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1. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta zavzema zemljišča s parcelnimi številkami 211, 212 (del), 213 
(del) in 215, vse k.o. 93 Tešanovci. Območje kmetje s širitvijo se nahaja v naselju Tešanovci v občini Moravske Toplice. 
Tešanovci ležijo na skrajnem SV Slovenije. Ležijo tam kjer je konča Prekmurska ravnica in se pričnejo prvi grički širnega 
in hribovitega Goričkega. 
 
Kmetija Küčan se nahaja cca. 370 m jugovzhodno od Vaško gasilskega doma Tešanovci v smeri Bogojine.  
 
Je zaokrožena kmetija, na kateri so objekti za rejo živali, prostori za skladiščenje krme (silosi), prostori za hrambo 
kmetijske mehanizacije, bivalni prostori ter vsa potrebna komunalna in prometna infrastruktura.  
  
Zemljišče predvideno za širitev v naravi predstavlja delno travnik, delno sadovnjak in delno utrjene površine kmetije. 
Dejanska raba je delno trajni travnik, delno ekstenzivni oz. travniški sadovnjak, delno neobdelano kmetijsko zemljišče 
ter delno pozidano in sorodno zemljišče. 
 
Podatki o parcelah na katerih se načrtuje prostorska ureditev: 
parcela  kat. občina   boniteta  površina celotne parcele [m2] 
211  93-TEŠANOVCI   55  1838 
215  93-TEŠANOVCI     221 
215  93-TEŠANOVCI   70  637 
212                      93-TEŠANOVCI                                                           1246              
212                      93-TEŠANOVCI                               19                        211 
213                      93-TEŠANOVCI                                                           1871 
213                      93-TEŠANOVCI                               16                        119 
 
Velikost območja OPPN je 3543m = 0,3543 ha. 
  
Prikaz območja OPPN (ni v merilu): 
 

 
 
Legenda: 
         -----------   predvideni OPPN 
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2. NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Pobudnik priprave OPPN Dejan in Vlasta Küčan, ki nameravata širiti obstoječo dejavnost na kmetiji. Na podlagi 3.ea 
člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17) se načrtuje gradnja na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe. Zakon v tem členu 
določa: 
 

' 3.ea člen 
Lokalna skupnost lahko, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte, ki so neposredno 
namenjeni kmetijski dejavnosti: 
a) stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče; 
b) stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), 
vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje; 
c) stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za 
spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice 
sadja ipd.); 
č) druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije). 
 
Objekti iz tega člena se najprej načrtujejo v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge, 
registrirane za dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtujejo na kmetijskih zemljiščih nižjih 
bonitet. 
 
Za načrtovanje objektov po tem členu mora lokalna skupnost osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je razvidno, 
da se objekti iz tega člena načrtujejo v skladu s prejšnjim odstavkom. 
 
V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
a) v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 
90/15 – ZIUPTD in 102/15); 
b) v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik ali pravna 
oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo pobude iz petega odstavka tega člena z opravljanjem 
kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji od 
30.000 eurov; 
c) v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, mora zadruga v letu pred vložitvijo vloge iz petega odstavka 
tega člena z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 50.000 eurov svojega letnega prihodka; 
č) v primeru agrarne skupnosti, registrirane v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15), mora 
agrarna skupnost imeti v lasti najmanj 20 ha kmetijskih zemljišč. 
 
Pobuda iz prejšnjega odstavka se vloži na lokalno skupnost. 
 
Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, lokalna skupnost s sklepom o začetku priprave OPPN 
ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz točke a), točke b), točke c) oziroma iz točke č) četrtega odstavka tega člena. 
 
Če se objekti po tem členu načrtujejo na kmetijskem zemljišču v lasti Republike Slovenije, mora z načrtovanimi objekti 
soglašati upravljavec kmetijskega zemljišča, ki je v lasti Republike Slovenije. 
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN iz tega člena štejejo za stavbna zemljišča. 
 
Ne glede na prvi odstavek tega člena se z OPPN lahko načrtuje preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer 
se sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati šele po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte iz prvega odstavka tega člena. 
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Kmetijski objekti iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske namene. 
 
Ne glede na zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje, se prostorski akt lokalne skupnosti, ki določa namensko rabo 
prostora, z uveljavitvijo OPPN iz tega člena nadomešča z OPPN v delu, ki ga določa OPPN. Lokalna skupnost ob prvi 
spremembi prostorskega akta lokalne skupnosti spremembe, ki so nastale z uveljavitvijo OPPN, vnese v prostorski akt 
lokalne skupnosti po postopku, kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje.' 
 
Investitor načrtuje gradnjo stavb za rejo živali ob obstoječem kmetijskem gospodarstvu in izpolnjuje pogoje iz alineje a) 
4. odstavka navedenega člena. Predvidene stavbe ne presegajo praga glede potrebnosti PVO. 
 
Izvleček Priloge 1 Uredbe o posegih vplivov na okolje, za katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 
RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17): 
 

 
 
Konkretno se bo z OPPN načrtovala gradnja petih objektov ter pripadajočih manipulativnih površin: 

1. Objekt 1: hlev za rejo govedi, tlorisnih dimenzij 30 m x 33 m  
2. Objekt 2: skladišče krme, tlorisnih dimenzij 15 m x 5 m 

3. Objekt 3: shramba za seno in slamo, delno skladišče krmil, tlorisnih dimenzij 27 m x 7m + 5m x 7m   
32 m x 7m 

4. Objekt 4: koritasti silos, tlorisnih dimenzij 3 x ( 5 m x 25 m)  15 m x 25 m 
5. Objekt 5: stolpni silos, tlorisnih dimenzij  4m 



 

 
 

6/14 

 

Skupno število GVŽ (govedi) po objektih ne bo presegalo števila 100. Trenutno se na kmetiji nahaja 21 GVŽ (od tega 5 
krav, 8 telic in 6 bikov; na dan 31.03.2020), načrtuje pa se skupno število 100 GVŽ. 

 
Na mestu nameravanega posega se nahajajo obstoječi objekti (gospodarska poslopja), za katere je predvidena 
odstranitev. 

 
 

3. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI PROSOTORSKIMI AKTI IN SPLOŠNIMI 
SMERNICAMI NUP 

 
Območje predvidenega OPPN z vidika usmerjanja prostorskega razvoje ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 67/2017) – v nadaljevanju OPN. 
 
Obravnavano območje je opredeljeno delno z namensko rabo SK in delno z namensko rabo K2 – druga kmetijska 
zemljišča. Območje kmetije ima opredeljeno namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Del obstoječih 
objektov je lociranih na kmetijskih zemljiščih. 
 
Povzetek določil nadrejenih prostorskih aktov (OPN): 

- Prvi in peti odstavek 4. člena (razvojne potrebe v občini, državi in regiji): 
»(1) OPN temelji na usmeritvah iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije, in sicer se 
dejavnosti v prostoru občine usmerjajo na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in 
gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Zagotavlja se racionalna 
raba prostora in varnost prebivalstva z ustreznim načrtovanjem, večnamensko rabo in povezovanjem sektorjev. 
Negativna stanja v prostoru se izboljšujejo s prostorskimi in okoljskimi ukrepi. V občini, predvsem pa v občinskem 
središču Moravske Toplice in večjih naselij v občini kot so Bogojina, Fokovci, Martjanci in Prosenjakovci, se spodbuja 
razvoj dejavnosti, ki zagotavljajo delovna mesta in s tem se zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije. Zagotavlja se 
kvaliteta bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in 
storitvenih dejavnosti, dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, z zagotavljanjem ustrezne vodooskrbe in z 
zagotavljanjem varstva ljudi, premoženja, kulturne dediščine in okolja ter z ustreznim varstvom pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Prostorski razvoj se usmerja izven območij, ki jih lahko ogrožajo naravne in druge nesreče. 
(5) Razvoj kmetijstva sloni na obstoječih večjih posestnikih (bivša državna kmetijska gospodarstva) in na posameznikih, 
ki svoja gospodarstva šele razvijajo in se jih usmerja na robove in izven naselij. Obstoječe kmetije se ohranja v 
podeželskih naseljih, na območju pretežno stanovanjske gradnje se jim omogoči ohranjanje brez širitev. V kmetijstvu so 
podani pogoji za intenzivno poljedelsko pridelavo in pridelavo v rastlinjakih z uporabo geotermalne vode. » 

- 6.člen (izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine): 
»(1) Prostorski razvoj občine temelji na stanju prostora, težnjah in možnostih, katerih osnovna izhodišča so:  

– zdraviliški turizem, ki temelji na izkoriščanju geotermalne vode,  
– najboljša kmetijska zemljišča kot osnova za:  

– intenzivno kmetijsko pridelavo,  
– proizvodnjo z namakanjem in ogrevanjem pod rastlinjaki ter  
– razvoj dopolnilnih kmetijskih dejavnosti,  

– možnosti za širjenje večjih kmetij, kmetijske proizvodnje ali selitev kmetijskih objektov, kmetijske proizvodnje ali 
celih kmetij na nove površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov,  

– vinogradniška območja z razvito pridelavo kakovostnih geografskih vin ter območja sadjarstva v gričevnatem delu 
občine,  

– izboljšanje izobrazbene strukture v občini,  
– demografska ogroženost, predvsem na Goričkem,  
– lega občine ob pomembnih prometnih povezavah s sosednjimi občinami in Evropo,  
– lega v zavarovanem KP Goričko, kjer so izključene agresivnejše gospodarske dejavnosti,  
– naselje Moravske Toplice je lokalno središče in pomembno turistično naselje,  
– izkoriščanje mineralnih surovin,  
– lega občine ob priključku na avtocesto kot potencial za razvoj gospodarskih dejavnosti,  
– možnost razvoja drobne obrti v vseh naseljih občine.  
(2) Med cilje prostorskega razvoja občina uvršča predvsem naslednje:  
– zagotoviti dodatna delovna mesta v občini, predvsem v turizmu in kmetijstvu;  
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– razviti gospodarske dejavnosti v večjih naseljih v občini, za katere se zagotovi stavbna zemljišča za obrtne, 
servisne, trgovske in druge dejavnosti;  

– izkoristiti lego v KP Goričko z razvojem dopolnilnih kmetijskih dejavnosti in vinogradništva ter razvojem območij 
sekundarnih počitniških območij;  

– izkoristiti razvojne potenciale občine, med katerimi je prioritetna geotermalna voda, ki se uporablja v turistične 
namene. Velik potencial so tudi najboljša kmetijska zemljišča, kjer se omogoči intenzivno pridelavo pod rastlinjaki z 
uporabo geotermalne vode za ogrevanje;  

– izkoristiti kakovosti okolja v območju KP Goričko in v drugih območjih varstva narave;  
– razvijati alternativne energetske vire, poleg geotermalne vode razvijati ostale obnovljive vire energije (biomasa, 

sončna energija);  
– razvijati turistično dejavnost v občinskem središču, ki ga podpirajo počitniška območja v KP Goričko ter dopolnilne 

kmetijske dejavnosti;  
– ustvariti kvalitetne pogoje bivanja z zagotovitvijo dodatnih bivalnih površin in dodatnih rekreacijskih površin;  
– zagotoviti opremljenost vseh naselij z gospodarsko javno infrastrukturo, predvsem v gričevnatem delu občine;  
– utrditi vlogo vodilne turistične občine v območju regije;  
– ohraniti prostorsko identiteto naselij;  
– celostno ohranjati in varovati objekte in območja kulturne dediščine;  
– dopolniti funkcijo lokalnega središče naselja Moravske Toplice z nadaljnjim razvojem turističnih in dopolnjujočih 

dejavnosti, sanirati in vzpostaviti zeleni sistem v naselju, ohranjati kulturno dediščino in razvijati identiteto lokalnega 
središča;  

– ohranjati dopolnilno gradnjo v območjih razpršene poselitve zaradi ohranjanja poselitve in kmetijstva v KP Goričko 
in v demografsko ogroženem območju Goričkega;  

– varovati naravne vrednote in ohranjati biotsko pestrost, ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na regionalni in lokalni ravni – območje Goričkega;  

– izboljšanje trajnostne mobilnosti in spodbujanje fizične integracije prometnih podsistemov.  
(3) V občini so poleg območij namenske rabe še posebna območja: to so poplavna območja in območja varstva 

narave, ki predstavljajo oviro za prostorski razvoj in razmeščanje dejavnosti. Zato občina med cilje prostorskega razvoja 
uvršča tudi načela za usmerjanje prostorskega razvoja izven naravovarstvenih območij in izven območij, ki jih lahko 
ogrožajo naravne in druge nesreče. Dejavnosti se usmerja izven območij, ki so ali bodo ogrožena zaradi naravnih in 
drugih nesreč.«  
 - Tretji odstavek 7. člena (prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti): 
» Kmetijske dejavnosti se ohranja in razvija v vseh podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih razen v območjih, ki so 
pretežno namenjena za razvoj turističnih dejavnosti. Večje kmetijske proizvodne objekte se usmerja izven naselij. Na 
kmetijskih zemljiščih v nižinskem delu občine se zagotovi možnost intenzivne proizvodnje pod rastlinjaki z namakanjem 
in ogrevanjem z geotermalno vodo. » 

- Tretji odstavek 17. člena (usmeritve za razvoj dejavnosti): 
» Razvoj dejavnosti v ostalih naseljih je omejen na razvoj kmetijstva, dopolnilnih kmetijskih dejavnosti ter servisnih, 
obrtnih in manjših proizvodnih dejavnosti. Razvoj turizma na podeželju je zaradi zavarovanega KP Goričko ena od 
možnih razvojnih alternativ, usmerja se predvsem v razvoj nastanitvenih kapacitet kot počitniških objektov, ki so 
navezana na zdravilišče Moravske Toplice. Možnosti v kmetijstvu so zaradi raznolikosti območja neomejene. Tako se v 
nižinskem delu kmetijska proizvodnja intenzivira z ogrevanjem in namakanjem pod rastlinjaki, v gričevnatem delu so 
možnosti za razvoj vinogradništva, sadjarstva in živinoreje ter dopolnilnih kmetijskih dejavnosti kot podpora turizmu. » 
 - Prvi odstavek 18. člena (usmeritve za urbanistično oblikovanje): 
»V vseh strnjenih obcestnih naseljih s še ohranjeno podolžno obliko naselja (Noršinci, Lukačevci, Mlajtinci, Ivanci, 
Tešanovci, Bogojina, Filovci, Sebeborci, Andrejci, Čikečka vas, Prosenjakovci, Pordašinci, Lončarovci, Ivanjševci, 
Središče, Berkovci) se ohranja značilno obcestno zazidavo z upoštevanjem zaporedne zazidave: ob cesti stanovanjski 
objekti, v notranjosti gospodarski objekti z upoštevanjem obcestne gradbene linije. Ohranja se rastoča domačija, zato 
se omogoči nadaljnja gradnja gospodarskih objektov in pritiklin v ozadju naselij. V ozadju se ohranjajo značilni zeleni 
robovi naselij, kjer je dopustna le gradnja gospodarskih kmetijskih objektov.« 
 - Prvi in drugi odstavek 19. člena (usmeritve za razvoj v krajini): 
»(1) Razvoj v krajini je usmerjen predvsem v razvoj turističnih in rekreacijskih območij ter razvoj kmetijstva. V teh 
panogah se izkoristi naravne danosti ob upoštevanju osnovne namenske rabe zemljišč in upoštevanju varstvenih 
režimov.  
(2) Usmeritve za razvoj kmetijstva:  
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– Kmetijska dejavnost se pretežno izvaja kot poljedelstvo in živinoreja, v gričevnatem delu tudi vinogradništvo in 
sadjarstvo. Poljedelstvo se usmerja v intenzivno obdelavo z namakanjem in pridelavo pod rastlinjaki z ogrevanjem z 
geotermalno vodo. Namakanje v nižinskem delu občine je problematično, saj je to tudi območje pomembnejše 
podtalnice, ki je prvenstveno namenjena za pitno vodo. Zato je namakanje omejeno na pokrite površine pod rastlinjaki. 
V gričevnatem delu občine je načrtovano namakanje sadovnjakov ter ureditev akumulacij na potokih, iz katerih bi se 
zagotavljala namakalna voda.  

– Spodbuja se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in 
območja biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč, na EPO in območjih Natura 2000.  

– Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, posamezna drevesa in 
skupine dreves, gozdni otoki in vodna telesa.  

– V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je 
treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.  

– Melioracije na območjih ohranjanja narave se izvaja le na kmetijskih zemljiščih, kjer je mogoče zagotavljati 
ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.  

– Postavljanje obor in ograjevanje zemljišč za pašo živine v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se izvaja 
na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst.  

– Spodbuja se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava) ter tako izvajanje 
kmetijskih dejavnosti, ki zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti.  

– Kmetijska pridelava v rastlinjakih naj se načrtuje izven območij, namenjenih ohranjanju biotske in krajinske 
pestrosti. Ohranjajo se naj ekstenzivni sadovnjaki.  

– Ohranja se gozdne otoke in vegetacijo ob vodotokih na območjih intenzivnejše kmetijske rabe. Na območjih kjer 
je bila ob vodotokih gozdna in grmovna vegetacija izkrčena naj se ponovno revitalizira v skladu z konkretnimi usmeritvami 
za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti Zavoda RS za varstvo narave. «   
 
Strateške usmeritve iz OPN se bodo smiselno uporabile v predvidenem OPPN. 
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4. KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE PROSTORSKE UREDITVE  
 

Vsebina OPPN: 
Z OPPN se bo urejalo umeščanje novih stavb za rejo živali na območje obstoječe kmetije. Načrtovani objekti funkcionalno 
dopolnjujejo območje kmetije in se uvrščajo v zaledje obstoječe kmetije proti odprtemu prostoru.   
 

Omejitve in varovanje prostora: 
− Ohranjanje narave: ni zavarovanih območij narave 

− Varstvo kulturne dediščine: ni zavarovanih objektov oz. območij zavarovane kulturne dediščine 

− Varstvo vodnih virov, podtalnice, voda: Območje se ne nahaja znotraj vodovarstvenega območja. 
Območje nima visoke podtalnice in ni poplavno ogroženo. 

− Varstvo pred hrupom: Območje se nahaja znotraj III. in IV. območja varstva pred hrupom.  

− Protipotresna gradnja: Pri projektiranju je treba upoštevati pospešek tal (g) = 0,100 pri povratni dobi 475 let. 

− Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami: Območje ni znotraj posebno ogroženih območij z vidika 
erozije, poplav ali požara. 

 

 

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

 
Z OPPN se ne načrtuje izgradnja nove javne komunalne infrastrukture. Glede na določbo 1. alineje 1. odstavka 65. člena 
ZUrep-2, ki opredeljuje izdelavo elaborata ekonomike za dograditev komunalne opreme in druge javne infrastrukture, ki 
jo je treba dograditi za potrebe OPPN, izdelava elaborata ekonomike ne bo potrebna, saj se načrtovane ureditve 
navezujejo na obstoječo komunalno opremo in drugo javno infrastrukturo. 
 
Prikaz obstoječega elektroenergetskega, telekomunikacijskega in vodovodnega omrežja: 
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Legenda: 
 

 
  
 
Prikaz obstoječega prometnega omrežja: 
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6. ROKI POSAMEZNIH FAZ V POSTOPKU PRIPRAVE OPPN 
 

1. faza: oblikovanje izhodišč ob sodelovanju zainteresirane javnosti in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO /60 dni 
2. faza: osnutek OPPN /15 dni 
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) / 30 dni 
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN /15 dni 
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30dni 
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti / 30 dni 
7. faza: predlog OPPN / 15 dni po potrditvi stališč in pripomb na OS 
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP) / 30 dni 
9. faza: sprejem OPPN na redni seji OS 
 
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo. 
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7. PRISTOJNI DRŽAVNI IN LOKALNI NOSILCI UREJANJA  
 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 

(za področje voda);  
 

2. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje varstva 
narave);  

 

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva 
kulturne dediščine);  

 

4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje 
varstva kulturne dediščine) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s predvidenim OPPN);  

 

5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom); 

 

6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61, 1000 
Ljubljana 

 

7. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstvenega 
varstva); 

 
8. Elektro Maribor, d.d., OE Murska Sobota, Lendavska ulica 31, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe z električno 

energijo);  
 

9. Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 32b, 9226 Moravske Toplice (za področji odvajanja odplak 
in ravnanja z odpadki);  

 

10. Vodovod Murska Sobota d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno vodo); 
 

11. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, 
Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);  

 

12. Telemach d.o.o., Brnčičeva cesta 49A, 1231 Ljubljana Črnuče (telekomunikacije);  
 

13. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske T (za področje prometa, za občinske ceste); 
 

14. RS, Ministrstvo za okolje in prostor. Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - potrebnost izvedbe 
postopka CPVO);  
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8. PODATKI IN STROKOVNE PODLAGE, OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV UREJANJA PROSTORA 
 
Podatke za pripravo OPPN posreduje Občina Moravske Toplice, delno pa jih pridobi izbrani načrtovalec iz javno 
dostopnih evidenc. Strokovne rešitve prostorske ureditve ter ostale strokovne podlage ključno z geodetskim načrtom in 
drugimi strokovnimi podlagami za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik. Pripravo vseh strokovnih podlag za izdelavo in 
sprejem OPPN financira pobudnik priprave OPPN. 
 
Strokovne podlage: 

- Idejna zasnova ureditve območja, ki jo je izdelalo podjetje UMARH d.o.o., marec 2020, 
- Geodetski načrt, ki ga je izdelal Zdravko Zadravec s.p. iz Spodnje Ščavnice 
- Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje, datum 2020-03-11, ki jo je izdelal Kmetijsko gozdarski zavod 

Murska Sobota 
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9. GRAFIČNI PRIKAZI  
 
 

1. Pregledna karta s prikazom območja obdelave     M 1:2000 

2. Izsek iz kartografskega dela OPN      M 1:2000 

3. Obstoječe parcelno stanje na geodetskem načrtu    M 1:1000 

4. Ureditvena situacija        M 1:1000 

5. Situacija komunalne in energetske infrastrukture     M 1:1000 
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