - 

- 

- 
DA (uskladitev 
požarne jame) 

3 14 Središče 1226 1226 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

49 

1222 
1300 
1500 
3000 

K2 DA - - - Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. - - 

- 

- 

DA 

3 15 Središče 2447 2436 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

49 

1211 
1300 
1410 
1600 

K2 DA - -  Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. - - 

- 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

3 16 Središče 2212 916 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

49 
1300 
1500 
1600 

K2 DA 

Stanovanjska 
hiša naj se 
locira na 

zemljišču s 
parc. št. 494. 
Na zemljišču 
s parc.št. 497 
in 498, kjer  

je evidentiran 
HT, naj se 

ohranja 
obstoječa 

raba 

-  
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
velikosti na parcelo kot je predlagano v 

smernicah ZRSVN. 
- 

- - 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

3 17 Središče 1060 
868 

 
470 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SK 

49 
75 

1222 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - / 

Novo stavbno zemljišče z ažuriranjem 
zgrajenih objektov, ki je se  

zmanjšalo v vzhodnem delu in uskladilo z 
MKGP.  

- - 

- 

- 

NE – zmanjšati  
V del 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 

3 18 Središče 3795 3795 

Zgrajena 
mrliška 

vežica  in 
pokopališče 

CD, ZK 

41 
1300 
2000 
3000 

K1 
G 

DA-AŽ1 - -  
Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 

pokopališča (objekti že zgrajeni). 
- - 

- 

- 

DA 

4 19/a Središče 1249 1185 
Urejen ribnik 

VC 
75 7000 K2 DA-AŽ1 - -  Novo vodno zemljišče, kjer je že urejen ribnik. - - 

- 
- 

DA 

5 21/a Ivanovci / 435 
Zgrajena dva 

objekta 
SS 

51 
1211 
3000 

K1 pripomba iz JR  

AŽ -  uskladitev dejanskega stanja (3000) z 
namensko rabo, objekta sta zgrajena. 

 
Novo stavbno zemljišče, usklajeno z MKGP 

(17.12.2013). 

- - 

Dovoljeno le 
evidentiranje 

objektov. 
- 

DA 
(če se strinjajo 

ostali NUP) 

5 21/b Ivanovci / / 

Gradbeno v 
velikosti 
20x20 

/ 

51 1100 K1 pripomba iz JR - 

Del zemljišča je že stavbnega, ki je širine 8,0 
m vključno s poljsko potjo, ki je v naravi in 
poteka preko stavbnega dela. Zaselek  je 

komunalno opremljen. Za ureditev objekta  je 
potrebno zemljišče povečati. V neposredni 

bližini je izbris 22/a z velikostjo 988 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE  

5 22 Ivanovci 569 89 

Povečanje 
parcele ob 

zgrajeni hiši 
SS 

51 3000 K1 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

- -  

AŽ – uskladitev dejanskega stanja (3000) z 
namensko rabo. 

 
Novo stavbno zemljišče kot izravnana 

poselitvene linije v ozadju, ki je usklajeno z 
MKGP (17.12.2013). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

- 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

6 23 Kančevci 15112 1121 

Območje 
predvideno 
za gradnjo 

stanovanjskih 
hiš 
A 

60 
1100 
 1300 

G 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

- -  

Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot 
pozidano in sorodno zemljišče (3000). S 

pobudo 25 in 27 je umestitev smiselna, saj gre 
za ureditev najmanj 5 gradbenih parcel, ki se 

nahajajo ob urejeni dostopni poti, kjer je 
urejena vsa komunalna oprema. Območje je 
bistveno zmanjšano od faze osnutka do faze 
predloga. Umeščanje na nekmetijsko rabo na 
območju pobude 23 ni možno, saj se poselitev 

nahaja ob cesti, kjer je tudi  predvidena 
zaokrožitev poselitve. Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij, kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve. V neposredni bližini je 

izbris 21/d z velikostjo 4761  m2. 

 
Novo stavbno zemljišče. 

- - 

Se ne 
opredeljuje, ni 

KZ. 

- 

DA 

6 25 Kančevci 15131 1197 

Za 
stanovanjske 

hiše 
A 

60 
1300 
1500 
3000 

G 
NE-umakniti 

iz gradiva 

Hiše naj se 
locirajo le 

na 
zemljišču s 

parc. št. 
1920. Na 
zemljišču 

parc. 1919 
in 1916 je 
HT naj se 
ohranja 

obstoječa 
raba. 

-  

Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot 
travniki (1300) in pozidano in sorodno 

zemljišče (3000).  S pobudo 23 in 27 je 
umestitev smiselna, saj gre za ureditev 

najmanj 5 gradbenih parcel, ki se nahajajo ob 
urejeni dostopni poti, kjer je urejena vsa 
komunalna oprema. Območje je bistveno 

zmanjšano od faze osnutka do faze predloga. 
Umeščanje na nekmetijsko rabo na območju 
pobude 25 ni možno, saj se poselitev nahaja 
ob cesti, kjer je tudi  predvidena zaokrožitev 
poselitve. Tovrstna umestitev je skladna s 

konceptom razvoja  podeželskih naselij,  kjer 
se naselja ne usmerja v večje širitve, pač pa v 

zapolnitve prostih vrzeli med ali na robu 
poselitve.  V neposredni bližini je izbris 21/d z 

velikostjo 4761 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
velikosti na parcelo kot je predlagano v 

smernicah ZRSVN. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

DA 

6 27 Kančevci 10405 / 

Za 
stanovanjske 

hiše 
/ 

60 1500 G 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

Na območju 
so 

evidentirani 
HT. Ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba 
zemljišč 

-  

Območje je po dejanski rabi opredeljeno kot 
gozd (2000).  S pobudo 23 in 25 je umestitev 

smiselna, saj gre za ureditev najmanj 5 
gradbenih parcel, ki se nahajajo ob urejeni 

dostopni poti, kjer je urejena vsa komunalna 
oprema. Pobuda 25 se nahaja ob cesti, kjer je 

tudi predvidena zaokrožitev poselitve. 
Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 

razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 

prostih vrzeli med ali na robu poselitve.  
Območje je bistveno zmanjšano. Umeščena je 

na nekmetijsko rabo. V neposredni bližini je 
izbris 21/d z velikostjo 4761  m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

6 28/c Kančevci / 1519 

Gradnja 
počitniške oz. 
vikend hišice 

SK 

60 
1222 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR  

Na območju strnjenega zaselka, kjer je urejena 
dostopna pot iz izgrajena komunalna oprema 
je smiselno umestiti novo stavbno zemljišče. 
Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 

razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve. V 

neposredni bližini je izbris št. 29 s površino 
1409 m2 in 30/d s površino 1267 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče z kompenzacijo z 

izbrisi, usklajeno z NUP. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 29. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

6 30/a Ivanovci / 642 

Povečanje 
gradbene 
parcele od 
zgradbe 
desno 

A 

51 
1300 
3000 

K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. Podrobna 
utemeljitev je podana v mnenju KSS. Pobuda 

je razdeljena na 2 dela. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
01_pobuda_30_a_in_30_e  

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče, usklajeno z MKGP. 

. - 

Za desni del 
pobude je 

dovoljena 
uskladitev z 

zapolnitvijo brez 
širitve. 

 
Za levi del 
pobude je 

dovoljena 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem z 

zapolnitvijo, v 
kombinaciji z 

izbrisom 30/c. 

- 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 

6 30/e Ivanovci / 221 

Povečanje 
gradbene 
parcele  

A 

51 2000 G pripomba iz JR Mnenje KSS 

Za namen umestitve pobude št. 30/e je 
priloženo mnenje KSS. Mnenje je skupno za 
30/a in 30 /e, saj gre za istega investitorja in 

isto kmetijo. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
01_pobuda_30_a_in_30_e  

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče.  

Povečanje gradb. 
parcele ni 

smiselno, oz. iz 
predloga 

sprememb ni 
razviden namen 

povečanja. 
Parcela je iz treh 
strani obdana z 
gozdom, zato 

širitev stavbnega 
zemljišča ni 

smiselna, saj bi 
bili negativni 

vplivi gozda na 
objekte preveliki. 

OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 
Usklajeno z 

naravovarstveni
mi smernicami 

Ni pripomb 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

6 30/f Ivanovci / 346 

Za izgradnjo 
mrliške 
vežice 

CD 

51 
1222 
1600 
2000 

K2 pripomba iz JR  

Krajevna skupnost Ivanovci želi ob obstoječem 
pokopališču urediti mrliško vežico, saj je 

obstoječa premajhna. Povečanje obstoječe 
vežice ni možno, saj so v neposredni bližini 

grobna polja. 
 

Novo stavbno zemljišče. 

- - 

DA 

- 

DA 

6 31 Kančevci 2296 
6045 
4696 

Zgrajen 
vikend in 

ribnik 
A, ZD, VC 

51 
1222 
3000 
7000 

 
K1 

(5734) 
(4083) 

G 
(311) 

Se niso 
opredelili 

- -  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt, urejen ribnik in 
okolica. Površine navedene v stolpcu velikost 

(m2) so pravilne oz. skladne s površinami 
spremembe namenske rabe. Direktorat za 

prostor za podajo smernic za OPN Moravske 
Toplice še ni bil zaprošen saj v fazi pridobitve 
le teh ni bil NUP. Do pobude se bo opredelil v 

fazi pridobitve mnenja. Ker pa gre za 
obstoječo turistično dejavnost je razširitev v 

odprti krajni skladna z ZPNačrt-om. 
 

Ažuriranje se korigira na popravljen veljavni 
plan (zmanjša se na območju vodnega 

zemljišča, ker je v veljavnem planu del že bil 
kot ribnik). 

 
Novo stavbno zemljišče, usklajeno z NUP. 

- - 

Potrebno je 
opredeliti 

pravilno površino 
spremembe NR 
KZ. Ministrstvo 

se strinja s 
predlogom za 
uskladitev pod 
pogojem, da se 

strinja tudi MZIP. - 

DA 
(usklajeno) 

6 32 Kančevci 909 / 

Korekcija 
ribnika in 
objekta 

/ 

52 
75 

1300 
1410 
1500 
3000 
7000 

K1 
Se niso 

opredelili 
- -  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt, urejen ribnik in 
okolica.  

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev, pod 

pogojem, da se 
strinja MZIP. 

- 

6 32/1 Kančevci / 1008 
Korekcija 

ribnika 
VC 

75 7000 VC / / /  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je urejen ribnik. Direktorat za prostor 
za podajo smernic za OPN Moravske Toplice 
še ni bil zaprošen saj v fazi pridobitve le teh ni 

bil NUP. Do pobude se bo opredelil v fazi 
pridobitve mnenja. 

 
Tega ažuriranja ni, ker je vodno zemljišče bilo 
že opredeljeno v veljavnem planu (poprava 

veljavnega plana), se pa območje popravi z 
izbrisom (št. 224) na dejansko stanje. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev, pod 

pogojem, da se 
strinja MZIP. 

- 

6 32/2 Kančevci / 120 
Korekcija 
objekta 

A 
51 300 VC / / /  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je zgrajen objekt. Direktorat za 

prostor za podajo smernic za OPN Moravske 
Toplice še ni bil zaprošen saj v fazi pridobitve 
le teh ni bil NUP. Do pobude se bo opredelil v 

fazi pridobitve mnenja. 
 

Novo stavbno zemljišče. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev, pod 

pogojem, da se 
strinja MZIP. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

6 33 Kančevci 159037 / 

Turistično 
območje 

70 bivalnih 
enot – cca 
200 ležišč, 
športno-

rekreacijski 
objekti in 
površine, 
gostinski 
objekti 

/ 

51 
75 

1100 
1211 
1222 
1300 
1410 
1600 
2000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 

Zgradbe in 
posegi naj 

se ne 
locirajo v 
skrajni 

vzhodni del 
območja , ki 

je 
evidentiran 

habitat. 

/ 

Idejna zasnova: 
»Posestvo 
gorički dol 

Kančevci«, maj 
2007 

Območje pobude 33 se nahaja na robu dela naselja 
Kančevci in se razširja v površino za turizem. 

Investitor je območje zmanjšal iz 159037 m2 na 
59063 m2. Pretežni del območja je neobdelano 

kmetijsko zemljišče  (1600) in gozd (2000). Manjši 
del ob glavni cesti (le 2-3 njive)  so njive in vrtovi 

(1100), ki so obdelani zaradi dobrega oz. 
neposrednega dostopa. V prilogi je idejna zasnova. 

Občina spodbuja razvoj turizma na atraktivnih 
področjih, kot je tudi usmeritev iz SPRO in ZPNačrt-

a, tudi izven osrednjega turističnega območja v 
Moravskih Toplicah, saj njen prostorski razvoj temelji 

prav na turizmu. Zaradi obstoječega zaselka je do 
območja speljana  urejena dostopna pot in  ostala 

komunalna oprema. V neposredni bližini pobude št. 
33 s površino 59063 m2 so izbrisi pod št. 30/c 

(15227 m2), 21/ (3677 m2), 21/c (2687 m2), 32/a 
(2528 m2),  30 (5970 m2), 40 (4615 m2), 39 (3107 

m2), 33/b (1919 m2), 33/c (1892 m2), 30/d (734 m2), 
43 (1663 m2), 44 (1165 m2), 38 (4319 m2), 100/a 
(5888 m2), 100 (4123 m2) in 101/c (4104 m2)  s 

skupno površino 64278 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
občina naj prouči 

možnost 
umestitve na 
nekmetijsko 

rabo. 

- 

6 34 Ivanovci 910 182 

Zgrajen 
objekt 

(vikend) 
A 

51 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- -  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je zgrajen objekt.  Direktorat za 

prostor za podajo smernic za OPN Moravske 
Toplice še ni bil zaprošen saj v fazi pridobitve 
le teh ni bil NUP. Do pobude se bo opredelil v 

fazi pridobitve mnenja. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 
dovoljeno velikost MKO. 

- - 

Dovoljeno je le 
evidentiran je 

objekta. 

- 

NE 

(dovoljeno je le 
evidentiran je 

objekta) 

6 36 Fokovci 779 396 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

51 
1300 
3000 

K1 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

6 37 Fokovci 1719 1046 

Zgrajen 
gospodarski  

objekt 
SK 

52 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 
- 

DA 

7 41 Ratkovci 1033 743 

Zgrajen 
gospodarski  

objekt 
SK 

60 
1300 
3000 

K1 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

7 41/a Lončarovci 2002 378 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

60 
1222 
3000 

K2 DA - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 
- 

DA 

7 42 Ratkovci 350 314 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
SK 

60 3000 K1 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- DA (če se 
strinjajo tudi 
drugi NUP) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

7 42/a Ratkovci / / 
Zgrajen 
objekt  

/ 
60 1222 K1 pripomba iz JR  

AŽ - tem primeru gre za uskladitev dejanskega 
stanja z namensko rabo, na območju je 

zgrajen objekt. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 
Dovoljeno le 
evidentiranje 

objekta. 
- 

7 42/b Ratkovci / 
4450 

 
3345 

Povečati za 
20 arov 

SK 
41 

1300 
1600 
3000 

K2 pripomba iz JR 
Mnenje KSS, 

GD 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju so zgrajeni kmetijski objekti. Med 
obstoječimi objekti je predvidena gradnja 

koritastega silosa in strojne lope. V utemeljitev 
posega je v prilogi novo mnenje Kmetijsko 

svetovalne službe ter gradbeno dovoljenje za 
gradnjo nezahtevnih objektov (št. 351-

1079/2012-5(0311).  
 

Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
02_pobuda_42_b  

priloženi mnenje KSS in gradbeno 
dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 

velikosti v ozadju obstoječih objektov, kjer gre 
za različne lastnike. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. Podatki 

KSS so nejasni, 
v kolikor gre za 
širitev v korist 
kmetije, naj se 

obrazec dopolni. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

Uskladiti brez 
širitve ali umestiti 

na proste 
nezazidane 
površine ali 

predložiti IDZ o 
razporeditvi 
predlaganih 

objektov 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 

7 45 Fokovci 626 330 

Zgrajen 
gospodarski  

objekt 
A 

51 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 
- 

DA 

7 45/a Fokovci / / 

Gradnja hiše 
na zgornji 
strani. Na 
parceli je 
objekt. 

/ 

51 
1300 
1500 

K2 pripomba iz JR  

Območje je bilo kupljeno kot stavbno zemljišče. Pod 
drevesno vegetacijo se nahaja objekt, ki je označen 

tudi v zemljiškem katastru.  V preteklosti je skozi 
spremembe in dopolnitve  bilo stavbno zemljišče 

spremenjeno v kmetijsko namensko rabo. Investitor 
zato želi, da se nekdanje stavbno zemljišče, 

ponovno povrne v stavbno zemljišče, do koder je 
speljana dostopna pot. V neposredni bližini se 

nahaja izbris št. 99/d  s površino 1497 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

 
Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

NE - 

7 46 Fokovci 1087 552 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
A 

51 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- DA (če se 
strinjajo tudi 
drugi NUP) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

7 49 Fokovci 1922 750 

Zgrajen 
gospodarski  

objekt 
SK, PC 

37 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

7 50 Fokovci 1286 711 

Zgrajen 
gospodarski  

objekt 
SK 

37 
1222 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

7 51 Fokovci 1067 867 
Zgrajena hiša 

A 
51 

1222 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - / 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- DA (če se 
strinjajo tudi 
drugi NUP) 

7 53 Berkovci 442 442 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

75 
1222 
1300 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - / 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 
DA 

7 
8 

57/a Ivanjševci / 179 

V širini 10 m 
ob objektu naj 

ostane 
stavbna 

A 

49 1300 K2 pripomba iz JR / 

Ob obstoječem objektu, ki leži ob glavni 
komunikaciji skozi poselitev, kjer je izgrajena 
vsa komunalna oprema je predvidena manjša 

razširitev v površini 179 m2. Razširitev je 
skladna s konceptom razvoja naselij, tudi na 
območju razpršene poselitve, kjer so možne 
manjše razširitve  ob obstoječih objektih.  Na 

območju razpršene poselitve se ohranja 
poselitev z namenom dviga št. prebivalcev in s 

tem omejevanja demografske ogroženosti 
Goričkega. V neposredni bližini je izbris št. 56 

s površino 2133 m2. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 56. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

8 58/b Berkovci / / 
Stanovanjska 

stavba 
/ 

41 

1100 
1222 
1410 
3000 

K1 pripomba iz JR / 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve. V 

neposredni bližini je izbris št. 55  s površino 
4010 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe 

NE - 

8 62/b Prosenjakovci / 374 
Vodno zajetje 

O 
51 

1300 
3000 

G pripomba iz JR / 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt za oskrbo 
prebivalstva s pitno vodo. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. - 

Ni pripomb 

10 
19 

63/a Sebeborci 17463 14359 
Širitev centra 
za odpadke 

O 
45 

1100 
1300 
2000 

 
K1 

DA - - / 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 
- - 

- 
- 

DA 

11 64 Sebeborci 158 91 
Zgrajen 
vikend 

A 
42 3000 K2 DA-AŽ1 - - / 

Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 
objektov. 

- - 
- 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

11 65 Sebeborci 3634 
3634 

 
3496 

Stanovanjske 
hiše 

 
SK 

45 
1100 
3000 

K1 DA - - / 
Novo stavbo zemljišče kot zapolnitev vrzeli 

(op. Zmanjšanje pobude zaradi vrisa obstoječe 
ceste). 

- - 

- 

- 

DA 

11 66 Sebeborci 4137 4137 

Stanovanjske 
hiše 

 
SK 

37 
45 

1222 
1300 
3000 

K2 
G 

DA - - / Novo stavbo zemljišče kot zapolnitev vrzeli. - - 

- 

- 
DA 

11 67 Sebeborci 433 268 

Zgrajen 
objekt 

 
SK 

45 3000 K2 DA-AŽ1 - - / 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

11 68 Sebeborci 2562 474 

Stanovanjske 
hiše 

 
SK 

42 
1222 
3000 

K2 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

- - / 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju so  zgrajeni  objekti. Med njimi je 
urejeno funkcionalno dvorišče. 

 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 68/k. - 

DA 

11 68/a Sebeborci / 1772 

V gradbeno 
za 

stanovanjsko  
hišo 

 
SK 

42 

1100 
1222 
1300 
3000 

K2 pripomba iz JR / 

Ob urejeni dostopni poti in nasproti že 
obstoječih počitniških hišic občina želi umestiti 

in omogočiti gradnjo nove vrzeli počitniških 
hišic. Na območju pobude so parcele ožje ter 
po dejanski rabi opredeljene kot ekstenzivni 

sadovnjaki (1222), ena od parcel trajni travniki 
(1300) in le dve parceli evidentirani kot njive in 
vrtovi (1100).  V namen umestitve pobude 68/a 

in v namen umestitve oz. ažuriranja pobude  
št. 68 je občina izbrisala iz stavbnih zemljišč 
intenzivno obdelano območje pod. št. izbrisa 

68/k v površini 16597 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 68/k. 

- 

DA 

12 69/d Krnci / 3827 

Za ureditev 
igrišč 

 
ZS 

42 
1410 
1600 
3000 

K2 pripomba iz JR / 

Tik ob naselju Krnci je krajevna skupnost za 
potrebe rekreacije podala predlog za 

spremembo namenske rabe iz K2 v zeleno 
površino namenjeno rekreaciji (ZS). Območje 

je po dejanskem stanju evidentirano kot 
neobdelano kmetijsko zemljišče in kot 

zemljišče v zaraščanju. Iz slednjega lahko 
razberemo, da je območje umeščeno na 
nekmetijsko rabo. V neposredni bližini je 

primerljiv izbris pod  št. izbrisa 70 s površino 

10573 m2. 
 

Novo stavbo zemljišče za ureditev športnih 
površin. 

- 

OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 70. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

12 71/d Krnci / 709 

Leseno hiško 
za orodje 

 
A  

42 
1300 
3000 

K1 pripombe in JR / 

AŽ -  znotraj zaselka v k.o. Ivanovci se uskladi 
dejanska raba z namensko. V neposredni 
bližini je primerljiv izbris št. 74/a s površino 

1083 m2. Ker se predlog za spremembo 
namenske rabe iz kmetijskega v stavbno 

nahaja znotraj obstoječe obcestne poselitve in 
je na območju zgrajena osnovna komunalna 

oprema je poseg smiselni.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 71/d 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 71 

v velikosti 11540 m2, kjer je del zemljišča z 
boniteto 56. 

- - 

Potrebna 
dodatna 

obrazložitev za 
kakšen objekt 

gre. Nezahtevni 
in enostavni 

objekti se lahko 
na KZ načrtujejo 
brez spremembe 

NR. 

- 

umestitev na 
obstoječe 

proste 
nezazidane 
površine v 

neposredni bližini 

5 
12 

71/e Krnci / 223 
Parkirišče ob 
pokopališču 

PO 
42 1100 K1 pripomba iz JR / 

Krajevna skupnost Krnci želi urediti parkirišča 
ob obstoječem pokopališču, kjer obiskovalci 

pokopališča površino že uporabljajo kot 
parkirišče. Umestitev na drugo lokacijo ni 
možna, saj je občina v postopku prenosa 
lastninskih pravic na predmetni parceli. V 

neposredni bližini je primerljiv izbris št. 71 s 
površino 11540 m2. 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 71/d 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 71 

v velikosti 11540 m2, kjer je del zemljišča z 
boniteto 56. 

Novo stavbno zemljišče za ureditev parkirišča. 

- - 

Parkirišče se naj 
umesti južno od 
pokopališča na 
dejansko rabo 

2000. 
- 

DA 

12 73/a Ivanovci / 446 

Pobuda 73-
premestiti iz 
S dela na J 

del 
A 

42 
51 

1222 
3000 

K2 pripomba iz JR / 

Pobuda št. 73/a je zmanjšana, prvotna pobuda 
iz osnutka s št. 73 s površino 2612 m2. Občina 

je predlog zmanjšala  na površino 446 m2 z 
možnostjo gradnje enega objekta. Lokacija se  
je skrčila na območje ob dostopni poti, kjer je 

izgrajena vsa komunalna infrastruktura. V 
neposredni bližini je izbris 73/b s površino 

1362 m2. 
Novo stavbno zemljišče kot zaokrožitev 

poselitve. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 73/b. - 

DA 

12 75 Andrejci 3733 / 
V gradbeno 

/ 
42 

1100 
3000 

K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

- - / 

Z namenom umestitve  pobude št. 75, ki se 
nahaja ob urejeni dostopni poti z izgrajeno 
komunalno opremo. Umestitev je skladna s 
konceptom razvoja naselij in se umešča k 

komunalno opremljenemu območju. Za namen 
umestitve pobude št. 75 je  v neposredni bližini 

primerljiv izbris 6237 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 

12 75/b Andrejci / 173 
Zgrajen 
objekt 

SK  
42 

1222 
3000 

K1 pripomba iz JR / 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je že zgrajen objekt. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 
dovoljeno velikost MKGP 

(17.12.2013). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. - 

DA 
(usklajeno) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

12 75/d Andrejci / 1560 
Vodohran 

O 
42 2000 G pripomba iz JR / 

Območje je namenjeno za izgradnjo okoljske 
infrastrukture – vodohrana. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

12 77 Andrejci 1412 / 
Stanovanjska 

hiša 
/ 

42 
1100 
1300 
3000 

K2 DA - - / 

Pobuda je povečana, zaradi vključitve 
obstoječe prometne površine, ki pelje do 

stavbnih zemljišč. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - - - 

12 78/a Andrejci 11784 / 

Zgrajeni 
objekti, 
urejena 

igrišča in 
okolica 

vinotoča  

42 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - / 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju so zgrajeni objekti, igrišča in okolica. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE  

12 78/b Andrejci 1141 
1141 

 
758 

Zgrajeni 
objekti, 
urejena 

igrišča in 
okolica 

vinotoča 
 

A 

42 3000 K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - / 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju so zgrajeni objekti, igrišča in okolica. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
velikosti v severnem delu, na območje kjer 

so že zgrajeni objekti. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. 

 

NE – zmanjšati 
na Z delu 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

Z zmanjšanjem 
velikosti v 

severnem delu 

12 79 Andrejci 467 638 

Urejeno 
parkirišče ob 

lokalu 
 

A 

42 
51 

1100 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- -  

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je zgrajeno parkirišče ob lokalu. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 

dovoljeno velikost MKGP 
(17.12.2013). 

- - 

 
Dovoljena je le 

uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. 

 

 

DA 
(usklajeno) 

13 82 Ivanovci 1705 624 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti in 
hladilnica za 

sadje 
 

A 

51 3000 K2 DA-AŽ1 - -  
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

13 82/a Ivanovci / 2941 

Ureditev 
vodnega 

zbiralnika za 
namakanje 

VC 
 

EUP z PNRP 
K2 

42 
1100 
1300 
2000 

K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Predlog je podrobneje utemeljen v mnenju 
KSS. Z nameravano spremembo želi investitor 

urediti zajemališče vode za namakanje 
sadovnjaka. Ne glede na določila ZKZ-ja, da 

se vodni zadrževalniki za namakanje na 
kmetijskih zemljiščih lahko načrtujejo brez 

spremembe namenske rabe želi investitor v 
OPN-ju, v izogib konfliktov pri pridobitvi 

gradbenega dovoljenja, na območju zagotoviti 
vodno površino. Za območje se opredeli 

posebna EUP, kjer bo možno umestiti objekte 
in naprave, ki so potrebni za tovrstno kmetijsko 

dejavnost. Ker je na obstoječem stavbnem 
zemljišču ureditev vodnega zadrževalnika, 
zaradi konfiguracije terena neprimerna, se 
ustrezni del opredeli kot vodna površina, 

preostali del pa je predlagan za izbris (izbrisi 
209/a, 209/b in 209/c). Z namenom umestitve 

pobude št. 82/a, je v neposredni bližini 
predlagan izbris 22/b s površino 3162 m2 in 

izbris št. 22/c s površino 1794 m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
03_pobuda_82_a  

priloženo mnenje KSS. 

 
Predmetno zemljišče ostane kmetijsko 
zemljišče, ki se bo urejalo znotraj enote 

urejanja prostora (na območju ni 
predvidena gradnja  

steklenjaka/rastlinjaka). 

 
 

- 

Območju z lesno 
obrežno zarastjo 

se naj ohrani 
obstoječa 

namenska raba. 
Zahodni del 

območja 
vodnega zajetja 
se naj ohranja 
kot mirna cona 

brez poseganja v  
obrežno zarast. 
Le na vzhodni 
strani vodnega 
zajetja se lahko 
uredi dostop do 
vode. Za rabo 

vode je potrebno 
pridobiti vodno 

soglasje. 

NE, 
območje naj 

ostane v 
obstoječi NR, 
definira se naj 
EUP – vodni 

zadrževalniki za 
namakanje se 

lahko načrtujejo 
brez spremembe 

NR. 

- 

V PIP navesti 
nabor objektov in 

posegov, ki so 
dopustni na K 
ter dopolniti 

mnenje KSS, če 
se postavi 
steklenjak 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z objekti, ki 

jih dovoljuje ZKZ. 

13 83 Ivanovci 1129 425 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
A 

51 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - / 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

13 84 Ivanovci 565 225 
Zgrajen 
vikend 

A 
52 3000 K2 DA-AŽ1 - - / 

Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 
objektov. 

- - 

- 

- 

DA 

13 85/d Fokovci / 312 

V gradbeno 
po dejanskem 

stanju 
A 

51 
2000 
3000 

G pripomba iz JR / 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je že zgrajen objekt z urejenim 

funkcionalnim dvoriščem. 
 

Območje pobude je že stavbno zemljišče 

(poprava digitalizacije veljavnega plana). 

- - 
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 
- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

13 86 Ivanovci 2800 
909 

 
263 

Gradnja 
lesenih 

vinskih kleti 
SK 

52 
1100 
1300 
3000 

K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

Kleti naj se 
umesti na 

p.št. 
1410/2. Na 
p.št. 1410/1 

je 
evidentiran 
HT, zato naj 
se na tem 
območju 
ohranja 

obstoječa 
raba. 

- Mnenje KSS 

AŽ –  gre za uskladitev dejanskega stanja z 
namensko rabo, na območju kjer je že zgrajen 

objekt. 
Z namenom umestitve pobude št. 86 in št. 89 
je v neposredni bližini predlagan izbris 89/e s 

površino 24530 m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
04_pobuda_86  

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 

dovoljeno velikost MKGP 
ter umik s parcele, kjer se nahaja HT 

(ZRSVN). 

 

- - 

NE 

- 

predložiti 
gradbeno 

dovoljenje za 
obstoječi objekt 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 

13 86/a Ivanovci / / 
V gradbeno 

/ 
52 

1100 
1222 

K2 pripomba iz JR / 

Ob urejeni dostopni poti do kamor je speljana 
tudi ostala komunalna oprema želi investitor 

spremeniti namensko rabo iz K2 v stavbno. Z 
namenom umestitve pobude št. 86, 86/a in št. 
89 je v neposredni bližini predlagan izbris 89/e 

s površino 24043 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

SZ se naj locira na 
parc. št. 1401, k.o. 

Ivanovci. 
Zemljišče na parc. 
št. 1400 in 4/2 k.o. 

Ivanovci oz. 
travniška površina 

z ekstenzivnim 
sadovnjakom se 

naj ohrani v 

obstoječi rabi. 

NE - 

13 87/d Andrejci / 174 
V stavbno 

SK 
52 

1222 
1300 
2000 
3000 

K2 pripomba iz JR / 

AŽ –  pobuda je zmanjšana le na ažuriranje in 
gre za uskladitev dejanskega stanja z 

namensko rabo. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 
dovoljeno velikost MKO 
(17.12.2013) in ZRSVN. 

- 

Sprememba 
namenske rabe naj 

se izvede na 
vzhodnem delu 

parc. št. 533, k.o. 
Andrejci v velikosti 

cca. 27*23 m. 
Zahodni del parc. 

št. 533, k.o. 
Andrejci oz. 
travišče s 

sadovnjakom se 
naj ohranja v 

obstoječi rabi. 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

- 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 

13 89 Moravci 12406 16444 

Širitev 
območja za 

gradnjo 
vinskih kleti 

SK 

52 

1100 
1211 
1222 
3000 

K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 
gradiva, na 

obstoj. 
objektu naj 
se izvede 

AŽ 

- - / 

AŽ – na delu pobude gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju kjer so izgrajeni objekti. Za preostali 
del je priloženo mnenje KSS. Območje se 

nahaja ob urejeni (asfaltirani) dostopni poti ob 
kateri je urejena vsa komunalna oprema. Z 

namenom umestitve pobude št. 86 in št. 89 je 
v neposredni bližini predlagan izbris 89/e s 

površino 24530 m2. 
 
Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 89/e. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

13 91 Moravci 14000 5331 
Turistični 
apartmaji 

BT 
52 

1211 
1222 
1300 
1500 
1600 
3000 

K2 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - 

Idejna zasnova, 
Mnenje KSS 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj se v občini spodbuja razvoj 
turizma. Poseg se umešča z namenom 

ureditve dopolnilne dejavnosti na kmetiji. V 
prilogi je idejna zasnova in mnenje KSS, ki 

podrobneje utemeljujeta poseg. 
 

Za namen umestitve pobude št. 91 so 
predlagani izbrisi, ki so v neposredni bližini. To 
so izbrisi št. 91/i s površino 6631 m2, št. 91/h 

s površino 7898 m2. 
 

Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
05_pobuda_91 

priloženi mnenje KSS in idejna zasnova. 

  
Pobuda je zmanjšana iz 14000 m2 na 5331 

m2 ne glede na območje ureditve v IDZ. 

- - 

NE – občina naj 

predlog umesti 
na nekmetijsko 

NR. 

- 

DA 
(sprejemljivo na 
podlagi dodatnih 

obrazložitev) 

13 91/g Moravci / / 
V gradbeno  

/ 
52 

1300 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
stičišču urejenih prometnih površin, kjer je 

urejena vsa komunalna infrastruktura. 
Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 

razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve. Z namenom umestitve pobude št. 
91/g, št. 93 in št. 93/b je v neposredni bližini 

izbris št. 91/h s površino 7898 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

NE - 

13 92 Moravci 3429 2021 
Stanovanjske 
hiše v vrzeli 

SK 
52 

1211 
1222 
3000 

K2 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli, med obstoječo 

poselitvijo ob urejeni prometni površini, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve. Z 
namenom umestitve pobude št. 92 je v 

neposredni bližini izbris št. 91/c s površino 

3039 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli z 
zmanjšanjem velikosti. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 91/f/h. - 

DA 

13 93 Moravci 3337 3125 
Stanovanjska 
hiša v vrzeli 

SK 
52 

1500 
1600 
3000 

G 
Se niso 

opredelili 

Na območju 
je 

evidentiran 
HT. Ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba 

- - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
stičišču urejenih prometnih površin, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. Z 
namenom umestitve pobude št. 93 je v 

neposredni bližini izbris št. 91/h s površino 

7898 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče. 

- 

- 
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami. 

Ni pripomb. 

13 93/a Moravci 850 846 
Vodohran 

O 
52 

1100 
3000 

K1 DA - - - 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 
- - 

- 
- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

13 93/b Moravci / / 

V gradbeno 
ob cesti 20  m 

za 
stanovanjsko 

hišo 
/ 

52 
1100 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
stičišču urejenih prometnih površin, kjer je 

urejena vsa komunalna infrastruktura. 
Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 

razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve.  Z namenom umestitve pobude 
91/g, št. 93 in št. 93/b je v neposredni bližini 

izbris št. 91/h s površino 7898 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 

13 94 Moravci 945 373 
Zgrajen 
objekt 

A 
52 

1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

13 96 Moravci 1641 2153 
Stanovanjska 
hiša v vrzeli 

SK 
52 

1100 
1211 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli, med obstoječo 

poselitvijo ob urejeni prometni površini, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve.  Z namenom umestitve pobude št. 
96 in št. 96/f je v neposredni bližini izbris št. 

91/f s površino  4634 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 91/f. 

- 

DA 

13 96/a Moravci 1643 / 
Stanovanjska 

hiša 
/ 

52 
1222 
1300 

K2 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

- - - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
stičišču urejenih prometnih površin, kjer je 

urejena vsa komunalna infrastruktura. 
Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 

razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve. Z namenom umestitve pobude št. 
96 in št. 96/a, c, f je v neposredni bližini izbris 

št. 91/f s površino  4634 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

 
 
 

NE 
 
 
 
 

- 

13 96/c Moravci / / 
Povečanje 

parcele 
/ 

52 1100 K2 pripomba iz JR - 

Območje umestitve pobude se nahaja v ozadju 
obstoječe parcele, kjer želi investitor povečati 

površino za ureditev  stanovanjske hiše ob 
urejeni prometni površini, kjer je urejena tudi 
vsa komunalna infrastruktura. Z namenom 
umestitve pobude št. 96 in št. 96/a, c, f je v 
neposredni bližini izbris št. 91/f s površino  

4634 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

13 96/f Moravci / 136 
Zgrajen 
objekt 

SK 
52 

1100 
1211 
1300 
3000 

K2 pripomba iz JR GD  

AŽ –pobuda je zmanjšana le na ažuriranje in 
gre za uskladitev dejanskega stanja z 

namensko rabo, na območju je zgrajen objekt. 
Z namenom umestitve pobude št. 96 in št. 96/f 
je v neposredni bližini izbris št. 91/f s površino  

4634 m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
06_pobuda_96_f  

priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem na 

dovoljeno velikost MKO 
(17.12.2013) 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. Pomožni 

objekti se naj 
izločijo. 

- 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 

13 97 Moravci 598 598 
Zgrajen 
objekt 

SK 
52 3000 K2 DA-AŽ1 - - - 

Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 
objektov. 

- - 
- 

- 
DA 

13 97/b Moravci / 116 
Zgrajen 
objekt 

SK 
52 

1211 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

AŽ –pobuda je zmanjšana le na ažuriranje in 
gre za uskladitev dejanskega stanja z 

namensko rabo, na območju je zgrajen objekt.  
 

Novo stavbno zemljišče z dovoljeno velikostjo 
MKO 

(17.12.2013) 

- - 

Dovoljeno le 
evidentiranje 

objekta. - 

DA 

13 

98/a 
(v 

osnutku 
pobuda 

98) 

Suhi Vrh / 349 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SK 

52 3000 K2 DA-AŽ1 / / - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

13 

98/b 
(v 

osnutku 
pobuda 

98) 

Suhi Vrh / 1892 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SK 

52 
1211 
1222 
3000 

K2 DA-AŽ1 / / - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

13 

98/g 
(v 

osnutku 
pobuda 

98) 

Suhi Vrh / 137 
Zgrajeni 
objekti 

SK 
52 3000 K2 DA-AŽ1 / / - 

Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 
objektov. 

- - 

- 

- 

DA 

14 99/a Fokovci 1112 / 

Za gradnjo 
stanovanjske 

hiše 
/ 

51 
1300 
1500 

K2 
NE- 

umakniti iz 
gradiva 

/ / - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja na K2, ki je deloma zaraščeno, 

saj so poleg trajnih travnikov na območju 
evidentirana drevesa in grmičevje. Pobuda se 
nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi naselje, 

kjer je izgrajena vsa komunalna infrastruktura. 
Z umestitvijo pobude se zapolnjuje 

obojestranska obulična pozidava in na tak 
način racionalno izkoristi izgrajeno komunalno 

opremo. Tovrstna umestitev je skladna s 
konceptom razvoja  podeželskih naselij,  kjer 

se naselja ne usmerja v večje širitve, pač pa v 
zapolnitve prostih vrzeli med ali na robu 

poselitve in zaokrožitve. V namen umestitve 
pobude št. 99/a je v neposredni bližini 

primerljivi izbris s št. 99/c in površino 1911 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

14 102/d Selo / / 

Gradnja hiše 
in kmetijskih 

objektov 
(vel. parcele 

700 m2) 
/ 

52 
1240 
1300 

K2 pripomba iz JR 
Mnenje KSS  

 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja na K2, kjer so evidentirani  

vinogradi. Pobuda se nahaja ob glavni cesti, ki 
vodi skozi naselje, kjer je izgrajena vsa 

komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 

in na tak način racionalno izkoristi izgrajeno 
komunalno opremo. Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve in zaokrožitve. V prilogi je 
mnenje KSS, ki podrobneje utemeljuje poseg. 

V namen umestitve pobude 102/a je v 
neposredni bližini primerljivi izbris s št. 102/c s 

površino 1726 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
ne gre za 

kmetijo, ampak 
za širitev v odprt 
kmetijski prostor. 

- 

14 103 Selo 2099 952 

Zgrajena hiša 
Izdano gr. dov. 
št. 351-781/88-
4 z dne 20. 06. 
1989 za objekt 
na parceli 3359 

SK 

42 
52 

3000 K2 DA-AŽ1 - - GD 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
07_pobuda_103_in_103_b  

priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 

- - 

- 

- 

DA 

14 103/b Selo / 55 
Zgrajena 
vrtna uta 

SK 

42 
52 

1300 
3000 

K2 pripomba iz JR GD  

V tem primeru gre za ažuriranje oz. uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju kjer je zgrajena vrtna uta. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
07_pobuda_103_in_103_b 

priloženo gradbeno dovoljenje. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Potrebna 
dodatna 

obrazložitev o 
vrsti objekta in 
predložitev GD. 

- 

NE 

14 105 Selo 898 698 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

52 
1100 
1222 
3000 

K2 DA - - - 
Novo stavbo zemljišče kot zaokrožitev 

poselitve. 
- - 

- 
- 

DA 

14 105/a Selo / 725 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

52 1100 K2 pripomba iz JR - 

Pobuda se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 
naselje, kjer je izgrajena vsa komunalna 
infrastruktura. Z umestitvijo pobude se 

zapolnjuje obojestranska obulična pozidava in 
na tak način racionalno izkoristi izgrajeno 

komunalno opremo. Z namenom umestitve 
pobud št. 108/a in 105/a je v neposredni bližini 
izbris št. 107/a/1 in 107/a/2  v skupni velikosti 

5842 m2. 
 

Novo stavbo zemljišče kot zaokrožitev 
poselitve. 

- - 

DA, 
v kombinaciji z 

izbrisom 107/a. 

- 

DA 

14 107 Selo 2869 1674 
Stanovanjska 

hiša 
A 

52 
1100 
1222 
3000 

K2 DA - - - 
Novo stavbo zemljišče kot zaokrožitev 

poselitve. 
- - 

- 
- 

DA 



Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice - PREDLOG 
Tabela predlaganih posegov za spremembo namenske rabe prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18 

Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

14 107/c Selo / 174 
Zgrajen 
objekt 

A 
52 

1300 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

Dovoljeno le 
evidentiranje 

objekta. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

NE  

(dovoljeno le 
evidentiranje 
objekta ali pa 
predložiti GD) 

14 

108/a 
(v 

osnutku  
pobuda 

108) 

Selo / 852 
V gradbeno 

SK 
52 

1222 
1410 
1500 

K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

108 – hiša se 
naj umesti na 

parc. št. 
2224, 2284, 
2285, 2286, 
2291, 2292, 

2293. Na 
parc. št. 2282 

in 2281 je 
evidentiran 
HT, zato se 
naj ohranja 
obstoječa 

raba.  

/ - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli med obstoječo 

poselitvijo ob urejeni prometni površini, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve.  Z namenom umestitve pobud št. 
108/a in 105/a je v neposredni bližini izbris št. 
107/a/1 in 107/a/2  v skupni velikosti 5842 m2. 

 
Novo stavbo zemljišče z zmanjšanjem velikosti 

kot zaokrožitev poselitve. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 107/b. 

- 

DA 

14 

108/b 

(v 
osnutku  
pobuda 

108) 

Selo / / 
V  gradbeno 

/ 
52 1300 K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

108 – hiša se 
naj umesti na 

parc. št. 
2224, 2284, 
2285, 2286, 
2291, 2292, 

2293. Na 
parc. št. 2282 

in 2281 je 
evidentiran 
HT, zato se 
naj ohranja 
obstoječa 

raba. 

/ - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli med obstoječo 

poselitvijo ob urejeni prometni površini, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve. Z namenom umestitve pobud št. 
108/a, 108/b in 105/a je v neposredni bližini 

izbris št. 107/a  s površino  9923 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 

14 109 Selo 957 506 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
A 

52 
1300 
3000 

K2 DA - - - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 
DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

14 109/d Selo / 
3128 

 
1814 

Za vikend 
SK 

42 1300 K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli med obstoječo 

poselitvijo ob urejeni prometni površini, kjer je 
urejena vsa komunalna infrastruktura. 

Tovrstna umestitev je skladna s konceptom 
razvoja  podeželskih naselij, kjer se naselja ne 

usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve.  Ker sosednja zemljišča ni moč 
odkupiti, investitor vztraja s predlagano širitvijo 

na tej lokaciji.  
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
09_pobuda_109_d_in_110_d 

priloženo mnenje KSS. 

 
Z namenom umestitve pobude št. 109/d je v 
neposredni bližini izbris št. 107/b s površino 

3034 m2 in z boniteto zemljišča 40 in 55 ter 
izbris št. 107/a/2 s površino 3954 in z boniteto 

zemljišča 34 in 46. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

NE 

- 

predložiti 
mnenje KSS 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem in 
novim mnenjem 

KSS 

14 110 Selo 8615 
357 

 
211 

Ažuriranje 
vinske kleti  

A  
 

Avk 

52 
1211 
1300 
3000 

K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

Na p.št. 
4397, 4408, 

4396/1 je 
evidentiran 
HT, zato naj 
se ohranja 
obstoječa 
raba. Kleti 
in hiše naj 
se umesti 

na 
preostala 
zemljišča 
znotraj 

območja. 

- Mnenje KSS 

AŽ –  na delu pobude gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer je zgrajen objekt. 
Podrobnejša opredelitev je razvidna iz 

priloženega mnenja KSS. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
08_pobuda_110 

priloženo mnenje KSS. 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 110 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
110/b v velikosti 1629 m2 in z boniteto 46. 

 
Pobuda se je zmanjšala na velikost že 

zgrajenih objektov in se umaknila z 
območja HT. 

- - 

Potrebno je 
predložiti 
podatke o 

kmetijskem 
gospodarstvu. 

- 

občina naj 
predloži dodatno 
obrazložitev za 

kakšen obstoječi 
objekt gre in 

predloži 
gradbeno 
dovoljenje 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z zmanjšanjem 
velikosti in 

spremembo 
PNRP v Avk (za 
vinske kleti), če s 

tem soglašajo 
ostali NUP 

14 110/c Selo / / 

Čebelnjak in 
lesen objekt 
za sušenje 

sadja 
10 arov ob 

cesti 
/ 

52 
1300 
1600 

K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Ob urejeni dostopni poti je namen ureditve 
kmetijskih objektov za potrebe kmetijske 

dejavnosti. Zemljišča niso intenzivno 
obdelana. Na 110/ je zaslediti neobdelano 

kmetijsko zemljišče. V prilogi je KSS, ki 
podrobneje utemeljuje namen posega. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
nezahtevni in 

enostavni objekti 
se lahko 

načrtujejo na KZ. 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

14 110/d Selo / 
1342 

 
326 

Najmanj 15 
arov za hišo 

in 
gospodarski 

objekt 
IK 

52 1300 K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Ob urejeni dostopni poti je namen ureditve 
kmetijskih objektov za potrebe kmetijske 

dejavnosti. V neposredni bližini ima investitor 
nasad orehov,  zato rabi novo stavbno 

zemljišče za ureditev kmetijskih objektov. 
Zemljišča niso intenzivno obdelana. Na 110/d 
je zaslediti neobdelano kmetijsko zemljišče.  

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

09_pobuda_109_d_in_110_d 
priloženo mnenje KSS. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 110/d 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
110/b v velikosti 1629 m2 in z boniteto 46. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen 

kmetijske proizvodnje z zmanjšanjem na 
funkcionalno zemljišče predvidenega 

objekta. 

 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

Potrebno je 
proučiti možnost 

umestitve na 
nekmetijsko NR, 
podati dodatne 
obrazložitve za 
kakšno dopol. 
dejavnost in 
kakšen gos. 
objekt gre. 

- 
DA, pod 

pogojem, da se 
zmanjša na 

velikost objekta 
120 m2 in se 

določi IK 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 

14 112 Vučja Gomila 1201 
712 

 
231 

Povečanje 
parcele 

SK 

42 
52 

1222 
1300 
3000 

K2 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Mnenje KSS 

V ozadju obstoječe parcele želi investitor  
povečati gradbeno parcelo. Priloženo je 

mnenje KSS. V namen razširitve obstoječega 
stavbnega zemljišča je v neposredni bližini 

izbris št. 162/b s površino 1936 m2 in boniteto 

zemljišča 41.. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
10_pobuda_112 

priloženo mnenje KSS. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
predloga v ozadju obstoječih objektov z 
možnostjo manjše širitve proti južnemu 

delu. 

 

- - 

NE, 
v kolikor gre za 

širitev kmetije naj 
se predloži 

mnenje KSS. 

- 
podati dodatne 

obrazložitve 
kakšen objekt 
se bo gradil 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
predlagane 

velikosti v ozadju 

14 112/a Vučja Gomila / 396 
Vodno zajetje 

O 
42 2000 G pripomba iz JR  

Namen ureditve vodnega zajetja za črpanje 
pitne vode. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 

- 

Dostopna cesta 
naj se umesti 

tako, da se uniči 
najmanjši delež 

gozda. 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

14 113/a Vučja Gomila / / 
7 arov v 

gradbeno 
/ 

42 
1100 
1500 

K2 pripomba iz JR  

Ob obstoječi poselitvi, ki ima urejeno 
komunalno opremo je smiselna umestitev  
novega stavbnega zemljišča, ki zaokroži 

zaselek. Z namenom umestitve pobude 113/a 
je v neposredni bližini primerljiv izbris št. 162/a 

s površino 1759 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

15 114/a Selo 

7578 

498 
Klubski objekt 

ob igrišču 
BC 

37 
1300 
3000 

K2 

NE-umakniti 
iz gradiva 

- - 

Izsek iz 
veljavnega 

plana 

AŽ –  v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju kjer je zgrajen objekt za 
rekreacijske potrebe (klubski objekti ob 

glavnem in edinem nogometnem igrišču v 
naselju).  

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 114/a 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

114/e v velikosti 994 m2 in z boniteto 40. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

11_pobuda_114_a_b_AZ 
priložene fotografije terena ter grafični 

izseki iz veljavnega plana. 

  
Gre za zamenjavo zemljišč, kjer so dejansko 

objekti že zgrajeni. 

- - 

Potrebne 
dodatne 

obrazložitve o 
vrsti igrišča. 

- 

predlog 
uskladiti brez 

širitve 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

obstoječi objekt 

15 114/b Selo 

8687 
 

5948 

Obstoječe 
travnato 
igrišče 

ZS 

37 
1300 
3000 

K2 
Izsek iz 

veljavnega 
plana 

AŽ –  v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer je urejeno glavno in pomožno 
nogometno igrišče. Drugega igrišča v naselju 

ni.   
Za predlog 114/b je v neposredni bližini 

primerljiv izbris št. 118/b s površino 21860 m2. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

11_pobuda_114_a_b_AZ 
priložene fotografije terena ter grafični 

izseki iz veljavnega plana. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
velikosti na glavno športno igrišče, kjer se 
izvzame pomožno športno igrišče, ki se bo 

urejalo znotraj EUP.  

- - 

Potrebne 
dodatne 

obrazložitve o 
vrsti igrišča. 

- 

predlog zmanjšati 
samo na 

uskladitev 
glavnega igrišča 
brez širitve na 

GERK, 
pomožno igrišče 

naj ostane v 
obstoječi 

namenski rabi 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
tako, da se 

izvzame GERK 
in pomožno 

igrišče 

15 
114/b-

AZ 
Selo 7578 

2187 
 

1936 

DVONAMEN
SKA RABA – 

obstoječe 
travnato 
igrišče 

ZS 

37 
1300 
3000 

K2 
DV-R 

pripomba iz predloga 
Izsek iz 

veljavnega 
plana 

Sprememba v stavbno zemljišče kot 
ažuriranje, saj je del območja na 

dvonamenski rabi po veljavnem planu, kjer je 
že dovoljena ureditev travnatega igrišča. 

 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
11_pobuda_114_a_b_AZ 

- - 

- 

- 

predlog 
zmanjšati samo 
na uskladitev 

glavnega 
igrišča brez 

širitve na GERK 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

priložene fotografije terena ter grafični 
izseki iz veljavnega plana. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 

velikosti na glavno športno igrišče, kjer se 
izvzame pomožno športno igrišče, ki se bo 

urejalo znotraj EUP. 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
tako, da se 

izvzame GERK 
in pomožno 

igrišče 

15 114/c Selo / 869 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

52 
1100 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Selo, kjer je izgrajena vsa komunalna 
infrastruktura. Z umestitvijo pobude se 

zapolnjuje obojestranska obulična pozidava in 
na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve in zaokrožitve.   

 
Za predlog 114/c je v neposredni bližini 

primerljiv izbris št. 118/b s površino 21860 m2. 

 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

NE – je še dovolj 
NZS 

- 

NE 

15 
114/c-

AZ 
Selo / 174 

Ažuriranje 
dovozne 

ceste 
PC 

52 3000 K2 
pripomba iz JR oziroma  

predloga 
- 

Ažuriranje dovozne ceste k obstoječemu 
objektu in kot zapolnitev za razširitev 

stavbnega zemljišča za pobudo št. 114/c. 
 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - DA - 

15 115 Selo 1936 1393 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

51 
52 

1222 
1300 
3000 

K2 DA - - - Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. - - 

- 

- 

DA 

15 116 Selo 1103 / 
Stanovanjska 

hiša 
/ 

51 
52 

1300 K2 DA 

Na območju 
je 

evidentiran 
HT, ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba. 

- - POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. - - - - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

15 116/b Selo / / 

Gradnja 
dodatnih 
objektov 

/ 

52 
1222 
3000 

K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ –  v tem primeru gre deloma za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer 
na območju kjer so izgrajeni kmetijski objekti. 
V prilogi je podrobnejša utemeljitev v mnenju 

KSS. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. Objekt na 

S naj se le 
evidentira. 

- 

15 116/b/1 Selo / 97 

Ažuriranje 
obstoječega 

objekta  
SK 

52 3000 K2 / / / Mnenje KSS 

AŽ –  v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer 
na območju kjer je zgrajen kmetijski objekt. V 
prilogi je podrobnejša utemeljitev v mnenju 

KSS. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
12_pobuda_116_b_1_in_116_b_2 

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče z dovoljeno velikostjo 

MKGP 
(17.12.2013) 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. Objekt na 

S naj se le 
evidentira. 

- 

DA 

15 116/b/2 Selo / 467 

Delno 
ažuriranje 

funkcionalneg
a zemljišča 
kmetije in 

predvidena 
gradnja 
stanov. 

objekta za 
mlado 
družino 

SK 

52 
1222 
3000 

K2 / / / Mnenje KSS 

V tem primeru gre deloma za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer 

na območju funkcionalnega zemljišča kmetije. 
Na preostalem delu pobude je predvidena 

gradnja stanovanjskega objekta naslednikov 
kmetije. V prilogi je podrobnejša utemeljitev v 
mnenju KSS. V korist umestitve pobude št. 

116/b/2 je v neposredni bližini izbris št. 107/a/1 
in 107/a/2 s površino  5842 m2. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

12_pobuda_116_b_1_in_116_b_2 
priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče z dovoljeno velikostjo 

MKGP 
(17.12.2013) 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. Objekt na 

S naj se le 
evidentira. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

15 117 Selo 2659 1277 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
SK 

52 

1222 
1300 
1500 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov. 
- - 

- 

- 

DA 

15 118/a Prosenjakovci / 9077 
Park ob 
gradu 

ZP 
51 

1100 
1222 
1300 
2000 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ –  v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  
na območju obstoječega gradu se območje 
opredeli kot stavbno zemljišče namenjeno 

centralnim dejavnostim (CD, okolica 
opuščenega parka, ki je prerasel v gozd, pa se 

nameni ponovno za parkovne površine.  
Občina želi območje zavarovane kulturne 

dediščine revitalizirati in objekte obnoviti ter 
vključiti v turistično ponudbo občine ter širšega 

območja Krajinskega parka Goričko.  
V namen vključitve predloga 118/a je v 

neposredni bližini primerljivi izbris št. 62 s 

površino 18267 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 
parkovnih površin.  

- 

Priporočila glede 
urejanja 
parkovne 
ureditve: 

- Ohranja naj se 
starejša vitalna 

drevesa 
- Oblikovanje in 
morebitna nova 

nasaditev dreves 
naj bo v skladu s 

preostankom 
obstoječega 

parka. 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

15 120 Čikečka vas 90 / 

Vinska klet ob 
območju 
gradenj 

vinskih kleti 
/ 

52 
1222 
1300 

K1 
Mnenje 

KSS 

Na območju 
je 

evidentiran 
HT. Ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba 

- Mnenje KSS 

Ob obstoječih stavbnih zemljiščih, do koder je 
urejena dostopna cesta želi investitor  umestiti 
vinsko klet za namene pridelave vina. V prilogi 

je mnenje KSS, ki podrobneje utemeljuje 
poseg. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 
Se še niso 
opredelili. 

- 

16 121/a Prosenjakovci / 926 
Skedenj ob 
večji kmetiji 

SK, IK 
37 

1100 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ -  v tem primeru gre uskladitev dejanskega 
stanja z namensko rabo in sicer  na območju, 
kjer so izgrajeni kmetijski objekti. V prilogi je 

mnenje KSS, ki podrobneje utemeljuje poseg. 
Pobuda je zmanjšana v skladu s smernicami 

MKO-ja. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
13_pobuda_121_a 

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšano 

velikostjo. 

- - 

Dovoljena je 
uskladitev z 

zapolnitvijo brez 
širitve na JV, pod 

pogojem, da je 
PNRP IK. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

15 121/b Čikečka Vas / 
1727 

 
880 

Gradnja stan. 
hiše in manjši 

pomožni 
objekt- 

samo ob cesti 
20 m- 

cca.2-3 ara 
SK 

-8 
52 

1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ –  v tem primeru gre za  uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer sta zgrajena objekta. 
  

Za predlog 121/b je v neposredni bližini 
primerljiv izbris št. 118/A s površino 72994 m2 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšano 
velikostjo in z kompenzacijo z izbrisi, 

usklajeno z MKGP in ZRSVN. 

- 

S spremembo 
namenske rabe 

se NE posega na 
parc. št. 4475, 
4474, 2257 in 

2258, k.o. 
Čikečka vas oz. 
na ekstenzivne 

travniške 
površine. 

Potrebno je 
proučiti možnost 

umestitve na 
NSZ znotraj 

naselja in podati 
dodatne 

obrazložitve 
glede povečanja 

predloga. 

 Predložiti 
gradbeno 
dovoljenje 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem in 
kompenzacijo z 

izbrisi 

15 121/c Čikečka Vas / 154 
V zazidljivo 

10x10 
SK 

-8 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ –  v tem primeru gre za delno  uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer je izgrajen objekt. Za predlog 
121/c  je v neposredni bližini primerljiv izbris št. 

118/A s površino 72994 m2. 

 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 

objektov 
(MKGP, 17.12.2013). 

- - 

Uskladitev 
obstoječega 

objekta na parc. 
mejo. 

 

DA 
(usklajeno) 

16 122/a Pordašinci / / 

Ob cesti 25 
arov v 

gradbeno 
/ 

37 1300 K2 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Pordašinci, kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 

komunalno opremo.  Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve in zaokrožitve.  Za 

predlog 122/a je v neposredni bližini primerljiv 
izbris št. 122/b s površino 1176 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

NE - 

16 122/d Pordašinci / 1279 

Širitev 
pokopališča 
in ažuriranje 

mrliške 
vežice 

(parkirišče) 
PO, CD 

42 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Krajevna skupnost Pordašinci je podala 
pobudo za razširitev stavbnega zemljišča ob 

obstoječem pokopališču, z namenom ureditve 
parkirišča. Območje travnika že danes služi za 

parkiranje avtomobilov ob pogrebih, saj 
obstoječih parkirišč ni. Ažurira se območje 
obstoječe mrliške vežice s funkcionalnim 

zemljiščem. 
 

Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem zgrajenih 
objektov. 

- - 

DA, 

obstoječi objekt 
se naj uskladi z 

dejanskim 
stanjem. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

16 123 Pordašinci 6422 2000 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

37 
1100 
1300 
3000 

K2 DA - - - 
Novo stavbo zemljišče na območju strnjene 

poselitve. 
- - 

- 

- DA, pod pogojem 
če se strinjajo 

ostali NUP 

17 123/a Motvarjevci / 234 
Parkirišče ob 
pokopališču 

PO 
45 3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer je urejena dovozna cesta do 
vežice, ki služi hkrati za parkirišče. 

 
Novo stavbo zemljišče za namen ureditve 

parkirišča (ažuriranje)  
(MKGP; 17.12.2013). 

- - 

Uskladitev 
obstoječega 
parkirišča. 

- 

DA 
(usklajeno) 

16 123/c Motvarjevci / / 

Cca 20 arov 
za gradnjo 

stanovanjske 
hiše 

/ 

37 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 
naselje Motvarjevci,  kjer je izgrajena vsa 

komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 

komunalno opremo.  Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve in zaokrožitve. Za 

predloge št. 123/c, e, f  je v neposredni bližini 
izbris št.  175  s površino 31782 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

16 123/e Motvarjevci / 1792 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

37 
1100 
1410 

 K2 pripomba iz JR 

Dodatna 
obrazložitev 
Poročilo o 
terenskem 
ogledu za 

namen 
bonitiranja 
zemljišč 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj Občina spodbuja razvoj malega 

gospodarstva v vseh naseljih in s tem želi 
zagotoviti občanom delovna mesto v 

domačem okolju. Območje predloga za 
spremembo namenske rabe se nahaja ob 

glavni cesti, ki vodi skozi naselje Motvarjevci,  
kjer je izgrajena vsa komunalna infrastruktura. 

Z umestitvijo predlogov se izkoristi že 
obstoječa komunalna infrastruktura. Tovrstna 

umestitev je skladna s konceptom razvoja  
podeželskih naselij, kjer se naselja ne usmerja 

v večje širitve, pač pa v zapolnitve prostih 
vrzeli med ali na robu poselitve in zaokrožitve.  

 
Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

14_pobuda_123_e  
priloženi obrazložitev investitorjev in poročilo o 

terenskem ogledu za namen bonitiranja 
zemljišč, ki za predmetno pobudo znižuje 

boniteto iz 64 na 54.   
 

Za predlog št. 123/e je v neposredni bližini 
izbris št. 175 s površino 25090 m2. 

 

Sprememba 
namenske rabe 
se naj izvede na 
parc. št. 4009 in 

4010, k.o. 
Motvarjevci. 

Na parc. št. 981 
in 982, k.o. 

Motvarjevci oz. 
ekstenzivni 

travniki z lesno 
zarastjo se naj 

ohranja 
obstoječa raba. 

NE 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

16 123/f Motvarjevci / 1637 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

37 
1300 
1410 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Motvarjevci, kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo 

predlogov se izkoristi že obstoječa komunalna 
infrastruktura. Tovrstna umestitev je skladna s 
konceptom razvoja podeželskih naselij, kjer se 

naselja ne usmerja v večje širitve, pač pa v 
zapolnitve prostih vrzeli med ali na robu 

poselitve in zaokrožitve.   
 

Za predlog št. 123/e je v neposredni bližini 
izbris št. 175  s površino 25090 m2. 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

NE 

-  

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

20 124/a Sebeborci 170.626 647.900 

Sebeborski 
zadrževalnik 
– območje 

suhega 
zadrževalnika 

glede na 
najvišjo 

gladino vode 
ob 

upoštevanju 
zadrževanja 
poplavnega 

vala  
 

37 
45 

1100 
1300 
1410 
1500 
1600 
2000 
3000 
7000 

DV-R 

 
K1 
G 
 

NE-umakniti 
iz gradiva 

- - 

Izjava, 
Strokovne 
podlage za 
akumulacijo 
Sebeborci 
(analogna 
oblika), Izrez iz 
odloka za 
OPPN za 
vzhodno 
obvozno cesto, 
Zapisnik ARSO 
Mnenje KSS. 

 

Občina že več desetletij načrtuje gradnjo 
akumulacije predvsem z namenom namakanja 

kmetijskih zemljišč. Ureditev akumulacije bi imelo, 
po zadnjih spoznanjih, tudi pozitiven vpliv na  

poplavno varnost naselij. Zato se je na območju 
Občine  Moravske Toplice, kakor tudi še bivše 

občine Murske Sobote,  predvidena akumulacija 
nahaja/la v vseh dolgoročnih in srednjeročnih 

družbenih planih. V ta namen je priložena Izjava 
občine Moravske Toplice, ki kronološko navaja  

prostorske akte občine v katerih je akumulacija bila 
vključena. Izjava je bila izdelana z namenom 

utemeljitve vzhodne obvoznice.  Priložena je tudi 
strokovna podlaga za akumulacijo Sebeborci 

(analogna oblika), ki utemeljuje velikost in umestitev 
akumulacije. Ureditev akumulacije je tudi pogoj za 
izgradnjo vzhodne obvoznice Murske Sobote, kar 

pomeni, da mora občina Moravske Toplice v svojih 
prostorskih aktih omogočiti gradnjo akumulacije, saj 
v nasprotnem primeru obvoznice ni  možno izvesti. V 

ta namen je priložen izrez iz predloga OPPN za 
vzhodno obvozno cesto  in Zapisnik iz 

usklajevalnega sestanka med ARSO in občino 
Murska Sobota, kjer je podana zahteva za izvedbo 
akumulacije v primeru izgradnje trase obvoznice. V 
namen umestitve akumulacije je občina pristopila k 

izbrisom stavbnih zemljišč. Primerljivi izbrisi za 
nameravan poseg so izbrisi št.: 118/A s površino 

72.994 m2, 173/a s površino 182.452 m2, 191/m s 
površino 207.406 in izbris št. 1 s površino 18.709 

(skupna velikost znaša (481.561 m2). 

 
Pobuda 124 se razdeli na 124/a za območje 

zadrževalnika in na 124/b za območje 
nasipa. 

 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
15_pobuda_124  

priložene: 
 - mnenje KSS, 

- grafični izseki iz veljavnega plana in PUP-a 
- izjava, 

- zapis s sestanka za VOC z MOP, ipd. 
 

Kot omilitveni oz. izravnalni ukrep na podlagi 
Izdelave hidrološko-hidravlične študije 

z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z 
vključeno akumulacijo Sebeborci, št. projekta 

107/2014, februar 2014 in Hidrološko-hidravlična 
študije 

Lipnice in Martjanskega potoka 
za potrebe OP Občine Moravske Toplice, novelacija 

poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije 
Sebeborci, št. projekta 110/2014, dopolnitev april 

2014 je predvidena izgradnja akumulacije 
Sebeborci kot je zasnovana v IDZ projektu 

Akumulacija Martjanci, št. proj. C-828, november 
1990. 

 
Na območju zadrževalnika se ne spreminja 

namenska raba ampak se določi EUP. 

- - 

Potrebno 
predložiti nove 

strokovne 
podlage. 

- 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, v primeru da 

gre za suhi 
zadrževalnik 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

20 124/b Sebeborci / 
301.543 
23.218 

Sebeborski 
zadrževalnik 

– nasip  
VI 

37 
45 

1100 
1300 
1410 
1500 
1600 
2000 
3000 
7000 

K1 
G 

DV-R 
   

Izjava, 
Strokovne 
podlage za 
akumulacijo 
Sebeborci 
(analogna 
oblika), Izrez iz 
odloka za 
OPPN za 
vzhodno 
obvozno cesto, 
Zapisnik ARSO 
Mnenje KSS. 
 

Del območja za zadrževalnika vode, ki je 
znotraj območja dvonamenske rabe, 

namenjen za zbiralnik vode. Primerljivi izbrisi 
za nameravan poseg so izbrisi št.: 118/A s 

površino 72.994 m2, 173/a s površino 182.452 
m2, 191/m s površino 207.406 in izbris št. 1 s 

površino 18.709 (skupna velikost znaša 
(481.561 m2). 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

15_pobuda_124  
priložene: 

 - mnenje KSS, 
- grafični izseki iz veljavnega plana in PUP-a 

- izjava, 
- zapis s sestanka za VOC z MOP, ipd. 

 
Kot omilitveni oz. izravnalni ukrep na 

podlagi Izdelave hidrološko-hidravlične študije 
z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok 
z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. projekta 

107/2014, februar 2014 in Hidrološko-
hidravlična študije 

Lipnice in Martjanskega potoka 
za potrebe OP Občine Moravske Toplice, 
novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje 

akumulacije Sebeborci, št. projekta 110/2014, 
dopolnitev april 2014 je predvidena izgradnja 
akumulacije Sebeborci kot je zasnovana v 

IDZ projektu Akumulacija Martjanci, št. proj. C-

828, november 1990. 
 

Na območju zadrževalnika se ne spreminja 
namenska raba ampak se določi EUP, 

opredeli pa se območje nasipa, potrebnega za 
suhi zadrževalnik. 

- - 

Potrebno 
predložiti nove 

strokovne 
podlage. 

- 

 

20 126 Martjanci 8007 8007 

Čistilna 
naprava za 
turistično 
območje 

O 

37 
49 

1100 
1300 
2000 

K2 
G 

DA - - - 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 
- - 

- 

- 

DA 

20 127/a Sebeborci 2487 / 

Širitev za 
dopolnilne 
turistične 

dejavnosti na 
kmetiji 

/ 

45 
1100 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - 

Mnenje KSS,  
Obrazložitev  

V ozadju obstoječe kmetije je za namen 
turistične dejavnosti predvidena razširitev ob 

območju pobude 127/f. Podrobne obrazložitve 
in utemeljitve so v prilogi. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

20 127/c Sebeborci / 1515 
V gradbeno 

A 
45 

1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Območje umestitve pobude se nahaja na 
območju prostih vrzeli med obstoječo 

razpršeno poselitvijo ob urejeni prometni 
površini, kjer je urejena vsa komunalna 

infrastruktura.  Tovrstna umestitev je skladna s 
konceptom razvoja  podeželskih naselij,  kjer 

se naselja ne usmerja v večje širitve, pač pa v 
zapolnitve prostih vrzeli med ali na robu 

poselitve in zaokrožitve. Z namenom umestitve 
pobude št. 127/c je v neposredni bližini izbris 
št. 127/j  s površino 1317 m2,  izbris št. 127/b 

s površino  489 m2 z boniteto zemljišča 34. 

- - 

NE, 

ker je GERK. 

- 

NE, 

ker je GERK. 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA kot zapolnitev 

vrzeli, z 
kompenzacijo z 

izbrisi 

20 127/f Sebeborci / 194 
Ažuriranje 

ribnika  
VC 

45 
1300 
3000 
7000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  
na območju  obstoječih ribnikov, ki spadajo k 

turistični ponudbi kmetije.  
 

Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
16_pobuda_127_f  

priloženi mnenje KSS in dodatna 
obrazložitev. 

 
Novo vodno zemljišče kot ažuriranje 

obstoječega ribnika. 

- - 

NE, 
ne samo 

uskladitev z DR 
7000. 

- 

DA 

20 127/g Sebeborci / 
1658 
1929 

Parkirišče ob 
pokopališču z 

ekološkim 
otokom 

PO 

45 

1100 
1300 
1410 
1500 
3000 

K1 pripomba iz JR  
/ 

Za potrebe krajevne skupnosti  Sebeborci je 
potrebno urediti parkirišče ob obstoječem 

pokopališču, saj obiskovalci parkirajo na cesti, 
kar ogroža prometno varnost. Umestitev na 

drugo lokacijo ni možna, saj je občina v 
postopku prenosa lastninskih pravic na 

predmetni parceli. 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 127/g 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

127 v velikosti 1819 m2 in z boniteto 33, 34 in 
42 ter z izbrisom 131/i v velikosti 1293 in z 

boniteto zemljišča 34 in 55. 

- - 

Potrebno je 
proučiti možnost 

umestitve 
predloga ob 
pokopališče. 

- 

DA 

20 127/h Sebeborci / 116 
Vodno 

črpališče 
O 

37 1600 K1 pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo in sicer  

na območju, kjer je izgrajeno vodno črpališče. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 
infrastrukture. 

- - 

DA 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

20 127/i Sebeborci / 124 
Vodno 

črpališče 
O 

45 
1600 
2000 

K2 
 G 

pripomba iz JR - 

AŽ- v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer se 

nahaja obstoječe vodno črpališče. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 
infrastrukture. 

- - 

DA, 

opredelitev se 
nanaša samo na 

KZ. - 

DA 

20 128 Martjanci 850 
352 

 
618 

Zgrajena hiša 
A 

-8 
49 

1222 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbo zemljišče z ažuriranjem 
zgrajenih objektov kot priključitev k 

strnjenemu naselju. 
- - 

- 

- 

NE – evidentira 
se naj samo 

objekt 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA kot 

priključitev k 
naselju 

20 

129/a 

(v 
osnutku 
pobuda 

129) 

Martjanci / / 

Del parcele 
ob cesti v 
gradbeno 

/ 

49 1100 K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

/ / - 

Občina je zmanjšala poseg, ki se nahaja 
neposredno ob cesti, kjer je izgrajena 

komunalna infrastruktura. V namen umestitve 
pobud  št. 129/a, b,  , 176/c, 177/g, 177/b,  

177/e je v neposredni bližini izbris št.  176/a s 
površino  40771 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 

20 

129/b 

(v 
osnutku 
pobuda 

129) 

Martjanci / / 
Povečanje 

parcele 
/ 

49 1100 K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

/ / - 

Gre za manjšo razširitev obstoječega 
stavbnega zemljišča. V namen umestitve 

pobud  št. 129/a, b, 130/a, 176/c, 177/g, 177/b,  
177/e je v neposredni bližini izbris št.  176/a s 

površino  40771 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- -- NE - 

20 130/a Martjanci 2909 1617 
Stanovanjske 

hiše 
SS 

49 
1300 
1410 
1500 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Poseg,  se nahaja neposredno ob cesti, kjer je 
izgrajena komunalna infrastruktura. . Z 

umestitvijo pobude se zapolnjuje 
obojestranska obulična pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo.  Tovrstna umestitev je 
skladna s konceptom razvoja  podeželskih 
naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 

širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 
ali na robu poselitve in zaokrožitve. Območje 

je bilo pred leti zasipno z odpadnim gradbenim 
materialom, zato kmetijska obdelava ni možna. 

V naravi se območje zarašča.  
 

V namen umestitve pobud št. 130/a in 176/c je 
v neposredni bližini izbris št. 176/a s površino 

12882 m2 in boniteto zemljišča 64, 67. 

- - 

NE 

- 

DA 

20 131 Martjanci 2192 953 

Širitev 
območja za 

gradnjo 
počitniških hiš 

SP 

45 
1222 
2000 
3000 

K2 DA - - - 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšano 

velikostjo, kjer so objekti delno že zgrajeni. 
- - 

- 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

21 131/b Sebeborci / / 
Puranja 
farma 

/ 

42 
45 

1100 
2000 

K1 

Predložiti 
mnenje 

KSS, idejna 
zasnova in 

obrazložitve 
in 

utemeljitve 

/ / Mnenje KSS 

V primernem odmiku od bivalnega okolja in 
obdano z gozdno vegetacijo je predvidena 

umestitev puranje farme. Podrobnejša 
utemeljitev je v priloženem mnenju KSS. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Preuči se naj 
umestitev na 

nekmetijsko NR 
– G. 

- 

21 131/c Martjanci / / 
Za gradnjo 

vikenda 
/ 

45 
1300 
2000 

G pripomba iz JR - 
Manjša širitev se nahaja na koncu obstoječih 
stavbnih zemljišč, ob urejeni dostopni cesti, 
kjer je izgrajena komunalna infrastruktura. 

- - 
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 
- 

21 131/h Sebeborci / 228 
Zgrajen 
objekt 

A 
45 

1222 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ- v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer se 

nahaja obstoječi objekt  z dovozno cesto. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 
že zgrajeni. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

21 135 Moravci 26847 23214 
Turistična 
dejavnost 

BT 
49 

1100 
1300 
2000 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Se vključi kot širitev obstoječe turistične  
dejavnosti. Širitev zajema delno ažuriranje že 

izvedenih posegov,  delno pa širitev za 
morebitne dodatne posege. Ker je predlagatelj 
občina, posebnih obrazložitev ni podanih, saj 
so v ta namen izvedeni izbrisi. Nadaljnji razvoj 

obstoječe dejavnosti ni možno usmerjati na 
NSZ oz. na nekmetijsko namensko rabo, saj 

so vsa zemljišča v okolici pozidana. Razširitev 
obstoječe dejavnosti je možna le na severno 

stran.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 135 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 

200/D in 200/A/1 v skupni velikosti 83.120 m2, 

sicer z manjšo bonitetno vrednostjo a z večjo 
površino vračanja. 

 
Pobuda je bila zmanjšana, zaradi vrisa nove 

pobude 135/a, kjer gre za ažuriranje območja, 
ki se ureja z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
»Turistično naselje Podov« (URL RS, št. 

50/06). 

- - 

NE – občina naj 
nadaljnji razvoj 
usmerja znotraj 

NSZ oz. na 
nekmetijski NR. 

 

 

ni predloženega 
nobenega 
projekta, 

predlog ostaja 
nesprejemljiv 

21 135/a Moravci / 3633 
Turistična 
dejavnost 

BT 
49 

1500 
3000 

K1 / / / - 

Gre za ažuriranje območja, ki se ureja z 

Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu »Turistično 

naselje Podov« (URL RS, št. 50/06). 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 135 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

176/a/1 v velikosti 26183 m2 in z boniteto 40, 
64, 67 ter z izbrisom št. 137/b v velikosti 1395 

m2 in z boniteto zemljišča 67. 

/ / 

/ 

- 

DA 
(sprejemljivo do 
parcelne meje) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

21 136/a Moravci 12699 18457 

Širitev 
območja za  
turistične 
dejavnosti 
(travnato 
igrišče) 

Športni center 
ZS 

33 
49 

1300 
1600 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - 

 
Obrazložitev, 

 skice  
 

Na podlagi novih evidenc (DOF) na 
predmetnem območju ne gre za razširitev 

dejavnosti pač pa za ažuriranje obstoječega 
športnega centra v Moravskih Toplicah. 

Pobuda je bila glede na nove evidence (DOF) 
povečana. Predlagatelj je posredoval kratek 

opis posega in skice z ureditvijo igrišč. V 
naravi je zemljišče urejena zelena površina 

(igrišče za veliki in mali nogomet). Ob 
obstoječih urejenih turističnih objektih in 

travnatem igrišču (pobuda št. 136/b), ki služi 
kompleksu Vivat za športne priprave raznim 

klubom, želi investitor razširiti ponudbo z 
pestrejšim številom  športnih dejavnosti in tako 

privabiti večje število skupin oz. turistov. 
Posledično to pomeni večje število delovnih 

mest.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 136/a 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
169 v velikosti 18171 m2 in z boniteto 51-56 

ter z izbrisom št. 146/1 v velikosti 2505 m2 in z 

boniteto zemljišča 49. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
17_pobuda_136_a_in_239 

priložene skice obmocja, dodatna 
obrazložitev, fotografije terena in grafični 

izseki iz veljavnega akta. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer je že urejeno 
športno igrišče, z kompenzacijo z izbrisi. 

 

- - 

Predlog je 
potrebno 
uskladiti. 

 

- 

širitev na  
S del je 

nesprejemljiva. 
Občina naj 

predlog 
zmanjša samo 
na uskladitev 
parcele 3516 

k.o. Moravci z 
zapolnitvijo na 
Z do poti, ker 

občina vrača 193 
primerljivo 
površino in 

boniteto 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

kompenzacijo z 
izbrisi 

21 136/b Moravci / 2446 

DVONAMEN
SKA RABA -  

Urejeno 
travnato 
igrišče 

ZS 

49 3000 
K1 

DV-R 
pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je urejeno nogometno igrišče za 
namene kompleksa Vivat, ki nudi poleg 

turistične ponudbe tudi rekreacijske storitve 
raznim športnim klubom. Na podlagi novih 

evidenc (DOF) je bila pobuda zmanjšana. Za 
nameravan poseg je v isti katastrski občini 

izbris št. 146 s površino 2920 m2 in boniteto 

55. 
 

Gre za ažuriranje obstoječega igrišča na 
območju dvonamenske rabe, namenjene za 

igrišče. Območje je bilo usklajeno z MKO 
(17.12.2013). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev, pod 

pogojem, da se 
strinja MZIP. 

 
 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

21 137 Moravci 37009 / 

Poslovne in 
turistične 
dejavnosti 

/ 

45 
1100 
1410 
1500 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Idejna zasnova 

Predlagana širitev je namenjena za gradnjo 
turističnih nastanitvenih objektov v Moravskih 
Toplicah. V smernicah se je MKGP do širitve 

opredelilo negativno, saj se posega na 
najboljša kmetijska zemljišča. V naravi so 
zemljišča njive. V name umestitve je bila 

izdelana idejna zasnova ter izvedeni izbrisi na 
območju občine Moravske Toplice. V prilogi je 

idejna zasnova, ki podrobneje utemeljuje 
poseg.  Primerljivi izbrisi za izgubo kmetijskih 
zemljišč v primeru pobude št. 137 so izbrisi št. 
193 s površino 35674 m2 in 193/f s površino 

2402 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE – občina naj 
nadaljnji razvoj 

usmerja na NSZ 
oz. na 

nekmetijsko NR 

 

21 137/a Moravci / 301 

Na parceli že 
stoji 

rastlinjak, 
gradili bi še 

kurilnico 
SK, IK 

49 
1190 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR GD 

AŽ- v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je kmetijska dejavnost – vzgoja rastlin 
pod rastlinjakih. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

18_pobuda_137_a 
priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče z opredeljeno PNRP 

iz dopolnilnih smernic MKO. 

- - 

DA, 

pod pogojem, da 
je PNRP IK. 

 

DA 

21 139/a Moravci / / 
Stanovanjska 

hiša 
/ 

45 1100 K1 pripomba iz JR - 

V tem primeru se poseg umešča ob obstoječo 
poselitev, na območju prostih vrzeli, ob urejeni 

prometni površini, kjer je urejena vsa 
komunalna infrastruktura. Tovrstna umestitev 
je skladna s konceptom razvoja  podeželskih 

naselij,  kjer se naselja ne usmerja v večje 
širitve, pač pa v zapolnitve prostih vrzeli med 

ali na robu poselitve in zaokrožitve. Z 
namenom umestitve pobude št 139/a, b in 

pobude 145/a je v neposredni bližini izbris št. 
147  s površino 6425 m2. 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE  

21 139/b Moravci / / 
Stanovanjska 

stavba 
/ 

45 
1222 
1300 

K1 pripomba iz JR - 

Znotraj obstoječe poselitve, kjer je izgrajena 
komunalna infrastruktura je predvidena manjša 

razširitev stavbnih zemljišč. Tovrstna 
umestitev je skladna s konceptom razvoja  

podeželskih naselij,  kjer se naselja ne 
usmerja v večje širitve, pač pa v zapolnitve 
prostih vrzeli med ali na robu poselitve in 

zaokrožitve. Z namenom umestitve pobude št 
139/a, b in pobude št. 145/a je v neposredni 

bližini izbris št. 147 s površino 6425 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE  
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

21 141 Moravci 90535 

91067 
70850 

 
40.965 

(usklajeni 
del) 

Centralne in 
poslovne 
dejavnosti 

1. faza 
 

CU 

33 
49 

1100 
1222 
1300 
1410 
3000 

K1 
G 

NE-umakniti 
iz gradiva 

- - Idejna zasnova  

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena,  za potrebe ureditev novega 

urbanega centra, ki vključuje osrednji objekt 
kot občinsko zgradbo z večnamensko 

dvorano, kulturnim domom, lokali in drugimi 
centralnimi vsebinami. Del območja je 

namenjen za turistično dejavnost (nastanitveni 
objekti). Območje se nahaja ob glavni cesti, ki 
vodi skozi naselje. Območje v velikosti 9,05 ha 

je kot 1. faza načrtovanih ureditev.  
 

Območje pobude se je zmanjšalo samo na 
dovoljeno širitev centralnega dela kot 1. 
faza brez širitve za turistične nastanitve. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 141 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 193, 
189/c, 189/d, 191/i in 191/l v skupni velikosti 

100.146 m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
19_pobuda_141 

priložena idejna zasnova z grafičnimi 
prilogami. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 

velikosti na predvideni centralni  
del občine. 

- - 

NE - občina naj 
nadaljnji razvoj 
usmerja znotraj 

NSZ oz. na 
nekmetijski 

namenski rabi. 

 

občina naj širitev 
načrtuje fazno, 
predlog naj se 

racionalizirale na 
nujno potrebno 

površino za 
pozidavo ob cesti 

in z vračanjem 
površin v 

ravninskem delu, 
s primerljivo 

boniteto 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, samo 

centralni del brez 
širitve za turizem 

22 145/a Moravci / / 

Širitev 
parcele za 

gradnjo 
stanovanjske
ga objekta do 
1/3 od celote 

/ 

45 

1222 
1300 
2000 
3000 

K1 pripomba iz JR 

GD št. 351-
430/77-4 

izdano dne 
14.3.1978 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. V prilogi je 
priloženo gradbeno dovoljenje. Z namenom 
umestitve pobude št 139/a, b in pobude št. 
145/a je v neposredni bližini izbris št. 147 s 

površino 6425 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

 

22 145/a/1 Moravci / 146 

Ažuriranje 
obstoječega 

objekta 
A 

45 
1222 
3000 

K1 / / / / 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 
že zgrajeni. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev.  

DA 
(usklajeno) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

22 145/a/2 Moravci / 758 

Ažuriranje 
obstoječega 

objekta 
A 

45 
1222 
1300 
3000 

K1 / / / 

GD št. 351-
430/77-4 

izdano dne 
14.3.1978 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. Ažuriranje je bilo 
izvedeno na parcelno mejo. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

19_pobuda_141 
priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 

že zgrajeni. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

 

DA 
(usklajeno) 

22 148 Moravci 46949 
7926 

 
1373 

Stanovanjska 
gradnja 

SK 
42 

1211 
1222 
1300 
2000 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Poseg se umešča ob urejeno dostopno pot, 
kjer je izgrajena komunalna infrastruktura, ki 
vodi do zaselka. Investitor vztraja na posegu, 
zaradi lastništva, saj sosednje parcele niso 

naprodaj. 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 148 in 

148/b občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 191/m/1 v velikosti 25.748 m2 z 

povprečno boniteto zemljišča 49. 
 

Novo stavbno zemljišče z   

- - 

NE 

 

predlog 
zmanjšati samo 

na zapolnitev 
med stavbnimi 

zemljišči 
  

(sprejemljiva 
samo parcela 

1569/1) 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem na 
parcelo 1569/1 

22 148/b Moravci / 4418 
Stanovanjska 

gradnja 
SK 

42 

1100 
1211 
1222 
1300 
1410 
1500 
1600 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Pobuda je zmanjšana in se ohranja le del, ki 
meji na obstoječa stavbna zemljišča, ki  je 

komunalno opremljeno. Na območju pobude je 
predvidena ureditev  stanovanjskih površin. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 148 in 

148/b občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 191/m/1 v velikosti 25.748 m2 z 

povprečno boniteto zemljišča 49. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN.  

- - 

NE 
 

 

NE 

22 148/c Moravci / 513 
Zgrajena 

vežica 
CD, ZK,  PC 

45 3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajena vežica, dostopna pot in 
pokopališče. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 

že zgrajeni. 

- - 

Uskladitev 
obstoječe mrliške 

vežice. 

 

DA 
(usklajeno) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

22 148/d Moravci / 1896 

Urejeno 
parkirišče ob 
pokopališču 
in ažuriranje 

vodnega 
črpališča 

PO, O 

45 3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je za potrebe pokopališča zgrajeno 
parkirišče in vodno črpališče. 

 
Novo stavbno zemljišče, za namen ureditve 

parkirišča in okoljske infrastrukture 
(ažuriranje). 

- - 

Uskladitev 
obstoječega 
parkirišča na 
parc. mejo.  

DA 
(usklajeno) 

22 149 Moravci 1537 495 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

42 
1222 
1600 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 

že zgrajeni. 
- - 

- 

 
DA 

22 150 Moravci 8856 
8092 

 
2666 

Povečanje 
območja 
gradenj 

vinskih kleti 
za gradnjo 
turističnih 

apartmajev 
BT, SK 

52 1100 K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

- - 
Idejna zasnova 

 
KSS 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj razvoj občine temelji tudi na  

razvoju turizma. Širitev na robu 
vinogradniškega območja je namenjena za 

dodatno turistično ponudbo obstoječega 
vinotoča. Obstoječi vinotoč se nahaja preko 

ceste, ki je z obeh strani omejen z intenzivnim 
nasadom vinograda. Ker je investitorju nasad 
vinograda vir zaslužka ter pogoj za izvajanje 

dejavnosti, širitev nameravane turistične 
dejavnosti na obstoječih nezazidanih stavbnih 

zemljiščih ni smiselna. S tem namenom je 
investitor predlagal razširitev obstoječe 

dejavnosti na zemljišča, ki so v naravi njive. 
Pobuda se nahaja ob stavbnem zemljišču, do 

katerega je speljana vsa komunalna 
infrastruktura. Za predlog je pripravljena idejna 

zasnova in mnenje KSS z utemeljitvijo 
predlaganih ureditev. Pridobljeno je bilo novo 

mnenje KSS, kjer se je spremenila samo 
številka KMG-MID. 

  

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 150 in 

150/a občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 191/m/4 v velikosti 22.532 m2 in z 

višjo boniteto zemljišča kot imata predlagani 
pobudi. 

 
Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

21_pobuda_150 
priloženi mnenje KSS in idejna zasnova za 

turistične apartmaje in stanovanjsko 
gradnjo. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 

velikosti. 

  

NE – v naselju je 

še dovolj NZS, 
podatki v mnenju 
KSS niso pravi 

 

ministrstvo 
predlaga 

faznost, sprva 

se predlog naj 
zmanjša na JZ 

delu na nujno 
potreben poseg, 
priložiti novo IDZ 

o razporeditvi 
objektov in 
zagotoviti 

nadomeščanje s 

primerljivo 
boniteto in 
površino 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

22 150/a Moravci - 3723 
Za turistično 

dejavnost 
BT 

52 1100 K2 pripomba iz JR 
Idejna zasnova 

(skica),  
Obrazložitev  

V neposredni bližini vinogradniškega območja 
je predvidena ureditev turistične dejavnosti v 
obliki ureditve vzorčne kmetije z oborami za 

živali in prenočitvenimi kapacitetami. V prilogi 
je idejna zasnova nameravanega posega. 

Investitor vztraja na nameravanem posegu. 
Občina podpira spremembo namenske rabe, 

saj gre za razvoj turizma.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 150 in 

150/a občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 191/m/4 v velikosti 22.532 m2 in z 

višjo boniteto zemljišča kot imata predlagani 
pobudi. 

 
Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

22_pobuda_150_a 
priloženi dodatna obrazložitev in grafična 

priloga idejne zasnove. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

 - 

NE 

- 

NE 
(umestiti na 
nekmetijsko 

rabo) 

22 150/g Moravci / 816 
Zgrajen lovski 

dom 
BCld 

42 
2000 
3000 

G pobuda iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen lovski dom s parkiriščem. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 
zgrajeni. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

22 151 Moravci 558 365 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

52 3000 K2 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

- - - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen objekt. Predlog zmanjšan 
na pozidano območje. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. - 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 

13 
22 

152 Moravci 4354 3990 
Stanovanjske 
hiše apartmaji 

SK 
52 

1222 
1300 
1600 
3000 

K2 DA 

Hiše naj se 
umesti na 
p.št. 868. 

Na p.št.866 
je 

evidentiran 
HT, zato naj 

se oranja 
obstoječa 

raba 

- - Zapolnitev vrzeli med obstoječo poselitvijo. - 

- - 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

22 153 Suhi Vrh 567 396 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
A 

51 
52 

1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni. 
- - 

- 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

22 154 Suhi Vrh 625 286 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
A 

52 3000 K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 

že zgrajeni. 
- - 

Pobuda je bila 
povečana, zaradi 

korekcije 
obstoječega 
stavbnega 
zemljišča. 

- 

DA 

22 155/d Suhi Vrh / 947 
V gradbeno 

SK 
52 

1100 
1211 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Suhi Vrh,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. V namen umestitve pobud 
št. 155/d, 156, 157, 157/a je primerljiv izbris v 

istem k.o.  št. 155/b s površino 34.811 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče kot zaokrožitev 

poselitve. 

- - 

DA, 
v kombinaciji z 

izbrisom 155/b. 

- 

DA 

22 156 Suhi Vrh 2821 3139 

Stanovanjske 
hiše ali 
vikendi 

SK 

51 

1100 
1222 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Suhi Vrh,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. V namen umestitve pobud 
št. 155/d, 156, 157, 157/a je primerljiv izbris v 

istem k.o.  št. 155/b s površino 34.811 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 155/b. 

- 

DA 

22 157 Suhi Vrh 498 419 
Stanovanjske 
hiše v vrzeli 

SK 
51 

1211 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Suhi Vrh,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 

in prosta vrzel in na tak način se racionalno 
izkoristi že izgrajeno komunalno opremo. V 
namen umestitve pobud št. 155/d, 156, 157, 

157/a je primerljiv izbris v istem k.o.  št. 155/b 

s površino 34.811 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 155/b. 

- 

DA 

22 157/a Suhi Vrh / 1820 

Gradnja hiše-
50 m pas ob 

cesti 
SK 

42 
51 

1100 
2000 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Suhi Vrh,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. V namen umestitve pobud 
št. 155/d, 156, 157, 157/a je primerljiv izbris v 

istem k.o. št. 155/b s površino 34.811 m2. 

 
Novo stavbno zemljišče kot zaokrožitev 

poselitve. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 155/b. - 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

22 159 Suhi Vrh 3129 1006 
Stanovanjska 

hiša 
SK 

42 
1500 
3000 

G 
Se niso 

opredelili 

Na območju 
je 

evidentirani 
HT. Ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba. 

- - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob obstoječi poselitvi,  kjer je 

izgrajena vsa komunalna infrastruktura. Z 
umestitvijo pobude se zapolnjuje obstoječa  

pozidava in na tak način racionalno izkoristi že 
izgrajeno komunalno opremo. 

- 

- 
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami. 

Ni pripomb. 

22 159/a Suhi Vrh / 1000 

Gradnja 
stanovanjske 

hiše 
SK 

42 
1600 
2000 
3000 

G pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob obstoječi poselitvi in ob 
urejeni dostopni cesti,  kjer je izgrajena vsa 

komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obstoječa  pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. 

- 

Na območju je 
evidentiran HT, 

zato naj se 
ohrani obstoječa 
namenska raba. 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami. 

Ni pripomb 

22 161/b Suhi Vrh / 607 
Gradnja 
vikenda 

SK 
42 

1211 
1300 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ - uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kjer gre za obstoječe objekte. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti delno 

že zgrajeni. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

23 163/b Vučja Gomila / 212 
Vodohran 

O 
52 1800 K1 pripomba iz JR GD 

Na območju , ki se nahaja ob urejeni dostopni 
poti, je za namene ureditev vodooskrbe 

Pomurja, predvidena gradnja vodohrana. 
Izdano je bilo GD št. 351-370/2012-5(0310) za 

gradnjo vodohrana v okviru Pomurskega 
vodovoda. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

23_pobuda_163_b 
priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture 
(usklajeno z MKO, 17.12.2013). 

- - 

Občina naj prouči 
možnost 

umestitve na 
nekmetijsko 

rabo. - 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

23 163/f Vučja Gomila / / 
V stavbno 

/ 
42 
51 

1222 
3000 

K2 pripomba iz JR - 

Predlog se umešča ob obstoječem zaselku, 
kjer je urejena vsa komunalna infrastruktura. 
V namer posega št.  163/f, 164  je predviden 

izbris v neposredni bližini s št. 163/a s 
površino 2884. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 
NE, 

izbris 163/a ni 
smiseln. 

- 

23 164 Vučja Gomila 2529 433 

Gradnja 
gospodarskih 
objektov ob 

kmetiji 
SK 

52 
1211 
1300 
3000 

K2 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Mnenje KSS 

AŽ -v tem primeru gre za ažuriranje 
obstoječega stanja ter vris funkcionalnih 

zemljišč po zemljiškem katastru.  Pobuda je 
zmanjšana na ažuriranje.  

Pobuda je razdeljena na 2 dela. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
24_pobuda_164 

priloženo mnenje KSS. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 164 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
166 v velikosti 1363 m2 in z višjo boniteto 

zemljišča kot ima predlagana pobuda. 
 

Občina je pobudo zmanjšala na obstoječe 

objekte in sicer iz 2529 m2 na 433 m2 

- - 

Potrebno je 
predložiti mnenje 

KSS in podati 
strokovne 

podatke o kmetiji. 

- 

DA 

23 164/f Vučja Gomila / / 

Gradnja 
gostinskega 

objekta 
/ 

42 
52 

1100 K2 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Poseg je predviden ob urejeni dostopni poti, 
kjer je izgrajena vsa komunalna infrastruktura. 

V prilogi je podrobna obrazložitev v mnenju 
KSS. 

V namer posega št. 164/f je predviden izbris v 
neposredni bližini s št. 162/f s površino 1936 

m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

Potrebno je 
proučiti možnost 

umestitve na 
NSZ v bližini 

kmetije. 

- 

23 168 Vučja Gomila 736 610 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
A 

42 
1300 
3000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni. 
- - 

- 

- 
DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

23 168/d Vučja Gomila / 886 

V gradbeno-
za silose, 

šupo 
SK 

42 
1100 
3000 

K1 pripomba iz JR 
Mnenje KSS, 
PGD projekt 

 

AŽ - uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kjer gre za obstoječe manipulativne 
površine za namene kmetijske dejavnosti. 

Preostali del je predviden za gradnjo 
kmetijskih objektov. Situacija predvidenega 

objekta je razvidna iz priloženega PGD 
projekta, na osnovi katerega je bila pobuda 

zmanjšana. Podrobnejša utemeljitev je v 
priloženem mnenju KSS. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

25_pobuda_168_d_in_168_e 
priložena mnenje KSS, PGD dokumentacija 

z prilogami in fotografija terena. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 168/d 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

168/c v velikosti 1228 m2 in z boniteto 

zemljišča 49 in 40. 

 - 

Potrebna 
dodatna 

obrazložitev in 
predložitev idejne 

zasnove o 
razporeditvi 

objektov. - 

DA 

23 168/e Vučja Gomila / 
1048 

 
382 

V gradbeno 
za potrebe 
kmetijske 
dejavnosti  

SK 

42 

1100 
1222 
1300 
1410 
3000 

K1 pripomba iz JR 
Mnenje KSS, 
PGD projekt 

 

AŽ – uskladitev dela območja  dejanske rabe z 
namensko rabo, kjer gre za obstoječe 

manipulativne površine za namene kmetijske 
dejavnosti in del obstoječega stanovanjskega 

objekta.  Na območju nameravane širitve 
stavbnih zemljišč si namerava zdomska 
družina zgraditi stanovanjski objekt in 
omogočiti bivanje v domačem kraju. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

25_pobuda_168_d_in_168_e 
priložena mnenje KSS, PGD dokumentacija 

z prilogami in fotografija terena. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 168/e 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

168/a v velikosti 1850 m2 in z boniteto 
zemljišča 51 ter z izbrisom št. 163/a v velikosti 

3994 in boniteto zemljišča 41, 48. 

- - 

Potrebna 
dodatna 

obrazložitev in 
predložitev idejne 

zasnove o 
razporeditvi 

objektov. 

- NE – obstoječi 
objekt se naj 
uskladi brez 

širitve 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanem 
velikosti, 

zmenjeno na US 

24 172/b Vučja Gomila / 1718 
Vris obore, 

ribnika 
VC 

33 7000 K2 pripomba iz JR - 

AŽ - uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kjer gre za vris obstoječega ribnika. Širše 

območje se ogradi – obora. 
 

Območje je po veljavnem planu ribnik, na 
območju dvonamenske rabe, namenjene za 

oboro. 
  

Območje VC se popravi na veljavni plan. 

- 

Južni in vzhodni del 
ribnika se naj 

ohranja kot mirna 
cona na kateri se 

naj ohranja strnjena 
obrežna zarast 

(trstičje, rogozovje 
in lesna obrežna 

zarast. Za odvzem 
vode je potrebno 

pridobit vodno 
soglasje. 

Dovoljena le 
uskladitev z DR 

7000, brez 
širitev. 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

24 172/f Vučja Gomila / 167 

Zgrajen 
»smolarski« 

dom 
BCld 

51 
2000 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je zgrajen »smolarski« dom s 

parkiriščem, ki služi gozdarskim delavcem ob 
vremenskih nevšečnostih. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen športno 

turistične dejavnosti, kjer je objekt že zgrajen. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. - 

Ni pripomb 

24 172/g Bogojina / 
200 

7 

Zgrajen lovski 
dom 
CDld 

42 
2000 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 

območju je zgrajen lovski dom s parkiriščem. 
 

Zmanjšanje pobude, ker je preostali del že 
stavbno zemljišče (poprava digitalizacije 

veljavnega plana). 
 

Novo stavbno zemljišče (ažuriranje). 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

25 173/a Bukovnica / 2123 
Kmetijski 

objekt 
IK 

42 1100 K1 DA / / Mnenje KSS 

Z namenom širitve kmetijske proizvodnje, je  
predvidena lokacija umeščena v primerni 

oddaljenosti od poselitve in ob urejeni dostopni 
poti.  

 
V prilogi na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
26_pobuda_173_a je 

priloženo mnenje KSS, 

 ki podrobneje opisuje namen posega. 
 

Novo stavbno zemljišče za kmetijsko 
dejavnost (OP: investitor je podal idejno 

skico o umestitvi objektov) 

- - 

- 

- 

predlog 
zmanjšati na 

površino 
predlaganih 
objektov v 

podatkih KSS 
 

(iz KSS znaša  
670 m2) 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
Priložiti IDZ 

25 173/g Bukovnica / / V gradbeno 42 1300 K1 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Bukovnica,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. V namen umestitve pobud  
št. 173/g je v neposredni bližini primerljiv izbris 

št. 173  s površino   2424 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

NE – ker je kljub 
vračanju v 

naselju še dovolj 
NZS 

- 

25 173/j  Bukovnica / 1153 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

42 
1222 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR  - 

AŽ - v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, na 
območju je objekt. Območje ažuriranja je 

vrisano na parcelno mejo. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 
zgrajeni 

(usklajeno z MKO, 17.12.2013) 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitve na J. - 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

26 175/b Motvarjevci / 1567 
Čistilna 
naprava 

O 
37 

1410 
1500 

K1 pripomba iz JR - 

Predlog je podan za namene ureditve čistilne 
naprave, katere lokacija izhaja iz projektne 

dokumentacije in hidravličnih izračunov, ki se 
kot priloga nahaja na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 
53_pobuda_175_b. 

- 

Konkretne 
usmeritve za 

predlagan poseg. 
DA 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 

28 176 Martjanci 12356 12322 
Urejeno 
igrišče 

BC, ZS, PO 
49 

1100 
1300 
1410 
1500 
1600 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Obrazložitev 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kjer gre za obstoječe igrišče, parkirišče 

in objekte. V namen umestitve pobud št. 176 in 
135/a je primerljiv izbris 176/a/1 s površino 

26183 m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
27_pobuda_176_in_176_c 

priložena dodatna obrazložitev. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen športno 

turističnih dejavnosti. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 176/a. 

- 

DA 

28 176/b Noršinci / 1318 
Židovsko 

pokopališče 
ZK 

49 
1100 
1300 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kjer gre za obstoječe pokopališče. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 

pokopališča (ažuriranje) 
(MKO, usklajeno 17.12.2013) 

- - 

Uskladitev 
obstoječega 
pokopališča. 

 - 

DA 
(usklajeno) 

28 176/c Martjanci / 10871 
Širitev igrišča 

ZS, PO 
49 

1100 
1410 
1600 

K1 pripomba iz JR Obrazložitev 

Ob obstoječem rekreacijskem centru je 
predvidena razširitev za namene rekreacijske 
dejavnosti s parkirišči, kjer bi se uredila  nova 
igrišča. Na območju je urejena travnata steza 

za izvajanje z zmajarstva.  
 

V namen umestitve pobud št. 130/a in 176/c je 
v neposredni bližini izbris št. 176/a s površino 

12882 m2 in boniteto zemljišča 64, 67. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 
rekreacijskega centra. 

  

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 176/a. 

- 

DA 

29 177 Noršinci 3320 822 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SK 

 
IK 

49 
59 

1100 
1190 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni (ažuriranje) s spremembo PNRP v IK. 
- - 

- 

- 

NE – razen  
če bo IK tam 

 kjer je DR 1190 
(rastlinjak) 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, s 

spremembo 
PNRP v IK 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 177/b Noršinci / / 

Širitev 
gospodarske 
dejavnosti, 

zgrajen objekt 
/ 

59 
1100 
1222 
1300 

K1 

Predložiti 
obrazložitev

, GD in 
vizijo 

podjetja 

/ / 

Idejna zasnova 
- Izrez iz PGD 
dokumentacije  

 

V prilogi je priložen izrez iz projektne 
dokumentacije nameravane širitve obstoječe 

gospodarske dejavnosti – predelava plastike iz 
katerega je moč razbrati podrobnejšo 

utemeljitev oz. nameravani poseg. Stranka je v 
fazi pridobitve gradbenega dovoljenja. V 

namen umestitve pobud  št. 129/a, b, 130/a, 
176/c, 177/g, 177/b,  177/e je v neposredni 

bližini izbris št.  176/a s površino  40771 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
ni bilo 

predloženo GD, 
poslovne vizije 

podjetja, 
predložena 

idejna zasnova 
se nanaša na 

parc. št. 91/1 k.o. 
Noršinci. 

- 

29 177/d Noršinci / 3903 
Postavitev 
rastlinjakov 

IK 

49 
78 

1100 
1211 
1600 

K1 z 
dvona
mensk
o rabo 

– 
gradnj

a 
rastlinj
akov 

pripomba iz JR Mnenje KSS 

Na robu naselja želi investitor umestiti  
intenzivno kmetijsko proizvodnjo pod 

rastlinjaki. Neposredno ob cesti bi bil umeščen 
stanovanjski objekt (pobuda 177/ h). 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
28_pobuda_177_d 

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče na območju 
dvonamenske rabe, namenjene za 

rastlinjake. 

- - 

DA, 

pod pogojem, da 
je PNRP IK. 

- 

DA 

29 177/e Noršinci / / 
V gradbeno 

/ 
59 

1100 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

Območje predloga za spremembo namenske 
rabe se nahaja ob glavni cesti, ki vodi skozi 

naselje Noršinci,  kjer je izgrajena vsa 
komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. V namen umestitve pobud  
št. 129/a, b, 130/a, 176/c, 177/g, 177/b,  177/e 

je v neposredni bližini izbris št.  176/a s 
površino  40771 m2. 

 
POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

 
 
 
 
 

NE 
 
 
 
 
 

- 

29 177/g Noršinci / / 

Postavitev 
hangerja-

športni 
turizem - 

zmajarstvo 
/ 

49 
1100 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR 
Obratovalno 
dovoljenje. 

Na območju je urejena travnata steza za 
izvajanje  zmajarstva. Društvo želi za spravilo 

rekvizitov urediti tudi montažni objekt na 
točkovnih temeljih – hangar. V namen 

umestitve pobud  št. 129/a, b, 130/a, 176/c, 
177/g, 177/b,  177/e je v neposredni bližini 

izbris št.  176/a s površino  40771 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 177/h Noršinci / 995 

Del ob cesti 
za 

stanovanjsko 
gradnjo,  

za rastlinjake 
IK 

78 
1100 
1211 

K1 z 
dvona
mensk
o rabo 

– 
gradnj

a 
rastlinj
akov 

pripomba iz JR 

Izsek in 
veljavnega 

plana in  
PUP-a. 

Mnenje KSS 

Ob intenzivni kmetijski proizvodnji pod 
rastlinjaki želi investitor umestiti skladišče, saj 
prideluje zelenjavo, ki jo odkupuje Mercator. 

Podrobnejša utemeljitev je v navedena  
mnenju KSS. V neposredni bližini pobude 
177/h in 177/i je primerljiv  izbris št.177/k s 

površino 2379 m2 in boniteto zemljišča 34 in 
67 ter izbris št. 177/j v velikosti 1144 m2 in 

boniteto zemljišča 55. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
29_pobuda_177_h_in_219 

priložena mnenje KSS in grafični izseki iz 
veljavnega akta. 

 
Novo stavbno zemljišče na območju 
dvonamenske rabe, namenjene za 

rastlinjake. 

- - 

NE 

- 

NE 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, brez 

možnosti širitve 
za stanovanjske 

objekte 

29 177/i Noršinci / 1080 
Parkirišče ob 
pokopališču 

PO 
49 

1100 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, parkirišče je že asfaltirano. Obstoječe 

parkirišče površinsko ne zadošča za parkiranja 
ob pogrebih, zato ga  krajevna skupnost želi 
razširiti.  Območje je bilo na podlagi novega 

DOF-a in dejanske rabe povečano na vzhodno 
parcelno mejo. V neposredni bližini pobude 
177/h in 177/i je primerljiv  izbris št.177/k s 

površino 2379 m2 in boniteto zemljišča 34 in 
67 ter izbris št. 177/j v velikosti 1144 m2 in 

boniteto zemljišča 55. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 
parkirišča (ažuriranje). 

- - 

DA, 
dovoljena je 
uskladitev z 

širitvijo. 

- 

DA 
(usklajeno) 

29 178/a Lukačevci / 8822 
Ažuriranje 

hleva 
IK 

59 
1100 
3000 

K1 pripomba iz JR 
Idejna zasnova, 

 Mnenje KSS 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kmetijski objekti so zgrajeni. Na tem 
območju je predvidena, poleg ažuriranja, 

razširitev talnega silosa.  Je pobuda istega 
investitorja in spada v kompleks pobud 178 a, 
b, e. Prikaz umestitve kmetijskih objektov in 

podrobnejša utemeljitev je v prilogi kot idejna 
zasnova in mnenje KSS. Idejna zasnova se za 
to območje ne spreminja, zato je investitor ni 

spreminjal. Poseg na območju 178/d se 
umakne iz spremembe namenske rabe ter 
se vključi ažuriranje obstoječega objekta 

pod pobudo št. 229. 

 
Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

30_pobuda_178_a_b_c_e_ 
in_229 

priložena mnenje KSS in idejna zasnova. 

- - 

Potrebna je 
predložitev nove 
idejne zasnove, z 

upoštevanjem 
dosedanjih 
usmeritev. 

- 

Niso upoštevane 
izdane usmeritve 
in priložena IDZ 

o novi 
razporeditvi 

objektov, 
predvsem glede 
umestitve hleva 



Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice - PREDLOG 
Tabela predlaganih posegov za spremembo namenske rabe prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                47 

Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

 
Novo stavbno zemljišče za namen kmetijske 

dejavnosti (delno ažuriranje) 
(usklajeno z MKGP, 17.12.203) 

 
Investitor je priložil novo IDZ in mnenje 

KSS. 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z dopolnitvijo IDZ 
in novim 

mnenjem KSS 

29 178/b 
Noršinci 
Mlajtinci 

/ 4664 

Za 
stanovanjsko  

gradnjo ob 
cesti 
SK 

59 

1100 
1190 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Ureditev stanovanjske hiše za mladega  
prevzemnika kmetije. Je pobuda istega 

investitorja in spada v kompleks pobud 178 a, 
b, c, e in 229. Podrobnejša utemeljitev je v 

prilogi razvidna iz mnenja KSS, ki se nahaja 
na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

30_pobuda_178_a_b_c_e_ 
in_229. 

 
Območje pobude se zmanjša na gradnjo 

eno stanovanjskega objekta, pri čemer pa 
je potrebno opozoriti, da parcele 59/3, 59/4 
in 1406/2 niso v lasti investitorja ampak so 

dodane kot zapolnitev vrzeli. 

- - 

Potrebna je 
predložitev nove 
idejne zasnove, z 

upoštevanjem 
dosedanjih 
usmeritev. 

- 

Predlog naj se 
zmanjša na 
gradnjo ene 

stanovanjske 
hiše 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z dopolnitvijo IDZ 
in z zmanjšanjem 

območja 

29 178/c 
Noršinci 
Mlajtinci 

/ 6990 
Širitev ob 

kmetiji 
IK 

59 
1100 
3000 

K1 pripomba iz JR 
Idejna zasnova, 

Mnenje KSS 

Delno AŽ -  uskladitev dejanske rabe z 
namensko rabo zgrajenih kmetijskih objektov. 
Razširitev je namenjena ureditvi strojne lope in 

sušilnice sena, kor je razvidno iz priložene 
idejne zasnove.  Nove idejne zasnove 

investitor ni priložil, saj je nameravani poseg 
skladen z priloženo idejno zasnovo. Je pobuda 
istega investitorja in spada v kompleks pobud 
178 a, b, c, e in 229 Poseg na območju 178/d 
se umakne iz spremembe namenske rabe ter 
se zraven ažurira obstoječi objekt pod pobudo 
229. Prikaz umestitve objektov in podrobnejša 

utemeljitev se nahajata  
kot prilogi na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
30_pobuda_178_a_b_c_e_ 

in_229. 
Novo stavbno zemljišče za namen kmetijske 

dejavnosti 
(usklajeno z MKGP, 17.12.2013) 

 
Investitor je priložil novo IDZ in mnenje 

KSS 

- - 

Potrebna je 
predložitev nove 
idejne zasnove, z 

upoštevanjem 
dosedanjih 
usmeritev. 

- 

Niso upoštevane 
izdane usmeritve 
in priložena IDZ 

o novi 
razporeditvi 

objektov, 
predvsem glede 
umestitve hleva 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z dopolnitvijo IDZ 
in novim 

mnenjem KSS 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 178/d Lukačevci  / 
Širitev ob 

kmetiji 
/ 

59 1100 K1 pripomba iz JR 
Idejna zasnova, 

Mnenje KSS 

Gradnja hleva kot je razvidno iz idejne 
zasnove. Je pobuda istega investitorja in 

spada v kompleks pobud 178 a, b, d, e . Prikaz 
umestitve kmetijskih objektov in podrobnejša 
utemeljitev je v prilogi kot idejna zasnova in 

mnenje KSS. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
predlog se naj 

umesti na 
lokacijo pobud 
178/a/b/c in se 

izdela nova 
idejna zasnova o 
novi razporeditvi 

objektov. 

- 

29 178/e Mlajtinci / 1013 

Ažuriranje 
gospodarskih 

objektov 
IK 

59 3000 K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kmetijski objekti so zgrajeni. Je pobuda 
istega investitorja in spada v kompleks pobud 

178 a, b, c, e in 229 . Prikaz umestitve 
kmetijskih objektov in podrobnejša utemeljitev 
je v prilogi kot idejna zasnova in mnenje KSS. 

Podrobnejša namenska raba je IK. 
 

Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
30_pobuda_178_a_b_c_e_ 

in_229 
priložena mnenje KSS in idejna zasnova. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen kmetijske 

dejavnosti (delno ažuriranje) 
(usklajeno z MKGP, 17.12.2013) 

- - 

Dovoljena je 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem, pod 
pogojem, da je 

PNRP IK. 
- 

DA 

29 179 Lukačevci 2718 585 

Zgrajena 
stanovanjska 

hiša 
SK 

59 
1222 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, objekt je zgrajen. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni. 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. 

- 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 

29 179/a Lukačevci / 238 
Zgrajen lovski 

dom 
BCld 

33 
2000 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, objekt oz. lovski dom je že zgrajen. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

51_pobuda_179_a 
priložena odločba o dovolitvi priglašenih del 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni (ažuriranje lovskega doma) 
(usklajeno z MKO, 17.12.2013). 

- - 

Potrebna 
dodatna 

obrazložitev in 
predložitev GD 
za lovski dom. 

- 

Dodatne 
obrazložitve ali 

gre za 
kontejnerje ali za 

zgrajen objekt 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

Če se strinjajo 
ostali NUP 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 179/b Mlajtinci / 337 

Ažuriranje 
parkirišča ob 
pokopališče 

PO 

59 3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, parkirišče ob cesti je zgrajeno. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 

parkirišča (ažuriranje). 

- - 

Uskladitev 
parkirišča. 

- 

DA 
(usklajeno) 

29 

180 
 

MKGP 
MOP 

Lukačevci 18849 8605 

Širitev ob ČN 
Za namen 

kompostarne 
IG 

 
O 

33 
1100 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - 

PGD projekt 
(št. 6D-07193, 

junij 2008) 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj je čiščenje komunalnih voda ena 
od prioritetnih nalog občine. AŽ - del območja 
je degradirano zemljišče (opuščeno nelegalno 
odlagališče), ki je po dejanski rabi opredeljen 
kot pozidana in sorodna zemljišča (3000). Ob 

območju obstoječe čistilne naprave je 
predvidena umestitev kompostarne. Območje 

je zmanjšano na območje, za katerega je 

izdelana projektna dokumentacija, ki je kot 
priloga na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

31_pobuda_180. 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 180 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

74/j v velikosti 12.736 m2, ki imajo višjo 

boniteto zemljišča. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen 
kompostarne, kjer se je namenska raba 

dopolnila v skladu s Pravilnikom 
(sprememba iz IG v O). 

- - 

Potrebna je 
predložitev 
strokovne 

podlage, ki bo 
izkazovala 

upravičenost 
posega na tem 

območju in 
predložitev idejne 
zasnove objekta. 

Ponovno 
proučiti 

prostorsko 
ureditev in 
planirano 

dejavnost, ter 
namensko 

rabo določiti v 
skladu s 

Pravilnikom o 
OPN in 44. 

členom 
ZPNačrt 

Proučiti možnost 
umestitve na 

namensko rabo 
gozd. 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, ker gre za 

širitev obstoječe 
dejavnosti 

29 180/b Lukačevci / 3784 
Obstoječa ČN 

BD , O 
33 3000 K1 pripomba iz JR 

GD št. 3514-
400/2004-0303 

izdano dne 
6.1.2005 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, čistilna naprava je že zgrajena. 

Ažuriranje je vrisano skladno z projektno 
dokumentacijo za pridobitev GD za obstoječo 

čistilno napravo. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
32_pobuda_180_b 

priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče, usklajeno z 

gradbenim dovoljenjem in MKO (17.12.2013) 

- - 

Uskladitev v 
skladu z GD. 

- 

DA 

29 181 Mlajtinci 6642 / 
Stanovanjske 

hiše 
/ 

78 
1100 
1222 
1600 

K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

- -  

Območje je bistveno zmanjšano na območje 
za gradnjo ene stanovanjske hiše. Območje se 

nahaja ob urejeni, asfaltirani dostopni cesti, 
kjer je izgrajena tudi vsa komunalna oprema. 

Razširitev je skladna s konceptom razvoja 
naselij, saj gre za zaokrožitev naselij.  V 

neposredni bližini je primerljivi izbris s št. 177/j 
s površino  1144 m2 in izbris 189/a s površino 

711 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 
30 

181/b Mlajtinci / 35059 
Puranja 
farma 

IK 
33 

1100 
1300 
1500 
2000 

K1 pripomba iz JR 

Mnenje KSS, 
 mnenje 
ZRSVN, 

Tehnološki/idej
ni  projekt 

V primernem odmiku od bivalnega okolja in obdano 
z gozdno vegetacijo je predvidena umestitev puranje 

farme. Podrobnejša utemeljitev je v priloženem 
mnenju KSS in priloženem tehnološkem projektu. 
Investitor vztraja na predlagani lokaciji saj je za 

namen umestitve predlaganega posega  bilo 
vloženega ogromno energije. Gozdna zemljišča 
lastniki niso pripravljeni prodati, zato tudi selitev 

dejavnosti v gozd ni možna. V fazi priprave OPN je 
bilo vključenih več lokacij, vendar zaradi dolgotrajnih 
postopkov ter negativnih stališč NUP je bila večina 

umaknjena iz OPN. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 181/b 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

191/m/2 in 191/m/5 v skupni velikosti 42.290, 

ki imajo pretežno enako boniteto zemljišča. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
33_pobuda _181_b 

priložena mnenje KSS, dodatna obrazložitev 
idejne zasnove in mnenje ZRSVN. 

- - 

Prouči se naj 
možnost 

umestitve na 
nekmetijsko NR 

– G. 

- 

NE 

29 184 Tešanovci 205363 40845 

Širitev ob 
turističnem 

kompleksu za 
poslovne, 

turistične in 
rekreacijske 
dejavnosti 
Intenzivno 
kmetijstvo 

 
IK 

33 
49 

1100 
1500 
3000 

1, 
DV-R 

NE-umakniti 
iz gradiva 

- - Mnenje  KSS 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj poleg turizma spodbuja razvoj 

kmetijstva in gospodarskih dejavnosti.  Območje je 
že v obstoječih planskih aktih občine opredeljeno za 

gradnjo kmetijsko gospodarskega centra z 
rastlinjaki, saj se južno od pobude nahajajo obstoječi 
rastlinjaki za vzgojo paradižnika, ki koristijo odpadno 

geotermalno vodo za ogrevanje. Za območje je 
predviden OPPN na podlagi katerega je možno že 
danes pridobiti GD. Občina je umaknila predlog za 

razvoj turizma. V prilogi je idejna zasnova, ki 
podrobneje prikazuje in utemeljuje poseg. 

 

Kot priloga so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
34_pobuda _184_in-218 

priložena mnenje KSS, grafični izseki iz 
veljavnega akta ter sklep o ugotovitvi 

usklajenosti predloga odloka sprememb in 
dopolnitev prost. sestav. plan. aktov Občine 
Morav. Toplice z obveznimi izhodišči prost. 

sestav. plan. aktov RS.. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 184 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

191/m/6 v velikosti 49.999 m2 

 
Novo stavbno zemljišče za namen kmetijske 
dejavnosti na območju dvonamenske rabe, 
kjer se omogoči postavitev rastlinjakov kot 

širitev obstoječe dejavnosti (OP: investitor je 
priložil novo mnenje KSS in IDZ o umestitvi 

objektov). 

- - 

Prouči se naj 
možnost 
umestitve 

rastlinjaka na 
prosta SZ. 
Širitev za 

turistične in 
rekreacijske 
površine je 

nesprejemljiva. 

- 

NE 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
Občina podati 

dodatno 
obrazložitev za 

predlagano 
območje ali pa 
ga racionalno 

zmanjšati 
+ 

NOVO mnenje 
KSS 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

30 185 Tešanovci 9357 / 
 V gradbeno 

/ 
-8 
49 

1100 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Tešanovci so kot vzorčen primer prikazovani 
(v strokovni literaturi) kot tipična obcestna 

panonska vas. Ker so parcele zelo ozke in je 
prostora le za ureditev dovozov, si prebivalci 
naselja, kot manipulativen površine in vrtove 

hranijo stavbna zemljišča v ozadju poselitve. S 
predmetnim prostorskim načrtom se ohranja in 

varuje tipična obcestna poselitev je širjenje 
nove poselitve (pobuda 185) z prostorskega, 

oblikovalskega, prepoznavnega, ekonomskega 
in funkcionalnega vidika več kot smiselna. Z 

vključitvijo pobude se zapolni tipična obulična 
pozidava.  Na tak način bo kraj ohranil tipično 

morfologijo naselja in omogočil mlajšim 
generacijam, da ostanejo v domačem kraju. V 
neposredni bližini pobude št. 185, 186, 186/a 
in 187  primerljiv izbris s št. 189/c s površino  

22722 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - NE - 

30 186 Tešanovci 4463 961 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

33 
1100 
1222 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Pobuda leži ob urejeni dostopni poti, kjer je 
urejena tudi vsa komunalna infrastruktura.  Del 
parcele je že pozidan. Z umestitvijo pobude se 
zapolnjuje obojestranska obulična pozidava in 
na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 

komunalno opremo.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 186 in 

186/a občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 188/a in 189/a v skupni velikosti 

2060 m2 in z primerljivo boniteto zemljišča. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE – še dovolj 

NZS in velika 
boniteta 

- 

NE –  

še dovolj NZS in 
velika boniteta 

30 186/a Tešanovci / 1041 

Cesta in del 
parcel 

vključeno v 
ZN 
SK 

33 
1100 
1300 

K1 pripomba iz JR - 

Pobuda leži ob urejeni dostopni poti, kjer je 
urejena tudi vsa komunalna infrastruktura.  Z 

umestitvijo pobude se zapolnjuje 
obojestranska obulična pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Pobuda je zmanjšana.  

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 186 in 

186/a občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z 

izbrisom št. 188/a in 189/a v skupni velikosti 

2060 m2 in z primerljivo boniteto zemljišča. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE 

- 

NE 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

30 187 Tešanovci 8298 8298 

Turistično 
stanovanjsko 

naselje 
BT 

33 
1100 
3000 

K1 

Se niso 
opredelili 
oz. naj se 
umakne iz 

gradiva 

- - 

Idejna zasnova: 
Nadaljevanje 

Panonske vasi 
Tešanovci, 

Obrazložitev 

Ob območju je zgrajena Panonska vas v 
turistične namene. Selitev na prosta stavbna 
zemljišča znotraj naselja ni smiselna, saj bi 

tako turistično območje razdelili na dva dela. 
Hkrati so prosta stavbna zemljišča znotraj 
naselja namenjena stanovanjski gradnji s 
spremljajočimi dejavnostmi (podeželska 

naselja s kmetijami). Razširitev obstoječe 
dejavnosti je smiselna na površinah, ki mejijo 

na obstoječo turistično dejavnost. Za razširitev 
turističnega območja, obstoječa nezazidana 
stavbna zemljišča, niso dovolj velika, zato se 

širijo na območje pobude 187. V prilogi je 
idejna zasnova nadaljnje ureditve.  

 
Podrobnejše obrazložitve posega so v prilogah 

so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
35_pobuda_187. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 187 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

193/g in 196/k v skupni velikosti 11.392 m2 in 

z primerljivo boniteto zemljišča. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen turistične 
dejavnosti (usklajeno z MKGP, 17.12.2013) 

- - 

NE – v naselju je 
še dovolj NSZ. 

 

DA 
(sprejemljivo na 
podlagi dodatnih 

obrazložitev) 

30 188 Tešanovci 1604 824 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SK 

-8 
33 

1300 
3000 
7000 

K2 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni (ažuriranje). 
- - 

- 

- DA  
(ker občina  

vrača 188/a) 

30 189 Tešanovci 3069 1595 

Poslovni 
prostori 

IG 
CD 

-8 
33 

1100 
3000 

K1 

NE-umakniti 
iz gradiva in 
vris obstoj. 
objektov 

- - - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, objekt je zgrajen. 

Podjetje Čista narava ima zaradi ozke 
strukture parcel in utesnjenosti med obstoječo 
obcestno poselitvijo zelo omejene možnosti za 
ureditev manipulativnih površin in parkirišč. Z 
razširitvijo stavbnega zemljišča bi se tovrstni 
problemi uredili, saj trenutno parkirajo (tudi 
gradbene stroje) na pločnikih, na sosednjih 

parcelah ali dvoriščih, kar vpliva tudi na 
prometno varnost. Edina možnost razširitve je 

v ozadju obstoječe ureditve. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen širitve 
obstoječe centralne dejavnosti (OP: 

namenska raba se je spremenila iz IG v CD 
na zahtevo MOP). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. 

V primeru TE 
5 naj občina 

dejavnost 
načrtuje 

podobno kot 
pri TE 2 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

30 189/b Mlajtinci / 31 
Vodno zajetje 

O 
33 2000 G pripomba iz JR - 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, saj gre za obstoječe črpališče pitne 

vode. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 
infrastrukture (ažuriranje.) 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

36 190/d Ivanci / 2562 
Ažuriranje 

hleva 
IK 

-8 
58 

1100 
1600 
3000 

K1 pripomba iz JR 

Odločba, 
uporabno 

dovoljenje in 
skica, 

Mnenje KSS 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, kmetijski objekt – hlev  je zgrajen. 

Podrobna utemeljitev je razvidna iz 
priloženega  mnenja KSS ter ostalih prilog, ki 

se nahajajo na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
36_pobuda_190_d. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 190/d 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
190/a in 213 v skupni velikosti 2695 m2 in 

boniteto zemljišča 46 in 64. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen obstoječe 
kmetije (OP: pridobljeno dopolnjeno mnenje 

KSS) 

- - 

Potrebno je 
predložiti mnenje 

KSS in podati 
strokovne 

podatke o kmetiji. 

- 

dopolniti 
mnenje KSS z 
objekti, ki se 

usklajujejo in 
načrtovanimi 

objekti na 
območju posega; 
predlog uskladiti 
skladno z IDZ in 

izdanim 
gradbenim 

dovoljenjem ter 
podati dodatno 
obrazložitev, kaj 

se načrtuje med 
obstoječim 

rastlinjakom in 
načrtovanim 
svinjakom 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DOPOLNITI 

MNENJE KSS 

31 191 Bogojina 7081 

5794 
 

1885 

(usklajeva
lni del) 

Širitev 
šolskega 
igrišča 

BC, ZS, CD 

33 
49 

1100 
1410 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - 

GD št. 351-
1065/2007-2 
(0310) izdano 

dne 20.11.2007 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, šolska igrišča so  obstoječa in imajo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je v prilogi. 
PGD ni priložen, saj je objekt zgrajen skladno 

z PGD dokumentacijo in GD. Igrišče je bilo 
zgrajeno kot šolsko igrišče in se nahaja ob OŠ 

Bogojina.  
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
37_pobuda _191 

priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Območje se je zmanjšalo tako, da se je 
izvzelo igrišče, ki ni po veljavnih aktih 

stavbno zemljišče, in se bo urejalo znotraj 
EUP. 

- - 

Potrebna je 
predložitev 

projekta PGD, št. 
TD-9/05, julij 

2007 ter dodatne 
obrazložitve ali je 

predlagana 
širitev 

namenjena 
izključno za šolo. 

- 
Del predloga, 

kjer je BC 
uskladiti z DR 

3000, za zahodni 
del ZS podati 

dodatno 
obrazložitev ali 

gre za novo 
širitev  ali je 

izdano GD ter 
priložiti PGD, ker 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

ni razvidno da bi 
na tem delu 
igrišče bilo 
zgrajeno 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
Del, ki je PNRP 
ZS naj bo KZ z 

EUP 

31 191/a Bogojina 1787 1072 

Urejeno 
parkirišče ob 
pokopališču 

PO 

42 
1300 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
 

Novo stavbno zemljišče za namen ureditve 
parkirišča (ažuriranje). 

- - 

- 

- 

DA 

31 191/b Bogojina 3596 / 
Turistični 

objekt 
BT, ZD 

42 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  
izvedeni vzorčni vrtovi oz. gredice in na novo 
zasajen sadovnjak vrtičkarskega društva. Za 

delovanje društva  bi na območju, ki je 
opredeljeno kot BC uredili  manjši objekt za 
delovanje društva in shranjevanje orodja in 

ostalega materiala. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

- - 

NE, 
zemljišče naj 
ostane KZ, 

opredeli se naj 
EUP, ki dopušča 
ureditev vzorčnih 

vrtov. 

- 

31 191/d Tešanovci / 2180 

Zgrajena 
brunarica za 

turistično 
dejavnost 

BT 

33 
42 

2000 
3000 

G pripomba iz JR 

Obrazložitev, 
Skica, 

Mnenje KSS, 
GD 351-

1002/2006-5 
(0307 z dne 
03.10.2006) 

AŽ -  uskladitev dejanske rabe z namensko 
rabo, brunarica za turistično dejavnost je že 

obstoječa.  Urejena je tudi okolica, kot so 
parkirišča, zelenica in dostopna pot. 

 
 Za poseg 191/d in 191/f je  primerljiv izbris 

191/k s površino 16205 m2. 

 
Kot priloga so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

38_pobuda _191_d_in_191_f 
priložena gradbeno dovoljenje, mnenje KSS, 

idejna zasnova, fotografije terena in 
dodatne obrazložitve. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen turistične 

dejavnosti, kjer so objekti že zgrajeni. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

31 191/e Tešanovci / / 

Urejeno 
napajališče 
na potoku  

/ 

33 7000 G pripomba iz JR Mnenje KSS 

Za širitev turističnega območja ob 
Bogojinskem potoku, na meji k.o. Tešanovci in 
Bogojina je predlagan turistični kompleks ob 
obstoječem turističnem (gostinskem) objektu 
ob večji obori za vzrejo živali. Za poseg  191/f 
je v neposredni bližini primerljiv izbris 191/k s 

površino 16205 m2. 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

  
Se ne opredeljuje 

ni KZ. 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

31 191/f Tešanovci / 

8594 
9003 

 
6372 

Dogradite 
turistične 
kmetije 

BT 

33 
42 

1300 
1410 
2000 
3000 

 
K1 
G 

pripomba iz JR 
Mnenje KSS,  

IDZ 

V tem primeru gre za obstoječo turistično 
kmetijo, ki ni vezana na klasično kmetijo.  
Ob obstoječi turistični kmetiji z gostinsko 
ponudbo ter oboro za vzrejo živali, ki se 

nahaja ob Bogojinskem potoku, na meji k.o. 
Tešanovci in Bogojina je predlagana širitev 

turističnega kompleksa. Pobuda je bila 
korigirana glede na IDZ, ki podrobneje 

prikazuje ureditev  
razširitve.  

 
Kot priloga so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

38_pobuda _191_d_in_191_f 
priložena gradbeno dovoljenje, mnenje KSS, 

idejna zasnova, fotografije terena in 
dodatne obrazložitve. 

 
Za poseg št. 191/d in 191/f je v neposredni 

bližini primerljiv izbris 191/k s površino 16205 

m2. 
 

 Pobuda se je povečala za 5 x 80 m na 
sosednjo parcelo, ker bi bil predvideni objekt 
na dosedanji širini preveč stisnjen ob visoko 

škarpo ter zaradi nagiba terena. 
 

Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 
velikosti za namen turistične dejavnosti. 

- - 

Potrebno je 
podati jasne 

obrazložitve o 
tem ali je lokacija 

vezana na 
obstoječe 
turistične 

nastanitvene 
zmogljivosti oz. 

dejavnost 
turistične kmetije, 
kakšni objekti se 
načrtujejo na KZ, 
predložiti idejno 

zasnovo o 
razporeditvi 
objektov, ter 

opredeliti 
pravilno površino 
spremembe NR 

KZ. 

- 

predlog 
zmanjša in 

prouči 
umestitev 

severno od 
posega na 

namensko rabo 
G 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z zmanjšanjem 
velikosti in z 

kompenzacijo z 
izbrisi 

31 192 Bogojina 1934 1288 
Stanovanjske 

hiše 
SK 

49 
1100 
1300 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

Pobuda leži ob urjeni dostopni poti, kjer je 
urejena tudi vsa komunalna infrastruktura.  Z 

umestitvijo pobude se zapolnjuje 
obojestranska obulična pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Pobuda je bila 

zmanjšana.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 192 je 
občina predlagala nov izbris št. 193/f v 

velikosti 3402 m2 in z boniteto zemljišča 67. 

- - 

NE – boniteta je 

visoka, izbris ni 
primerljiv. - 

DA 

31 192/b Bogojina 10465 2765 

Širitev ob 
stanovanjskih 

objektih za 
gospodarske 

pritikline 
SK 

-8 
49 

1222 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

AŽ - v pretežni meri gre pri tej pobudi za 
uskladitev dejanske rabe z namensko rabo, saj 

so na območju izgrajeni objekti in površine 
služijo urbani rabi.  V neposredni bližini 

pobude št. 192/b, primerljiv izbris št. 191/i s 

površino 34.909 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče kot zaokrožitev 
poselitve. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 191/i. 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

31 192/c Bogojina 1868 1868 

Zgrajeni 
gospodarski 

objekti 
SS 

49 
1300 
1500 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
 

Novo stavbno zemljišče,  kjer so objekti že 
zgrajeni (ažuriranje). 

- - 

- 

- DA  
(ker občina  
vrača 193) 

31 192/d Bogojina 5996 4104 

Urejeno 
travnato 
igrišče 

ZS 

49 
1300 
1500 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
Novo stavbno zemljišče za namen športnih 

površin (ažuriranje) 
- - 

- 

- 
DA 

31 192/e Bogojina 2505 132 
V stavbno 

SS 
49 

1100 
1600 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - - 

AŽ - pobuda leži ob urjeni dostopni poti, kjer je 
urejena tudi vsa komunalna infrastruktura.  Z 

umestitvijo pobude se zapolnjuje 
obojestranska obulična pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Pobuda je bila zmanjšana 

le na ažuriranje na parc. št. 543/2, kjer stoji 
hiša.  

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšano 

velikostjo, dovoljeno s strani MKO 
(17.12.2013) 

- - 

NE 

- 

DA 

31 192/f Bogojina / 
9195 

 
4420 

Stanovanjska 
gradnja 

SK 

-8 
49 

1222 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

V ozadju obstoječih hiš in vrtov, kjer je 
zaslediti že izgrajene pomožne objekte,  se bo 

območje v OPN vključilo, kot ažuriranja, ki 
predstavljajo manjšo zaokrožitev zaselka.  

Zaradi neposredne bližine obstoječih objektov 
je do območja speljana vsa komunalna 
oprema, uredijo se le priključki na nove 

parcele.  
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 192/f 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

191/m v velikosti 207.406 m2  

 
Novo stavbno zemljišče v ozadju obstoječih 

objektov z zmanjšanjem velikosti, kjer so delno 
že zgrajeni objekti, in z kompenzacijo z izbrisi. 

- - 

NE 

- zmanjšati 
predlog 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

z zmanjšanjem 
velikosti in z 

kompenzacijo z 
izbrisi 

31 192/g Bogojina / 1045 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

-8 
49 

3000 K1 pripomba iz JR 

Odločba o 
dovolitvi 

priglašenih del, 
3511-3/2002-
0205, z dne 
25.1.2002, 

Mnenje KSS 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  

objekti že izvedeni. 
 

Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
39_pobuda _192_g_in_192_h 

priloženi odločba o dovolitvi priglašenih del 
in mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 

zgrajeni (ažuriranje) 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. - 

DA 
(usklajeno brez 

širitve) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

31 192/h Bogojina / 1161 
Stanovanjske 
hiša ob kmetij 

SK 
49 

1100 
1222 
3000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

V nadaljevanju že obstoječe pozidave, ki se 
ažurira s pobudo 192/g je predvidena obulična 

zaokrožitev naselja. Pobuda leži ob urjeni 
dostopni poti, kjer je urejena tudi vsa 

komunalna infrastruktura. Z umestitvijo pobude 
se zapolnjuje obojestranska obulična pozidava 
in na tak način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Racionalizacija ni možna 
saj se v sredini pobude nahaja obstoječi jarek, 

ki odvaja vode iz goric v obcestni jarek. 
Polovica pobude, ki meji na obstoječe stavbno 
zemljišče pa je del funkcionalnega zemljišča 
obstoječe domačije (v naravi se nahaja vrt).  

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

39_pobuda _192_g_in_192_h 
priloženo mnenje KSS. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 192/h 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
230 z boniteto zemljišča 42 in z izbrisom št. 
206/a z boniteto zemljišča 67 ter v skupni 

velikosti 4752 m2. 

- - 

Predloga se naj 
na vzhodnem 

delu racionalizira 
samo za potrebe 
izgradnje enega 

objekta. 

- 

DA 

31 193/e Bogojina / 1291 

Turistična 
postojanka, 
parkirišče, 
energetski 

objekt  
BD 

-8 
42 

1222 
1300 
1500 

K1 pripomba iz JR - 

V času obiska Plečnikove cerkve, so turisti in 
parkiranje turističnih avtobusov omejeni na 
lokalno cesto. Zato želi občina in krajevna 
skupnost ob  znani Plečnikovi cerkvi urediti 
parkirišča (za posamezne obiskovalce in 

turistične avtobuse), urejene zelene površine 
(parkovne površine za posedanje, druženje,…) 
in objekt, ki bo služil turistični dejavnosti (info 
točka, prodaja spominkov,…), kjer se bo tudi 

uredil sistem za daljinsko ogrevanje šole, 
vrtca, cerkve in vežice. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 193/e 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 
191/i in z izbrisom št. 193 v skupni velikosti 

70.583 m2. 
 

- 

Območje 
kvalificiranega 

habitatnega tipa 
– OP naj preveri 
prisotnost HT, 
oceni vplive 

spremembe in 
predvidi 

morebitne 
omilitvene 

ukrepe. 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 191/i in 

193. 

- 

Usklajeno z 
naravovarstveni
mi smernicami 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

31 194 Bogojina 49623 11493 

Gospodarska 
cona 

IG 
 

Poslovna 
cona 
BD 

-8 
33 
49 

1100 
1222 
1300 
1410 
1500 
3000 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Mnenje KSS 

AŽ- v primeru pobude št. 194 gre za  
uskladitev dejanskega stanja za namensko 

rabo, kjer je izgrajena vaška deponija 
kmetijskih pridelkov. 

 
Ker se na območju izvajajo nestanovanjske 

dejavnosti in se območje nahaja na robu 
naselja, ob cesti, ki služi kot priključek na 

avtocesto, ob izgrajenem daljnovodu ter drugi 
izgrajeni komunalni infrastrukturi je umestitev 

smiselna. V občini ni večje poslovno storitvene 
cone, saj je razvoj občinskega središča s širšo 
okolico, turistično usmerjen. Predlagana širitev 

je za občino strateškega pomena, saj si želi 
poleg razvoja turizma spodbuditi tudi razvoj 

poslovnih in storitvenih dejavnosti (npr. 
nakupovalni center, sejmišče, ipd.). Lokacija je 

odmaknjena od turističnih območij ter zaradi 
neposredne dostopnosti na avtocesto zelo 

primerna za nameravano ureditev. Občina želi 
v prvi vrsti omogočiti domačim investitorjem 

umestitev obrtnih, poslovnih in podobnih 
dejavnosti v domači občini. Območje je 

zmanjšano. V prilogi je grafični prikaz faznosti 
širitve gospodarske cone. Naj poudarimo, da 
cona zaradi turistične naravnanosti občine ni 

namenjena agresivni industriji (IP) pač pa 
mirnim gospodarskim dejavnostim. Posebej za 

namen umestitve gospodarske cone, to je 
pobud št. 194, 194/a in 194/c so izvedeni 

izbrisi št. 200, 200/A, 200/C, 200/D/1 in 201/a 

s skupno površino 149.374 m2 (OP: pobuda 
194/c se izvzame iz spremembe namenske 

rabe). 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
40_pobuda _194_194_a_in_194_c 

priloženo mnenje KSS. 

 

- - 

NE 
NE-umakniti 

iz gradiva 

NE 
(območje naj 

ostane v 
kmetijski rabi 

tako da se 
oblikuje EUP in 

določi PIP) 

Usklajevanje 
z MOP: 

Zmanjšati 
območje in 

določiti PNRP 
v BD 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

kompenzacijo 
izbrisov v ravnini 

31 194/a Bogojina  59029 43069 

Gospodarska 
cona 

IG 
 

Poslovna 
cona 
BD 

-8 
33 
49 

1100 
1300 

K1 
NE-umakniti 

iz gradiva 
- - Mnenje KSS - - 

NE 
NE-umakniti 

iz gradiva 

NE 
(območje naj 

ostane v 
kmetijski rabi 

tako da se 
oblikuje EUP in 

določi PIP) 

Usklajevanje 
z MOP: 

Zmanjšati 
območje in 

določiti PNRP 
v BD US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

kompenzacijo 
izbrisov v ravnini 

31 194/c Bogojina / 49985 
Gospodarska 

cona 
IG 

33 

1100 
1300 
1410 
2000 
3000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS  ODSTOP OBČINE zaradi mnenja MOP. - - 

NE 
(območje naj 

ostane v 
kmetijski rabi 

tako da se 
oblikuje EUP in 

določi PIP) 
 

 
PRIPOMBA 

MOP 
(9.11.2016): 

-NE, umakniti 
iz gradiva 

NE 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

32 196/b Filovci / 2006 
Za gradnjo 

vikenda 
SK 

42 
51 

1211 
1222 
1300 
3000 

K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

AŽ – v tem primeru gre za delno uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  
objekti že izvedeni. Na preostalem delu želi 
investitor  umestiti vinsko klet, kjer ima že 

urejen vinograd. V prilogi je mnenje KSS, ki 
podrobneje utemeljuje poseg.  

 
V neposredni bližini pobude št. 196/b je 

primerljiv izbris pod št. 197 s površino 5906 

m2. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
41_pobuda _196/b 

priloženo mnenje KSS. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen gradnje 

vinske kleti, kjer se območje določi kot 
nova enota urejanja prostora (podenota s 
PIP), kjer je možna samo gradnja vinskih 

kleti. 

- - 

DA, 

v kombinaciji z 
izbrisom 197. 

Potrebno je 
navesti PIP, da je 

dopustna le 
gradnja vinske 

kleti. 

 
Usmeritve niso 
upoštevane, ker 

v PIP ni 
zapisano, da je 
dopustna samo 
gradnja vinske 

kleti 

 US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

kot svoja EUP 

32 197/c Filovci / 289 
Zgrajen 
objekt 

A  

42 
51 

1300 
3000 

G pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  

objekti že izvedeni. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer je objekt že 
zgrajen. 

- - 

Se ne opredeljuje 
ni KZ. 

- 

Ni pripomb 

32 198 Filovci 1120 
945 

 
846 

Zgrajena 
vinska klet 

SK 
42 

1222 
1300 
3000 

K1 
Mnenje 

KSS 

Na območju 
je 

evidentiran 
HT. Ohranja 

naj se 
obstoječa 

raba. 

- 

GD štev:351-
449/93-4 z dne 

22/11/98 za 
parc.št. 326, 
Priložili so 
potrdilo o 

registrirani 
dejavnosti, 

Mnenje KSS 
 

AŽ – v tem primeru gre za delno uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  

objekti že izvedeni. V prilogi  je gradbeno 
dovoljenje za enega od obstoječih objektov. 

Ukvarjajo se z gojenjem zelišč ter aromatičnih 
in zdravilnih rastlin kot dopolnilno kmetijsko 
dejavnostjo. Priložili so potrdilo o registrirani 

dejavnosti in mnenje KSS.  Občina je na 
podlagi dogovora z investitorjem pobudi 

povečala v globino za 10 m.  
 

V namen vključitve pobude št. 198 je v 
neposredni bližini izbris št. 198/š, izbris št. 
198/s in izbris št. 198/r s skupno površino 

1094 m2 in z višjo boniteto zemljišča. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
42_pobuda _198 

priložena gradbeno dovoljenje, mnenje KSS 
in potrdilo o registrirani dejavnosti. 

- - 

Se še niso 
opredelili. 

- 

predlog 
uskladiti v 
skladu s 

pristojnostjo 
občine ter 
proučiti 
možnost 

umestitve na Z 
del posega 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
(izvzem 

vinograda v 
ozadju) in 

kompenzacijo z 
izbrisi 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

32 198/d Filovci / 284 

Za vinsko klet 
namesto 
gornjega 
izbrisa 

SK 

51 1600 K1 pripomba iz JR Mnenje KSS 

Pobuda leži ob urjeni dostopni poti, kjer je 
urejena tudi vsa komunalna infrastruktura. Z 

umestitvijo pobude se zapolnjuje 
obojestranska obulična pozidava in na tak 

način racionalno izkoristi že izgrajeno 
komunalno opremo. Dodatna obrazložitev 

nameravane ureditve je navedena v mnenju 
KSS. V namen umestitve pobude 198/d je 

predlagan izbris  št. 198/c s površino 338 m2 

in z enako boniteto zemljišča. 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
43_pobuda _198_d 

priloženo mnenje KSS. 

- - 

Potrebno je 
predložiti 
podatke o 

kmetijskem 
gospodarstvu. 

- 

predlog 
sprejemljiv pod 
pogojem, da se 

zmanjša na 

velikost 
predlaganega 
objekta v KSS 

(50 m2) 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, kot 

zamenjava z 
izbrisom 198/c 

32 198/e Filovci / 333 
Vodohran 

O 
51 1100 K1 pripomba iz JR - 

Pobuda je predvidena za ureditev okoljske 
infrastrukture za namene ureditve vodooskrbe 

v okviru projekta Pomurskega vodovoda. V 
namen umestitve pobude 198/e je predlagan 

izbris  št. 201/f s površino 344 m2 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

52_pobuda _198_e_in_203_b 
Priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture. 

- - 

DA 

- 

DA 

32 199/n Filovci / 407 
Zgrajen 
objekt 

SK 
42 

1222 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za delno uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  
objekti že izvedeni. Direktorat za prostor za 

podajo smernic za OPN Moravske Toplice še 
ni bil zaprošen saj v fazi pridobitve le teh ni bil 

NUP.  
 

V namen vključitve pobude št. 199/n je v 
neposredni bližini predviden izbris št. 200/B s 

površino 5054 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 
zgrajeni (ažuriranje) 

- - 

 
 
 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

 

- 

DA 

36 200/a Ivanci / 1792 
Urejeno 
igrišče 

ZS 

-8 
59 

3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  

objekti torej igrišča že izvedeni.  
 

V namen vključitve pobude št. 199/n je v 
neposredni bližini predviden izbris št. 200/B s 

površino 5054 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen športnih 
dejavnosti (ažuriranje) 

(usklajeno z MKGP, 17.12.2013) 

- - 

Uskladitev 
igrišča. 

- 

DA 
(usklajeno) 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

36 200/b Ivanci / 369 
Zgrajen 
objekt 

SK 
-8 3000 K1 pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer so  

objekti (stanovanjska hiša) že izvedeni. 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 
zgrajeni (ažuriranje). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 
stanjem. - 

DA 
(usklajeno) 

32 201 Filovci 923 919 

Širitev 
območja za 

gradnjo 
vinske kleti 

SK 

42 
1100 
3000 

K1 
Mnenje 

KSS 
- - Mnenje KSS 

Pobuda se umešča ob obstoječi obulični niz 
vinskih kleti, kjer je komunalna opreme že 

urejena. V prilogi je priloženo mnenje KSS, v 
katerem je podrobnejša obrazložitev 

nameravanega posega. 
 

 V namen umestitve pobude št. 201 je v 
neposredni bližini predviden  izbris št. 201/c s 

površino 1576 m2. in boniteto zemljišča 32 in 
40. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

44_pobuda _201 
priloženo mnenje KSS. 

 
Predlog ni več predmet OPN, ker se MKGP 

ne strinja s predlagano širitvijo. 

- - 

Potrebno je 
predložiti 
podatke o 

kmetijskem 
gospodarstvu. 

- 

podatki KSS naj 
se dopolnijo s 
KMG-MID, ker 

naveden ni pravi; 
iz KSS je razvidno, 

da se načrtuje 
gradnja 

stanovanjskega 
objekta s kletjo 

zato občina naj 
prouči umestitev 

predloga na 
proste nezazidane 

površine 

US z MKGP 

(17.3.2017): 

NE 

32 202 Filovci 798 693 

Zgrajen 
gospodarski 

objekt 
SK 

49 
1300 
3000 

K1 DA-AŽ1 - - - 
 

Novo stavbno zemljišče, kjer so objekti že 
zgrajeni (ažuriranje). 

- - 

- 

- 

DA 

32 203/b Filovci / 
76 
25 

Urejeno 
prečrpališče 

O 
33 

1300 
3000 

K1 pripomba iz JR - 

AŽ – v tem primeru gre za uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer je 

prečrpališče že izvedeno. Območje je vrisano 
na parcelno mejo. 

 
Kot priloga je na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

52_pobuda _198_e_in_203_b 
Priloženo gradbeno dovoljenje. 

 
Novo stavbno zemljišče za namen okoljske 

infrastrukture (ažuriranje). 
 

Zmanjšanje pobude-ažuriranja, ker je del 
območja že stavbno zemljišče (poprava 

digitaliziranega veljavnega plana). 

- - 

Dovoljena je le 
uskladitev z 
dejanskim 

stanjem brez 
širitev. 

- 

DA 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

38 210 Filovci / 39638 

Ažuriranje 
gramoznice 

DVONAMEN
SKA RABA – 
gramoznica 

sanacija 
(sprejeti UN, 
Ur.l. RS, št. 

77/00) 
 

LN, VC 

33 

1100 
1300 
1410 
1500 
3000 
7000 

K2, 
DV-R 

pripomba iz JR 
Izsek iz un 
Pup, plan, 
potrdilo NR 

AŽ – v tem primeru gre za delno uskladitev 
dejanskega stanja z namensko rabo, kjer je 
gramoz bil že izkopan. Občina želi omogočiti 
krajevni skupnosti pridobivanje gramoza za 

lastne potrebe. V tem primeru gre za obstoječi 
pridobivalni prostor, kjer je sprejet UN.  

 
V namen umestitve pobude je predviden izbris 

št. 196/l s površino 81.711 m2. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

45_pobuda _210 
priloženi grafični izseki iz veljavnega akta, 

potrdilo o namenski rabi, odlok o 
ureditvenem načrtu in ureditvena situacija. 

 

- - 

Potrebna je 
dodatna 

obrazložitev ali 
so parc. št. 6751 

in 6750 k.o. 
Filovci že po 

veljavnem planu 
opredeljene kot 
ZS. V kolikor je 
tako je potrebno 

predlog 
racionalizirati. 

Nesprejemljiva je 
širitev na parc. 

št. 6749 in 6748 
k.o. Filovci. 
Ostali del 

predloga je 
sprejemljiv, 

zaradi vračanja v 
izbrisom 196/l. 

Predpisan je PIP 
za EUP. 

- 

občina naj 
predlog 

racionalizira, 
nesprejemljiva 

je širitev na 
parcele 6749, 

6748 k.o. 
Filovci, 

preostali del je 
sprejemljiv (ker 
je že degradiran 

in ker občina 
vrača 196 l), v 

PIP zapisati, da 
se mora območje 

po končani 
eksploataciji 

sanirati v prvotno 
stanje in 

vzpostaviti v 
kmetijsko rabo 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, v velikosti 
obstoječega 
OPPN (brez 
zmanjšanja) 

7 
8 

211 Ivanjševci / 1321 

Ažuriranje 
obstoječega 
pokopališča 

ZK 

49 
1300 
2000 
3000 

G 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 

AŽ – v tem primeru gre za ažuriranje 
obstoječega pokopališča, ki je v veljavnem 

planu narobe vrisan. Na območju pokopališča 
po veljavnem planu je izveden izbris pod št. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

210. Dejansko gre pri tem posegu za 

zamenjavo oziroma uskladitev z dejanskim 
stanjem. 

- - 
Se ne  

opredeljuje 
- 

14 212 Selo / 67 

Ažuriranje 
obstoječe 

mrliške 
vežice  

CD 

52 
1300 
3000 

2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
AŽ – v tem primeru gre za ažuriranje obstoječe 

mrliške vežice. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

38 213 Filovci / 816 

Korekcija 
obstoječega 

stavbn. 
zemljišča 

namenjenega 
za ČN 

O 

59 1100 1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 

V tem primeru gre za korekcijo obstoječega 
stavbnega zemljišča namenjenega za ČN. V 
obstoječem planu lokacija ni pravilno vrisana, 

zato se korigira oz. prestavi na območje 
pobude 213. Obstoječe stavbno zemljišče se 

izbriše pod št. 211. Dejansko gre pri tem 
posegu za zamenjavo. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

36 214 Ivanci / 816 

Korekcija 
stavbn. 

zemljišča 
namenjenega 

za ČN 
O 

64 
1100 
3000 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 

AŽ - gre za ažuriranje obstoječe ČN, katera 
lokacija je bila narobe vrisana v prost. 

sestavine v letu 2004. Takrat opredeljena 
lokacija se vrača nazaj v obstoječo kmetijsko 

rabo kot izbris 213. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

DA 
(uskladitev na 
parcelno mejo, 
vrača se 213) 

- 

31 215 Bogojina / 40133 

Arboretum 
Bogojina – 

DVONAMEN
SKA RABA - 
ARBORETU

M 
 

ZP 

42 

1100, 
1222, 
1300, 
1500 

1, 
DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Gre za območje arboretuma Bogojina, ki je v 
prostorskih sestavinah občine opredeljen kot 

dvonamenska raba prostora (K1 in arboretum). 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 215 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

191/m v velikosti 207.406 m2. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

46_pobuda _215 
priloženi grafični izseki iz veljavnega akta in 

potrdilo o namenski rabi. 

 
NI VEČ PREDMET OPN. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - NE - 

24 216 Bogojina / 65683 

Golf Bogojina 
DVONAMEN
SKA RABA - 

GOLF 
 

ZS 

42 

1100, 
1300, 
1410,  
2000 

1, 
DV-R 

/ - 

Gre za območje golfa v Bogojini, ki je v 
prostorskih sestavinah občine opredeljen kot 

dvonamenska raba prostora (K1 in golf). 
 

POBUDA NI VEČ PREDMET OPN. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni 
razgrnitvi in po pridobitvi dopolnilnih smernic 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 217 
Noršinci, 
Mlajtinci 

/ 230936 

Golf  
DVONAMEN
SKA RABA - 

GOLF 
 

ZS 

33 
2000,  
3000, 
7000 

1, 
G, 

DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Gre za območje golfa v Moravskih Toplicah, ki 
je v prostorskih sestavinah občine opredeljen 

kot dvonamenska raba prostora (K1, G in golf). 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 217 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 74, 
74/k, 74/l, 74/m, 74/p, 87, 87/b, 233, 20/d, 
74/b, 54, 55, 40, 42/c, 7,8 in 10 v skupni 

velikosti 270.152 m2. 
 

Kot priloga so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
33_pobuda _181_b 

priložena mnenje KSS, grafični izseki iz 
veljavnega akta, gradbeno dovoljenje ter 

sklep o ugotovitvi usklajenosti predloga odloka 

sprememb in dopolnitev prost. sestav. plan. 
aktov Občine Morav. Toplice z obveznimi 
izhodišči prost. sestav. plan. aktov RS.. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni 
razgrnitvi in po pridobitvi dopolnilnih smernic 

- 

- - 

DA 
(ker občina vrača 

v kmetijska 
zemljišča) 

29,  
30 

218 Tešanovci / 
164583 

 
38.016 

Rastlinjaki 
 

IK,  
ZD (na 

območju 
poplav Ps) 

33, 
49 

1100, 
1410 

1, 
DV-R  

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
 

Predlagana pobuda je za Občino strateškega 
pomena, saj poleg turizma spodbuja razvoj 

kmetijstva in gospodarskih dejavnosti.  
Območje je že v obstoječih planskih aktih 
občine opredeljeno za gradnjo kmetijsko 
gospodarskega centra z rastlinjaki, saj se 

južno od pobude nahajajo obstoječi rastlinjaki 
za vzgojo paradižnika, ki koristijo odpadno 

geotermalno vodo za ogrevanje. Za območje 
je predviden OPPN na podlagi katerega je 
možno že danes pridobiti GD. Občina je 

umaknila predlog za razvoj turizma. V prilogi je 
idejna zasnova, ki podrobneje prikazuje in 

utemeljuje poseg. 
Kot priloga so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

34_pobuda _184_in_218 
priložena mnenje KSS, grafični izseki iz 

veljavnega akta ter sklep o ugotovitvi 

usklajenosti predloga odloka sprememb in 
dopolnitev prost. sestav. plan. aktov Občine 
Morav. Toplice z obveznimi izhodišči prost. 

sestav. plan. aktov RS.. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 218 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 170, 

104, 62/a, 195, 201/b in 196/l/1 v skupni 

velikosti 179.929 m2. 
 

Novo stavbno zemljišče za namen kmetijske 
dejavnosti na območju dvonamenske rabe, 
kjer se omogoči postavitev rastlinjakov kot 

širitev obstoječe dejavnosti (OP: investitor je 
priložil novo mnenje KSS in IDZ o umestitvi 

objektov). Del območja, kamor sega poplavna 
nevarnost (Ps), se opredeli kot ZD. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

NE 

- 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
Občina podati 

dodatno 
obrazložitev za 

predlagano 
območje ali pa 
ga racionalno 

zmanjšati 
+ 

NOVO mnenje 
KSS 

 



Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice - PREDLOG 
Tabela predlaganih posegov za spremembo namenske rabe prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                65 

Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 
30 

218/a Tešanovci / 28521 

Rastlinjaki 
 

IK, 
ZD (na 

območju 
poplav Ps) 

33 
49 

1100 
(3000, 
1500) 

1, 
DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Nova pobuda na območju veljavnega OPPN, 
ker ni bila prikazana kot sprememba 

namenske rabe. 
 

Območje je že v obstoječih planskih aktih 
občine opredeljeno za gradnjo rastlinjakov, saj 

se južno od pobude nahajajo obstoječi 
rastlinjaki za vzgojo paradižnika, ki koristijo 
odpadno geotermalno vodo za ogrevanje. 

Pobuda se nahaja znotraj veljavnega OPPN 
(Ur. l. RS, št. 48/04). 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 218 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 170, 

104, 62/a, 195, 201/b in 196/l/1 v skupni 

velikosti 179.929 m2. 
 

Del območja, kamor sega poplavna nevarnost 
(Ps), se opredeli kot ZD 

 
 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

/ / 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
Občina podati 

dodatno 
obrazložitev za 

predlagano 
območje ali pa 
ga racionalno 

zmanjšati 
+ 

NOVO mnenje 
KSS 

/ 

29 219 Noršinci / 7574 

Rastlinjaki 
DVONAMEN
SKA RABA - 
RASTLINJA

KI 
 

IK 

49, 
78 

1100, 
1211 

1, 
DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Gre za območje rastlinjakov v Noršincih, ki je v 
prostorskih sestavinah občine opredeljen kot 

dvonamenska raba prostora (K1 in rastlinjaki). 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
29_pobuda_177_h_in_219 

priložena mnenje KSS in grafični izseki iz 
veljavnega akta. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 219 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 

201/j, 201/k, 201/e, 198/p, 198/m, 63 in 62/f v 

skupni velikosti 13.163 m2. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

NE 

(podatki v KSS  
ne zajemajo 219) 

- 

6 220 Kančevci / 1811 

Igrišče 
DVONAMEN
SKA RABA - 
RASTLINJA

KI 
 

ZS 

51 
1300, 
1500 

1 
DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Gre za območje igrišča v Moravskih Toplicah, 
ki je v prostorskih sestavinah občine 

opredeljen kot dvonamenska raba prostora 
(K1 in igrišče). 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 219 in 

220 občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z izbris 

št. 30 v velikosti 5146 m2 in z boniteto 
zemljišča 49 in 55. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

48_pobuda_220_in_221 
priloženi grafični izseki iz veljavnega akta. 

 
Območje se bo urejalo znotraj EUP (na 

zahtevo MKGP z US (17.3.2017)). 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - NE-določiti EUP - 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

9 221 Kančevci / 1038 
Igrišče 

 
ZS 

51 
1300, 
1500, 
1410 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

/ 

AŽ - gre za ažuriranje obstoječega igrišča, ki je 
bilo urejeno izven območja dvonamenske rabe 
veljavnega plana. Območje se korigira glede 
na dejansko stanje, zato se del dvonamenske 
rabe-igrišče, kjer igrišče ni urejeno ne vriše v 

OPN (zamenjava za del, kjer igrišča ni). 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 219 in 

220 občina predlaga vračanje obstoječih 
stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča z izbris 

št. 30 v velikosti 5146 m2 in z boniteto 

zemljišča 49 in 55. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
48_pobuda_220_in_221 

priloženi grafični izseki iz veljavnega akta. 
 

Območje se bo urejalo znotraj EUP (na 
zahtevo MKGP z US (17.3.2017)). 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

  NE-določiti EUP  

32 222 Filovci / 246 

Ažuriranje že 
zgrajeni 
objektov 

SK 

49 3000 1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

/ 

AŽ – v tem primeru gre za ažuriranje že 
zgrajenih objektov zaradi korekcije veljavnega 

plana, kjer je to bilo vrisano kot stavbno 
zemljišče. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA  

32 223 Filovci / 
464 

 
211 

Ažuriranje že 
zgrajeni 
objektov 

SK 

49 
3000, 
1100 

1 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
/ 

AŽ – v tem primeru gre za ažuriranje že 
zgrajenih objektov zaradi korekcije veljavnega 

plana, kjer je to bilo vrisano kot stavbno 
zemljišče. 

 
Novo stavbno zemljišče z zmanjšanjem 

velikosti na funkcionalno zemljišče 
obstoječega objekta. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

Uskladiti brez 
širitve 

- 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

Z zmanjšanjem 
na funkcionalno 

zemljišče 
obstoječega 

objekta 

31 224 Vučja Gomila / 377 

Ažuriranje že 
zgrajenega 
objekta – 

vodohrana  
O 

42 2000 1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

/ 
AŽ – v tem primeru gre za ažuriranje že 

zgrajenega objekta – vodohrana. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA  
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

5 225 Krnci / 
3381 

 
1491 

Delno 
ažuriranje 
zgrajenih 
objektov, 
razširitev 

poselitvene 
linije v ozadju 

SK 

42 
3000 
1300 
1211 

2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

 

Delno ažuriranje že zgrajenih objektov zaradi 
korekcije veljavnega plana, ker je to bilo 

vrisano kot stavbno zemljišče, ter razširitev 
stavbnega zemljišča kot izravnava poselitvene 

linije, da bo stavbno zemljišče primerno za 
stanovanjsko gradnjo, ker je ponekod 

premajhno za gradnjo stanovanjskega objekta 
glede na že zgrajene objekte. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 225 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 20/b, 

35/a in 35/b v skupni velikosti 4276 m2 in z 

boniteto zemljišč 40, 46, 49, 51 in 61. 
 

Območje predlagane spremembe namenske 
rabe se zmanjša na globino 25 m od obstoječe 

ceste, da se manjšim stavbnim parcelam 
omogoči gradnja objektov. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

NE-občina naj 
samo uskladi del 
obstoječe hiše 

brez širitve 

- 
US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, 

Z zmanjšanjem 
velikosti na 

globino 25 m in z 
kompenzacijo z 

izbrisi 

20 
21 

226 Martjanci / 2020 

Ureditev 
pešpoti – 
povezava 

med naseljem 
Martjanci in 
obstoječo 
kolesarsko 

stezo 
PC 

49 
1410 
3000 

1 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
PZI 

Ureditev pešpoti z navezavo na že obstoječo 
kolesarsko pot kot povezavo med naselji 

Martjanci in Moravci 
 

Kot priloga je na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
49_pobuda_226 

priloženi PZI projekt z grafičnimi situacijami 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA  

29 227 Noršinci / 209 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

SK 

33 
3000 
1300 

2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer so objekti že 
zgrajeni kot zaokrožitev poselitvene linije v 

ozadju. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(uskladitev 
poselitvene linije) 

 

29 228 Mlajtinci / 143 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

E 

59 
3000 
1100 

1 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Ažuriranje zgrajenega objekta, namenjenega 
za energetsko infrastrukturo – 

transformatorska postaja. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA  



Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice - PREDLOG 
Tabela predlaganih posegov za spremembo namenske rabe prostora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                68 

Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

29 229 Lukačevci / 2535 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

IK 

59 
3000 
1600 
1300 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

mnenje KSS 
IDZ  

Ažuriranje zgrajenega objekta, namenjenega 
za kmetijsko proizvodnjo – rastlinjaka, v 

neposredni bližini, kjer je raba že opredeljena 
za namene intenzivne kmetijske pridelave.  

Je pobuda istega investitorja in spada v 
kompleks pobud 178 a, b, c, in e. Prikaz 

umestitve kmetijskih objektov in podrobnejša 
utemeljitev je v prilogi kot idejna zasnova in 

mnenje KSS. Idejna zasnova se za to območje 
ne spreminja, zato je investitor ni spreminjal. 

Poseg na območju 178/d se umakne iz 
spremembe namenske rabe ter se vključi 

ažuriranje obstoječega objekta pod pobudo 
št. 229. 

 
Kot prilogi sta na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

30_pobuda_178_a_b_c_e_ 
in_229 

priložena mnenje KSS in idejna zasnova. 

 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA, 

Objekt je že 
zgrajen 

- 

14 230 Fokovci / 16 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

T 

51 3000 2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje zgrajenega objekta, namenjenega 

za komunikacijsko infrastrukturo – antena. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

Predložiti 
gradbeno 
dovoljenje 

- 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, ker gre za 

ažuriranje 
obstoječega 

komunikacijskeg
a objekta – 

antene 

11 231 Sebeborci 7 69 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

SK 

45 3000 1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer so objekt že 

zgrajen kot zaokrožitev poselitvene v 
strnjenem delu naselja. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

29 232 Mlajtinci / 198 

Ažuriranje 
urejenega 
travnatega 

igrišča 
ZS, BC 

33 
3000 
1300 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, ki je že urejeno v 
travnato igrišče s pripadajočimi športnimi 

objekti. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(urejeno igrišče) 
- 

21 233 Moravci / 191 

Izravnava 
poselitvene 

linije 
SS 

33 1100 1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 

V stavbno zemljišče kot zapolnitev in 
izravnava poselitvene linije na strnjenem delu 

naselja. Zamenjava za stavbno zemljišče z 
izbrisom št. 220. Na tem območju je bil tudi 

popravljen veljavni plan. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(ker se vrača 
220) 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

31 234 Bogojina / 283 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

O 

33 
3000 
1100 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer je zgrajena 

čistilna naprava, kot zamenjava za izbris št. 
228. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(uskladitev na 
parcelno mejo) 

- 

38 235 Filovci / 731 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

O 

59 
1600 
1100 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer je zgrajena 

čistilna naprava, in ni bil korigiran v veljavnem 
planu. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(ker se vrača 
211) 

- 

13 236 Moravci / 27 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

E 

52 
1222 
3000 

1 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer je že zgrajena 

transformatorska postaja. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

12 237 Andrejci / 57 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

E 

51 
3000 
1300 

2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 
Ažuriranje dela zemljišča, kjer je že zgrajena 

transformatorska postaja. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

13 238 Andrejci / 38 

Ažuriranje že 
zgrajenih 
objektov 

E 

52 
3000 
1300 

1 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
- 

Ažuriranje dela zemljišča, kjer je že zgrajena 
transformatorska postaja. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - DA - 

22 239 Moravci / 1467 

DVONAMEN
SKA RABA -  

Urejeno 
travnato 
igrišče 

BC 

49 
1222 
2000 

1 
DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 
 

 
Gre za ažuriranje obstoječih objektov – 

kontejnerjev ki so namenjeni za slačilnice, 
garderobe ipd. in se nahajajo na območju 

dvonamenske rabe, namenjene za igrišče. 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 
17_pobuda_136_a_in_239 

priložene skice območja, dodatna 
obrazložitev, fotografije terena in grafični 

izseki iz veljavnega akta. 

 
Kot kompenzacijo v korist pobude št. 239 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisom št. 

155/c v velikosti 7497 m2 in z boniteto zemljišč 

30, 32 in 55. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 
DA 

(ker občina vrača 
194/b) 

- 

23 240 Vučja Gomila / 
731 

 
549 

DVONAMEN
SKA RABA -  

Ribnik 
VC 

42 
200 

1410 

1 
2 

DV-R 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 

priložene 
priloge, ki se 

nanašajo na 
obratovanje in 
vzdrževanje 

vodnega 
objekta ali 
naprave  

Gre za območje dvonamenske rabe, kjer je 
možna vzpostavitev ribnika, za katerega je 
pridobljeno delno vodno soglasje in druge 

priloge. 
 
 

Kot priloge so na CD-ju v mapi  
03_priloge\38_podr_nup\ 

04_Dodatno_gradivo\ 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni razgrnitvi in po 
pridobitvi dopolnilnih smernic 

- - 

Uskladiti s 
predloženo 

situacijo ribnika 
(280m2) brez 

možnosti širitve 
pod pogojem če 
se strinja MOP 

- 
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Zap. 
št. 

lista 

Št. 
pobude 

K.O. 

Velikost (m2) 

Namen in 
PNRP 

Talno 
število 

Dejanska 
raba 
(april 
2013) 

ONR 
Smernice 

MKO 
Smernice 

ZRSVN 
Smernice 

ZGS 

Idejne 
zasnove, 

Obrazložitve 
Skice, 

Mnenja KSS, 
GD,  

Uporabna 
dovoljenja 

Obrazložitev in utemeljitev 

Dopolnilne smernice (julij 2013) 

MNENJA (2016/2017) 

Osnutek Predlog 
ZGS OE MS 

(30/e) * ZRSVN MKGP MOP 

50_pobuda_240 
priloženi grafični izseki iz veljavnega akta in 

priloge, ki se nanašajo na obratovanje in 
vzdrževanje vodnega objekta ali naprave. 

 
Zmanjšanje območja predvidenega za 

ribnik, kjer se izvzame del zemljišča, ki je 
po dejanski rabi zemljišče v zaraščanju 

(1410). 

US z MKGP 

(17.3.2017): 
DA, z 

zmanjšanjem 
velikosti 

(izvzame se DR 
1410) 

15 241 Prosenjakovci / 260 

Ažuriranje 
urejenega 

parkirišča za 
vrtec 
PO 

37 1300 2 

poseg vključen po pridobitvi smernic, 
po javni razgrnitvi in po pridobitvi 

dopolnilnih smernic 

slike 
urejenega 
parkirišča 

 

Ažuriranje parkirišča, namenjenega za vrtec. 
 

Kot kompenzacijo v korist pobude št. 241 

občina predlaga vračanje obstoječih stavbnih 
zemljišč v kmetijska zemljišča z izbrisi št. 

118/d in 118/e v skupni velikosti 1129 m2 in z 
boniteto zemljišč 34 in 40. 

 
Kot priloge so na CD-ju v mapi  

03_priloge\38_podr_nup\ 
04_Dodatno_gradivo\ 

54_pobuda_241 
priložene fotografije s terena. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni 
razgrnitvi in po pridobitvi dopolnilnih smernic 

 

- - DA 

15 242 Selo / 108 

Ažuriranje 
obstoječega 

objekta 
A 

42 
3000 
1300 

2 
poseg vključen po pridobitvi smernic, 

po javni razgrnitvi in po pridobitvi 
dopolnilnih smernic 

- 

Ažuriranje obstoječega objekta kot zamenjava 
za stavbno zemljišče pod izbrisom št. 232, ki je 

v dejanskem stanju njivska površina z boniteto 
zemljišča 32. 

poseg vključen po pridobitvi smernic, po javni 
razgrnitvi in po pridobitvi dopolnilnih smernic 

Pobuda se na 
zahtevo MOP 

(širitve 
razpršene 
poselitve) 
umakne, 
izbris kot 

zamenjava pa 
ostane. 

- - 
Samo 

evidentiranje 
objekta 

 

*OPOMBA za ZRSVN: Pred pripravo predloga OPN so se glede varovanja habitatov izvajala usklajevanja z ZRSVN. Bilo je usklajeno, da se nekatere površine (pobude ter obstoječa stavbna zemljišča) izločijo iz stavbne namenske rabe ter se povrnejo v osnovno 

(kmetijska, gozdna, idr. zemljišča) namensko rabo. Na teh površinah se habitati varujejo v največji možni meri, kot je zapisano v posameznih določbah odloka za posamezna območja EUP.  Ker pa občina ni uspela vseh habitatov (manjša območja v neposredni 
bližini obstoječih stavbnih zemljišč) obvarovati pred posegi, so zato v OPN vključena vzpostavljena območja »trajnega varovanja travišč, ki so v EUP HT1, HT2, HT 3, HT 4, HT 5 in HT 6. 
 

Legenda kratic v tabeli: 

1.   Zap.št.lista – številka lista glede na razdelitev občine po listih, na katerem se nahaja pobuda   
2.   Zap. št. pobude – zaporedna številka predlagane spremembe - pobude (identična s prikazom pobude v kartografski prilogi) 
3.   K.O. – ime katastrske občine, v kateri se nahaja predlagana sprememba – pobuda  
4.   Velikost (m2) – površina predlagane spremembe, izražena v m2 v fazi osnutka in predloga 
5.   Namen in PNRP – predlagan namen spremembe zemljišča in predlagana podrobnejša namenska raba prostora  
6.   Talno število: 0 – 39 nizki pridelovalni potencial, 40 – 59 srednji pridelovalni potencial, 60  – 100 visoki pridelovalni potencial. 
7.   Dejanska raba – dejanska raba povzeta iz dejanske rabe kmetijskih zemljišč, prikazane na spletu MKGP 

8.   ONR – osnovna namenska raba iz prostorskih sestavin (pred predlagano spremembo zemljišča) 
9.   Smernice MKGP – smernice oz. navedba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (DA – se strinjajo s posegom, AŽ – ažuriranje oz. uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem v prostoru,   KSS - ministrstvo 

zahteva mnenje kmetijsko svetovalne službe, "-" – se niso opredelili do posega natančno, poseg mora biti skladen z zakonodajo, pripomba iz JR – pobuda podana v javni razgrnitvi in javni razpravi) 
10. Smernice ZRSVN – navedba opredelitve do predloga s strani Zavoda RS za varstvo narave (navedena opredelitev ali opis pogoja, "-" – konkretne usmeritve niso potrebne, poseg mora biti skladen z zakonodajo, pripomba 

iz JR – pobuda podana v javni razgrnitvi in javni razpravi) 
11. Smernice ZGS – navedba opredelitve do predloga s strani Zavoda za gozdove Slovenije (navedena opredelitev ali opis pogoja, pripomba iz JR – pobuda podana v javni razgrnitvi in javni razpravi) 
12. Obrazložitev in utemeljitev posega za posamezno predlagano spremembo oziroma pobudo 
13. Dopolnilne smernice (julij 2013): navedba opredelitve do posamezne pobude s strani nosilca urejanja prostora (ZGS OE MS – Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota M. Sobota, * ZRSVN – Zavod  RS za varstvo 

narave s opombo, navedeno pod tabelo, MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
 

 

 


