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oBdINSKI SVET OB.INE MoRAVSKE ToPLICE
PREDLOG ODLOKA O OB.INSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM
NAdRTU ZA ENoTo UREJANJA PROSToRA TE 12 v TESANoVCIH
ZAdEVA:

I.

ZAKONSKAPODLAGA

- 61.

-

dlena Zakona o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, '70108 ZYO-18,
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43111 - ZKZ-C,57/12,57112 - ZUPUDPP-A, 109112 in 14115
ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu: ZPNadrt),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14,21115,25117),
- 91. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117).

-

2. RAZLOGIZASPREJEM
Zupan Obdine Moravske Topliceje 22.12.2016 na pobudo investito{'a, sprejel sklep o zadetku
postopka priprave Obdinskega podrobnega prostorskega na&ta za enoto urejanja prostora TE
12 v TeSanovcih. Obdinski podrobni prostorski nadrt se je pripravljal sodasno z obdinskim
prostorskim nadrtom. Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta sovpada z
obmodjem enote urejanj a prostora TE 12 in obsega dele zemljiSd s parcelami: 1513, 1514,
1515, 1529, 1530, 1531 in 1533, vse v k.o. Te5anovci. PowSina obmodja obdinskega
podrobnega prostorskega nadrta meri 8.022,13 m2. Investitor na navedenem obmodju nadrtuje
gradnjo gostinsko nastanitvene stavbe z zunanjim bazenom, g&dnjo mesno predelovalne in
skladiSdne stavbe, rekonstrukcijo dovozne poti in parkiri5da (asfaltiranje), ureditev utrjenih
povrSin in zelenih pow5in.
Na podlagi 91. dlena Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice prostorske akte,
za katere je z zakotom, ki ureja prostorsko nadrtovanje, doloden postopek, ki zagotavlja
sodelovanje obdanov pri oblikovanju njihove vsebine, sprejme svet z odlokom
eni
obravnavi, ki se opravi v skladu z dolodbami tega poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo
predloga odloka.

v

3.

OCENA FINANdNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Pripravo obdinskega podrobnega prostorskega nadrta v celoti financira investitor.

4. POVZETEK SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
Dopolnjen osnutek obdinskega podrobnega prostorskega nadrtaza etoto urejanja prostora TE
12 v Tesanovcih, ki ga je izdelalo podjetje zEU, je bil na podlagi 60. dtena Zakona o
prostorskem nadrtovanju, javno razgmjen v dasu od 12.5. do 12.6.201j, javna obravnava
gradiva pa je bi1a7.6.2017.
Na razgmjeno gradivo ni bilo nobenih pripomb in predlogov.
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5. PREDLOGSKLEPA

Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o obiinskem
podrobnem prostorskem nairtu za enoto urejanja prostora TE 12 v Telanovcih.

Pripravila: obdinska uprava

Ltpan: Alojz Glavad, 1.r.

Priloee:
Predlog Odloka o obdinskem podrobnem prostorskern nadrtu za enoto urejanja
prostora TE 12 v Te5anovcih
Grafidna priloga
Povzetek za javnost

-

-
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Na podlagi 61. dlena Zakora o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, 70108
zYo-18, 108/09, 80/10 - ZUpUDpp, 43fi1 - ZKZ-C, 57t12, 57t12 - ZUpUDpp-A, 109t12
ir 14/15 - ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu: ZPNadrt) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21/15 ir.25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice
na _. seji dne _.
sprejel

-

_2017,

ODLOK
o

obiinskem podrobnem prostorskem nairtu za enoto urejanja prostora TE 12v
TeSanovcih

I

UVODNEDOLOdBE

l.

ilen

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme obdinski podrobni prostorski tadrt za enoto urejanja prostora
TE 12 v Te5arovcih (v nadaljnjem besedilu: obdinski podrobni prostorski nadrt).

2.

ilen

(vsetrina odloka)

Ta odlok doloda obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta, opis prostorske
ureditve, umestitev nadrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektnih re5itev in pogojev glede
prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, resitve in
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediSdine, re5itve in ukrepe za varovanje okolja,
naravnih virov ter ohranjanja narave, re5itve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesredami, vkljudno z varstvom pred poZarom, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih resitev ter
druge pogoje in zahteve za izvajlaqe obdinskega podrobnega prostorskega nadrta.

3.

tlen

(vsebina obiinskega podrobnega prostorskega nairta)

(1) Obdinski podrobni prostorski nadrt vsebuje tekstualni in grafidni del.
(2) Tekstualni del obdinskega podrobnega prostorskega nadrta vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafidni del obdinskega podrobnega prostorskega nadrta vsebuje naslednje grafidne
nadrte:

izsek iz grafidnega nadrta kartografskega dela obdinskega prostorskega nadrta s
prikazom lege prostorske ureditve na SirSem obmodju v merilu 1 : 2000,
obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta z obstojedim parcelnim stanjem
v merilu I :1000,
pikaz rplivov in povezav s sosednjimi obmodji v merilu 1 : 1000,
zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 : 1000,

-

-

infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu I : 1000,
pikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi
nesredami, vkljudno z varstvom pred poZarom v merilu 1 : I 000,
nadrt parcelacije v merilu 1 :1000.

-

in

drugimi

-

predstavtja zsotj informativni detovni pripomoiek,
stede katerega obtina ne
il:d,PT,rJlgi:-g:nylel( ?ledfisa
)amcr odskodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitve v predtogu ali osnutku piipisa ne uooo nujno
oet
sprejetega predpisa (iesta todka T tlena uredbe o posredovanju in-ponovni
uporabi informacij jirr"g"l".e"ju
(Uradni list RS, ;t. 24/16).
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4.

ilen

(priloge obiinskega podrobnega prostorskega nairta)
Obdinski podrobni prostorski nadrt ima naslednje priloge:
- izvledek iz hierarhidno vi5jega prostorskega akta,
- pikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo re5itve obdinskega podrobnega prostorskega
nadrta,
smemlce tn filnenJa,
obrazloLitev in utemeljitev obdinskega podrobnega prostorskega nadrta,
povzetek za javnost.
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OBMOEJE OB'INSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NA.RTA

5.

ilen

(obmoije obiinskega podrobnega prostorskega nairta)

(1) Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta leZi na obmodju

obdine

Moravske Toplice, ob severozahodu naselja Bogojina. Na jugu ga omejuje javna pot, na
zahodu vodotok, na severu gozd in vzhodu kmetij ske powiine, njive.

(2) Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta sorpada z obmodjem enote
urejanja prostora TE 12 in obsega dele zemlji5d s parcelnimi Stevilkami 1513, i514, 1515,
1529, 1530, 1531 in 1533 vse v k.o. TeSanovci. Povr5ina obmodja obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta meri 8.022,73 m2.
(3) Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta je delno pozidano z objekti
namenjeni turistidni ponudbi, gramozirano potjo, podpomim zidom in parkiri5dem. Ostali del
obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta pa je travnik z drevesno vegetacijo.
(4) Prometni dostop do obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta je omogoden
z obdinske gramozirane javne poti na jugu preko dovozne poti. Odvajanje odpadnih
komunalnih voda je urejeno z intemo kanalizacijo in malo komunalno distilno napravo.
Padavinske odpadne vode se preko meteome kanalizacije odvajajo v bliZnji vodotok. Oskrba s
pitno vodo je omogodena preko javnega vodovoda. Oskrba z elektridno energijo je
zagotovljena s transformatorske postaje TP Bogojina gorice (!352 OE Murska Sobota) preko
nizkonapetostnega zerneljskega omrelja. Do obmodja obdinskega podrobnega prostorskega
nadrta je speljan tudi telekomunikacijski vod.
(5) Obmodje obdinskega podrobnega nadrta se nahaj a na erozijsko ogroZenem obmodju z
obidajnimi za5ditnimi ukrepi.
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OPIS PROSTORSKEUREDITVE

6.

ilen

(opis prostorske ureditve, ki se nairtuje z obiinskim podrobnim prostorskim nairtom)

(1) Z obdinskim podrobnim prostorskim

-

(2)

nadrtom se nadrtuje:
gradnja gostinsko nastanitvene stavbe z zunanjim bazenom,
gradnja mesno predelovalne in skladi5dne stavbe,
rekonstrukcija dovozne poti in parkiriSda (asfaltiranje),
ureditev utrjenih povrSin.
ureditev zelenih povr5in.
Poleg tega je z obdinskim podrobnim prostorskim nadrtom nadrtovana 5e gradnja

predlog oziroma osnutek predplsa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katereg€ obiina ne
del
;dikodninsko ali kako drugaie. Crediagane reiipe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno
javnega
znaaaia
informacij
ponovni
uporabi
iS.ttu toCtu 7. itena Ureibe o posredovanju in
(Uradni list RS, it. 24116).

.iamai
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prikljudkov na gospodarsko javno infrastrukturo, gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov,
namestitev naprav in napeljav za pridobivanje energije, ogrevanje, prezra(,evanje ipd. ter dela
v zvezi z ostalimi zunanjimi ureditvami.
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UMESTITEV NAdRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

7.

ilen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi obmoiji)
Posegi izven obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta so dovoljeni za
izgradnjo, prestavitev in rekonstrukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikacijske
infrastrukture za potrebe prikljudevanja obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta,
v kolikor se to izkaie za potrebno pri pripravi projektne dokumentacije.

8.

ilen

(re5itve nairtovanih objektov in povrlin)

(1) Gostinsko nastanitvena

stavba se umesti v prostor vzhodno od obstojede brunarice in
dovozne poti, z daljSo stranico orientirano v smeri zahod-vzhod. Ob njeni zahodni strani se
izvede zunanji bazen, ob sevemi strani pa se uredi manjSe parkiri5de.
(2) Mesno predelovalna in skladiSdna stavba se umesti v prostor na obmodje obstojedega
gospodarskega poslopja, z dalj5o stranico orientirano v smeri zahod-vzhod.
(3) Obstojeda gramozirana dovozna pot in parkiri5de se asfaltirata oziroma drugade
uffdita.
(4) Re5itve nadrtovanih objektov in pow5in so lahko tudi drugadne, v kolikor so v skladu
z dolodbami glede pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.

9.

IIen
(vrste objektov glede na namen)

(1) Na obmodju obdinskega

podrobnega prostorskega nadrta so dopustne naslednje wste

objektov glede na namen:
- gostinske stavbe,
- stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij,
- industrijske stavbe in skladiSda,
- nestanovanjskekmetijskestavbe,
- druge stavbe, ki niso uvr5dene drugje,
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- mostovi in viadukti,
- jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
- sistemi za namakanje in osuSevanje, akvadukti,
- naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi,
- daljinski vodovodi,
- objekti za drpatje, filtriranje in zajem vode,
- daljinska (hrbtenidna) komunikacijska omreZja,
- daljinski (prenosni)elektroenergetski vodi,
- lokalni (distribucijski)plinovodi,
- lokalni vodovodi za pitno in tehnolo5ko vodo,
- lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
- vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
predpisa predstavlja zgolj informativni delovni prrpomoaek, gtede katerega
obiina ne
ll:1P9:rJI9i1 osnutek
lamcr odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ati osnutku pieipisa ne ooio nu,no
aet
sprejetega predpisa (sesta toika T tlena Uredbe o posredovanju in-ponovni uporabi
informacij j.rnug.inut p
(Uradni list RS, *. 24116).
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-

cevovodi za odpadno vodo,
distilne naprave,
lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska

omreZj a,

-

elektrame in drugi energetski objekti,
objekti za ravranle z odpadki,
d*g, gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvrSdeni drugie.
(2) Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta so dopustne naslednje wste
nezahtevnih in enostavnih objektov:
- vsi nezahtevni in enostavni objekti razen pomoZnih letali5kih, pristani5kih objektov in
pomoZnih objektov na smuiiSdu.

10. ilen
(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta so dopustne naslednje izvedbe
del:

-

sanacija in priprava zemlji5da,
gradnja novega objekta,
rekonstrukcijaobjekta,
odstranitev objekta,
spremembanamanbnosti,
vzdrZevanje objekta.

l.

ilen
projektiranje
in gradnjo)
(pogoji in usmeritve za
l

(1)

Stavbe:

lega: znotraj povr5ine za razvoj objektov, ki je dolodena z gradbenimi mejami.
Gradbena meja je drta, ki je novozgrajeni oziroma nadrtovani objekti ne smejo presegati,

-

lahko pa seje dotikajo ali pa so od nje odmaknjen v notranjost zemlji5da;
- odmik od meje sosednjega zemlji5da: doloden je z gradbeno mejo oziroma najmanj
1,00 m;
- vi5inski gabarit: razvidno iz grafidnega dela. Dopustenje tudi niZji viSinski gabarit;
- tlorisni gabarit: ne sme presegati fakloqa zazidanosti parcele 0,6. Faktor zazidanosti
parcele, namenjene gradnji, se dolodi kot razmerje med zazidano povrsino in celotno povrSino
parcele namenjene gadnji;
fasada: prilagodi se tehnolo5kim zahtevam in namenu;
streha: prilagodi se tehnolo5kim zahtevam in namenu.

-

(2)

Gradbeni inZenirski objekti:
- lega: na celotnem obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta;
- velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;
- oblikovanje: prilagodi se tehnoloskim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in
zemljiSd ter funkcionalne prometne polrsine ob objektih se obvezno primemo utrdi.

(3) Nezahtevni in enostavni objekti:
lega: najbolj izpostavljeni deli obj ekta so od meje sosednjega zemljisda odmaknjeni
najmani 100 m in najmanj 4,00 m od obdinske glamozirane javne poti, s soglasjem lastnika
sosednjega zemljisda pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima visine, pa se lahko gradita na
oziroma do meje sosednjega zemljiSda;
- velikost: upoSteva se dolodila predpisa o razvrsdanju objektov glede na zahtevnost

-

informativni delovni pripomoiek, glede katerega obfina ne
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj
-reliwe
v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
iam6i ;dikodninsko ali kako drugade. Predlagaie
posredovanju
in ponovni uporabi informacu javnega znadaja
o
dr"n.
ur"Jb"
i;a13

iil;;';;;;;j;
(Uradni

list RS, *.

CJ;

241t6).

i.
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gradnj e;

-

oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splo5nega videza prostora.
Druge zunanje ureditve:
neutrjene
zunanje pow5ine se prilagodi vi5inskim kotam ra5denega terena na meji
obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta in viSinskim kotam pritlidij stavb ter v
dim vedji meri zatravi.

(4)

12. ilen
(pogoji in merila glede parcelacije)

(1) Zemlji5ke

parcele

je dopustno zdruLevati in deliti glede na posamezno funkcionalno

celoto.

(2) Nadrt parcelacije je prikazan v grafidnem de1u. Zemlji5kokatastrske todke so dolodene
v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
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ZASNOVA PROJEKTNIH RESITEV IN POGOJEV GLEDE PzuKLJUdEVANJA
OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
13. ilen
(splolni pogoji za urejanje prometne, okoljske, energetske in komunikacijske
infrastrukture)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upoStevajo veljavni predpisi,
normativi in zakonodaja s posameznega podrodja.
(2) Detajlni pogoji za prikljuditev objektov na nadrtovano gospodarsko javno
infrastrukturo se dolodijo v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
posameznega objekta v skladu s pozitivnim mnenji, vkljudno s projektnimi pogoji k temu
obdinskemu podrobnemu prostorskemu nadrtu.
14. ilen
(dostop do javne ceste)

(1) Prometni dostop do zemlji5d namenjenih gradnji stavb

je

zagotovljen preko

obstojedega cestnega prikljudka dovozne poti na obdinsko gramozirano javno pot.
(2) Dostopi do parkiri5da se prav tako omogodijo z obdinske gramozirane javne poti.

15. ilen
(oskrba z vodo)
Obstojede intemo vodovodno omreZje za vodomemim ja5kom se preuredi in dogradi ob
upoStevanju veljavnih tehnidnih predpisov o javnem vodovodu.

16. ilen
(odvajanje in iiSienje odpadnih voda)

)

Komunalne odpadne vode se odvaja v javno kanalizacijsko omreZje.
Padavinske odpadne vode se ustrezno odisdene (peskolov, lovilec oli) odvaja v bliZnji
vodotok.
(I

(2)

osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiek, gtede katerega ofiina
ne
l-,:199::1191,
lamcr odskodninsko ali kako drugate. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku pieopisa ne boio nujno del
sprejetega predpisa (5esta toaka 7. alena uredbe o posredovjnju in ponovni uporabi informacij
iirn"galnaca;u
(Uradni list RS, !r. 24/76).
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17. ilen
(oskrba z elektriino energijo)

(1) Za oskrbo z elektridno energijo

in

se prestavi obstojedi

0,4kV nizkonapetostni kablovod
zgradi nizkonapetostna elektroenergetska prikljudka od obstojedega prikljudnega mesta

(prostostojede elektro omarice).

(2) Vsi posegi in prikljudki na elektroenergetsko omreZje se izvedejo pod pogoji
upravljavca elektroenergetskega omreZja.

18. tlen
(zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev)
Vsa dela v zvezi s telekomunikacijskim omreZje (ogleda, izdelava projekta, zakolidbe,
za5dite, prestavitve, izvedbe, nadzora) se izvedejo pod pogoji upravljavca dolodenega
omreZja.
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RESITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDISdINE
19. ilen
(varstvo kulturne dediSiine)

(1) Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega

nadrta ni registriranih enot kultume

dediSdine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujod sploSni arheolo5ki varstveni reZim,

ki najditelja ob odkritju arheolo5ke ostaline zavezuje, da najdbo zavantje nepo5kodovano na
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za va.rstvo kultume dediSdine,
ki situacijo dokumentira v skladu z dolodili arheolodke stroke.
(3) ZNadi varstva arheolo5kih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo
kultume dediSdine Slovenije omogoditi dostop do zemljiSd, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

7

RESITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV TER
OHRAN.IANJA NARAVE
20. 6len
(varstvo voda)

Projektne resitve odvajanja in di5denja vseh wst odpadnih voda morajo biti usklajene s
predpisi, ki urejajo odvajanje in diSdenje odpadnih voda.
(2) Kanalizacijski sistem vseh wst odpadnih voda mora biti zgrajen vodotesno ter v lodeni
izvedbi.
(3) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, javni vodovod.), ki presega
meje splosne rabe (ogrevanje, tehnoloska voda, zalivanje...) je treba pridobiti vodno pravico
na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali zadasno vplivali na vodni reZim ali stanje
voda se lahko izvedejo sarno na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za
pridobitev gradbenega dovoljenj a izda ministrstvo pristojno za upravljanje z vodami.
(5) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko dolodene

(1)

zaSditne ukrepe za varstvo voda.
informativni delovni pripomoaek, glede katerega obtina ne
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj-reiiwe
v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del
iamai odskodninsko ali kako drugaae. Predlagaie
ir.ru i. er""a ureibe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnesa znaaaia

tl.J"

(Uradni list RS, 5t. 24116).

";;;;;;;;;pi;;

Predlog

21. ilen
(varstvo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti tal deponirati lodeno glede na
njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gomjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v
pasovih, ter nato uporabi pri kondni ureditvi obmodja.
(2) MoLen vpliv na tla bo najvedji v dasu zemeljskih in gradbenih del. V dasu gradnje bo
poseg v tla posledica gradbenih del. Potencialni vir onesnaZenja tal predstavlja moZnost izlitja
olj ali maziv iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil, vendar tak5en vir onesnaZenja
predstavlja vsako vozilo rednega prometa, tako da je veg'etnost towstnega onesnaZenja
zanemarljiva.
(3) Investitor mora pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko dolodene
za5ditne ukrepe za varstvo tal.

22. ilen
(ohranjanje narave)

(l)

Vse ureditve se izvede na nadin, da se ohranja naraLna struga in breZine Bogojinskega
potoka, to je brez izkopov, utrjevanja in nasipavanja breZin, kak5nih koli posegov in gradenj
na priobalnem zemljiSdu in strugi.
(2) Na breZini oziroma v obmodju priobalnega pasu se ohranja stmjena drevesna zarast ob
potoku.
(3) Priobalni pas vodotoka naj se ne ograjuje, struga se ne pregrajuje. Vodno in priobalno
zemljiSde mora biti dostopno in dvosmemo prehodno za Livali.
(4) Sednja drevja in krdenje lesne zarasti se lahko izvaja izkljudno v dasu izven gnezdenja
ptic, toje od konca meseca septembra do konca meseca februaq'a naslednjega leta.

23. ilen
(varstvo zraka)

(i)

Objekti ne smejo povzrodati povedanja emisij onesnaZevanja ozratja. Obremenitev
zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimovodne naprave se gradi tako, da se zagotavlja vamo, zanesljivo in trajno
delovanje kuri5da in ne sme presegati dovoljenih emisije dolodenih v veljavnem predpisu.
(3) OnesnaZevanje zraka z izpu5nimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med
gradnjo se omili z ustreznim nadrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnidno brezhibnih
vozil in strojev.

24. ilen
(varstvo pred hrupom)

(l)

obmodje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta se v skladu s predpisi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa uvr5da v III. obmodje varstva pred hrupom.
(2) Pri gradnji in obratovanju nadrtovanih objektov in vseh ostalih ureditev je treba
upoStevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo biti prekoradene.

25. ilen
(varstvo pred svetlobnim onesnaienjem)

(1) Postavitev in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleldanja in
Predlog oziroma osnutek predpjsa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne
jamai od5kodninsko ali kako drugaie. Predlagane reiitve v predlogu ali oinutku pieZpisa ne
Uoio nujno oet
sprejetega predpisa (5esta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informac1
lavnega inada;a
(Uradni list RS,

iL.24lt6).

Predlog

svetlobnega onesnaZevanja v skladu s predpisi o mejnih lrednostih svetlobnega onesnaZenja.
(2) Stalna zunanja osvetlitev stavb ni dovoljena. Morebitna zunanja osvetlitev mora biti
opremljena s senzorjem za vklop/izklop svetil.

26. tlen
(varovanie naravnih virov)
Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta se zagotovi:
stalna oskrbo z vodo, pri tern ne smejo biti ogroZcni vodni viri obdine,
racionalna raba virov (zaprti s:istemi, vardno ravnanje s pitno vodo).

-

27. (len
(uiinkovita raba energije)

(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe

z

energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in udinkovite rabe energije ter uporabo
obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in
v celoti ali preteZno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna
in neakumulirana sonina energija.
(2) Udinkovito rabo energije se zagotavlja s prikljudevanjem objektov in naprav na
ekoloSko diste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanj5evanjern porabe tako, da
SE:

- izboljiuje toplotna izolacija objektov,
- spodbuja pasivne oziroma energetsko udinkovite gradnje,
- pri nadrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo

sodobnih

izolacijskih materialov ter tehnoloBke opreme,
- zamenjuje fosilna goriva z goivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z
biomaso.

28. ilen
(ravnanie z odpadki)
Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja
nadin ravnanja s komunalnimi odpadki.
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v

skladu z obdinskim predpisom,

ki

doloda

RESITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESRE.AMI, VKLJU.NO Z VARSTVOM PRED POZAROM
29. ilen
(obramba)
Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta ni potrebnih posebnih lesitev in

ureditev za izvajanje dejavnosti obrambe.

30. ilen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesreiami)

(l)

obmodje obdinskega podrobnega nadrta se nahaja na obmodju obidajnih zasditnih
ukrepov z vidika erozlje, zato je pred pridetkom proj ektiranj a priporodljivo izdelati
geomehansko porodilo in med gradnjo zagotoviti geomehanski nadzor.
predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obtina ne
jamai ;dikodninsko ali kako drugade. Prediagane re6iwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
'.pi"l"f"S,
javnega znadaja
liedpisa (6esta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij
(Uradni list RS, ir.24116).

Predlog

(2) Pri nadrtovanju objektov se upo5teva projektni pospelek tal 0.100[g].
(3) Powiine, na katerih se bodo zbirale, skladi5dile, predrpavale, pretakale in

me5ale

okolju Skodljive snovi, se izvedejo tako, da bo prepredeno neposredno izpiranje ali odtekanje
Skodljivih snovi v powSinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti poZiralnikom,
kanalizacija...).

31. ilen
(\'arstvo prcd poZarom)

(1) Za zaidito pred poZarom se zagotovi:

-

pogoje za varen umik ljudi in premoZenja,
potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipoZame loditve,
dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene povr5ine in
delovne pow5ine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali
usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom
SIST DIN 14090,
vire zazadostno oskrbo z vodo za ga5enje.
(2) V skladu s predpisom s podrodja izdelave Studije oziroma zasnove poZame vamosti se
za gradtjo poZamo manj zahtevnih objektov izdela zasnova poZame vamosti, za gradnjo
poZamo zahtevnih objektov pa Studija poZame vamosti. Za nezahtetme in enostavne objekte
po predpisih o graditvi objektov, ki so poZamo nezahtevni, se zasnova in Studija poZame
vamosti ne izdelujeta.

-
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ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UR-EDITVE

32. tlen
(etapnost izvedbe)

(1)
(2)

Izvedba prostorske ureditve je predvidena v eni ali ved etapah.
Posamezna etapa mora predstavljati zakljudeno funkcionalno celoto, ki lahko sluZi
svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih delov prostorske ureditve.
(3) Izvedba etapje lahko sodasna ali lodena, odvisno od izkazanega interesa investitorja.

lOVELIKOST DOPUSTNIH

ODSTOPANJ

OBLIKOVALSKIH IN TEHNIdNIH RESITEV

OD

FUNKCIONALNIH,

33. ilen
(dopustna odstopanja od nairtovanih re5itev)
Dopustna so odstopanja od:
- reSitev nadrtovanih objektov in powiin;
- zemlji5kih parcel namenjenih gradnji stavb, katere se lahko zdruhtje, deli, Siri ali oZi;
- tras, powSin, objektov, naprav in prikljudkov oziroma tehnidnih reSitev prometne,
okoljske, energetske in komunikacijske infiastrukture v primeru, da se v fazi priprave projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med gradnjo pojavijo utemeljeni ruzlogi zaradi

lastni5tva zemljiSd, ustreznej5e tehnoloske, okoljevarstvene, geolosko-geomehanske,
hidroloske, prostorske in ekonomske relitve ali drugih utemeljenih razlogov. odstopanja ne
smejo biti v nasprodu z javnimi interesi. Z resitvami morajo soglasati pristojni upravljavci
oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstop anja zad,evajo.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgotj informativni delovni pripomoiek, glede katerega obtina ne
v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega inaiaja
(Uradni list RS, Er.. 24116).

jamdi odikodninsko ali kako drugade. Predlagane reiiwe

Predlog

1I DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBdINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NA.RTA

34. ilen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pri izvajanju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta

in

projektiranju

se

upo5tevajo vsa dolodila, navedena v posameznih poglavjih tega odloka, ter projektne pogoje,
pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu obdinskemu podrobnemu prostorskemu nadrtu.
(2) V dasu gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolZan zagotoviti vse potrebne
vamostne ukrepe in tako organizacijo gradbi5da, da bo prepredeno onesnaZenje okolja in
voda, izlitje nevamih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zernljiSda.

12KONdNI DOLOdBI
35. ilen
(hramba in vpogled)
Obdinski podrobni prostorski nadrt se hrani in je na vpogled javnosti na sedeZu Obdinske
uprave Obdine Moravske Toplice.

36. ilen
(zaietek veljavnosti)
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije'

St.:so-ooooolzotoMoravske Toplice, dne

_2017
Zupan Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l.r.

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne
-odikodninsko
ali kjko drugaae. Predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
iamdi
predpisa
(5esta
totka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znataja
ipretetega
(Uradni list RS, 5t. 24l16).

