
OBdINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjdeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Stevilka: 3 50 -0 123 /2021 -3
Datum:11.6.2021

OBdINSKI SVET
OB.INE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PR-E,DLOG OBVEZNE RAZLAGE 65. dLENA ODLOKA O OB.INSKEM
PROSTORSKEM NAdRTU OB.INE MORAVSKE TOPLICE

1. ZAKONSKAPODLAGA

- 67. in 92. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
s2117,97120),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 51. 35114,21115,25117),
- 5. dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61117, v nadaljnjem besedilu:

ZUreP-2
- Obdinski prostorski nadrt Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,3t.67117).

2. RAZLOGIZASPREJEM

Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice v 92. dlenu doloda, da lahko vsak, ki
ima pravico predlagati odlok, poda zahtevo za obvezno razlago dolodb obdinskih splo5nih
aktov. Zahteva mora vsebovati naslov sploSnega akta, oznaditev dolodbe s Stevilko dlena ter
razloge za obvemo razlago. Zahlevo za obvezno razlago najprej obravnava statutamo pravna
komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja sploSnega akta,
Zupana in obdinske uprave. ie komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog
obvezne ruzlage in ga predloZi svetu v postopek. Svet sprejema obvezno razlago po dolodbah
tega poslovnika, ki veljajo za skraj5ani postopek za sprejem odloka. Sprejeta obvezna razlaga
je sestavni del predpisa in se objavi v uradnem glasilu.
Dne 29. 11. 2017 je stopil v veljavo Obdinski prostorski nadrt Obdine Moravske Toplice (v
nadaljevanju OPN). V postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj prihaja do nejasnosti in
razlidnega tolmadenja prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju PIP). Odlok v 63. dlenu
navaja dopustne posege na obmodjih predvidenih obdinskih podrobnih prostorskih nadrtov do
izdelave le{eh (OPPN). Med drugim so dopustne tudi rekonstrukcije, nadzidave in dozidave
obstojedih objektov in gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob obstojedih objektih iz
Priloge 2 OPN. Pogoji za oblikovanje za enostavne in nezahtevne objekte so dolodeni v 63.
dlenu, za ostale gradnj e pa v 65. dlenu (skupni PIP in PIP za obstojede objekte). V 5. odstavku
todke a.) 65. dl. (skupni PIP) je navedeno, da so na objektih prepovedane strehe z
nezdruZljivimi razlidnimi nakloni in slemeni, podalj5ani, "prirobljeni" dopi oziroma elementi,
ki niso skladni z arhitektumo tipologijo obmodja. Nadalje je v 2. odstavku todke b.) PIP za
obstojede objekte navedeno, da za vzdrLevalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave
veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje, de gre za poseg v
konstrukcijske elemente ali menjavo strehe, fasade ipd.
Na pobudo investitorja je v izdelavi projektna dokumentacija za spremembo namembnosti
vinske kleti v stanovanjsko hiSo, prizidavo in rekonstrukcijo ter novogradnjo nadstre5nice, ki
je na obmodju predvidenega obdinskega podrobnega prostorskega nadrta. Pri pripravi



Predlog - skrajiani postopek

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja prihaja do razlidnih tolmadenj
dolodil 65. dlena odloka o OPN, je potrebno sprejeti obvezno razlago.

3. PREDLOGSKLEPA

Obdinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagano obvezno razlago Odloka o
obiinskem prostorskem nairtu Obiine Moravske Toplice po skrajlanem postopku.

Pripravila:
obdinska uprava

Predlagatelj:
Zupan: Alojz Gtavad, l.r.

Priloge:
Pobuda za sprejem obvezne razlage Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske
Toplice
63. in 65. dlen Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice
Predlog obvezne razlage Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlia zgolj informatvni delovni pripomoaek, glede katerega obaina ne ]amei
odlkodninsko ali kako drugaae. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(lesta to&a 7. tlena Uredbe o posredovaniu in ponovni uporabi informac, javnega znaiala (Uradni list Rs, ft. 24/16).
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Obdina Moravske Toplice
Kranjeeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Stevilka: 010-2/2021-60(0301)
Datum: 25.05.2021

ZADEVA: Odlok o ob6inskem prostorskem naertu Obeine Moravske Toplice (OPN 1)
- zaprosilo za obvezno razlago

Spostovani!!

Odlok o obeinskem prostorskem naedu Obeine Moravske Toplice (Ur. l. RS, St. 6712017, v
nadaljevanju OPN ) v 63. elenu navaja dopustne posege na obmodjih predvidenih obcinskih
podrobnih prostorskih naertov do izdelave le-teh (OPPN). Med drugim so dopustne tudi
rekonstrukci.ie, nadzidave in dozidave obstojeaih objektov in gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov ob obstojeeih objektih iz Piloge 2 OPN. Pogoji za oblikovanje za enostavne in nezahtevne
objekte so doloceni v 63. alenu, za ostale gradnje pa v 65. elenu (skupni PIP in PIP za obstojeee
objekte). V 5. odstavku todke a.) 65. 61. (skupni PIP) je navedeno, da so na objektih prepovedene
strehe z nezdruzljivimi razlienimi nakloni in slemeni, podaljiani, "prirobljeni" 6opi oziroma elementi,
ki niso skladni z arhitekturno tipologijo obmo6ja. nadalje je v 2. odstavku toeke b.) PIP za obstoje6e
objekte navedeno, da za vzddevalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje, ee gre za poseg v konshukcijske elemente ali
menjavo strehe, fasade ipd.

Prosimo vas, da nam v skladu s 16. olenom Statuta Obeine Moravske Toplice (Uradni list RS, St.

35114, 21115, 25117]. in 67.41. in 92. el. Poslovnika sveta Obeine Moravske Toplice (Uradni list RS,
51. 52117, 97/20) pojasnite oz. podate obvezno razlago, kako je razumeti doloebi "na objektih so
prepovedene strehe z nezdruzljivimi razlienimi nakloni in slemeni" in " za rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje" . Torej, kaksni oz, kateri
so pogoji oblikovanla objektov na obmoejih predvidenih obeinskih podrobnih prostorskih naertov do
izdelave l+teh (OPPN).

Tibaut Bernarda
Vodia oddelka za okolje in prostor

visja svetovalka I

Vroeiti:
- naslovniku po e-po5ti: obcina@moravske-toolice.si
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ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja.

* za EUP MT 7:
* Odlok o zazidalnem nadrtu za obmo6je Modvar v

Moravskih Toplicah (Uradni list RS, at.66/00),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-

zidalnem nadrtu za obmoaje Moavar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, St. 93/04),

- Odlok o sp.emembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem nadrtu za obmoaje Modvar v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, Sl. 1'13/04),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
zidalnem naartu za obmodje Modvar v Moravskih Ioplicah
(Uradni list RS, it. 50/06),

- Odlok o spremembah in dopolnituah Odloka o za-
zidalnem nadrtu za obmodje Moavar v iroravskih Toplicah
(Uradni list RS, 5t. 15/15).

Pri nadrtovanju ureditev na obmoaju poplavne nevarnosti
je potrebno upostevati Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih in omeji-
tvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmoijih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja.

- za EUP MT 9:

- Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem naartu
za del obmodja Moava. v Moravskih Toplicah (Uradni list RS,
st. 19/08),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah obdinskega po-
drobnega prostorskega nadrta za del obmodia Modvar v Mora-
vskih Toplicah (Uradni list RS.5t. 72111).

Do izvedbe naa.tovanih protipoplavnih ukrepov (lzved-
ba nadvi$anja poplavnih nasipov ob Lipnici) Je potrebno
upostevati doloaila Priloge 1 in Priloge 2 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvqanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmoajih. ogrozenih zaradr poplav rn z njimi povezane
eroziie celinskih voda in morja. Po izvedbi ukrepa je samo
manjai del obmodja EUP v razredu majhne in preostale po-
plavne nevarnosti, kjer je pri naartovanju gradnje obiektov
potrebno upoStevati doloaila in omejitve iz Priloge 1 in Prilo-
ge 2 iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti
in posegov v prostor na obmodiih, ogroienih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. V EUP
MT 9 se za vsak nadrtovani poseg pridobijo projektni pogoii
in preveri moznost izvedbe individualnih ukrepov za zava-
rovanje pred poplavami, ki ne bodo imeli bistvenega udinka
na vodni reZim.

- za EUP MT '16:

- Odlok o ureditvenem naertu za obmodje zelenih in

rekreacuskih povrain vzhodno in juzno od zdraviliSkega kom-
pleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, 5t. 63/01).

Na obmoajih, ki lezijo v razredih srednje poplavne ne-
varnosti, niso dovoliene gradnie objektov. Na obmoaju poplav
ni dovoljeno nasipavanje ali nadviianje obstojeaega terena.
Pri naartovanju ureditev na obmoaju poplavne nevarnosti je
potrebno upostevati Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe o pogoiih
in omejitvah za izvaia.]|,e dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih, ogrozenih zaradi poplav rn z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja.

- za EUP MT '19, MI22 in MT 38i

- Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih nadr-
tov za obmo6je zdraviliSkega kompleksa v Moravskih Toplicah
(Uradni list RS, St. 48/04). V EUP MT 19, MT 22 in MT 38
se pri nadrtovanju ureditev na obmodju poplavne nevarnosti
uposteva Prilogo 1 in 2 iz Uredbe o pogojah in omejitvah za
izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmodJih, ogroze-
nih zaradi poplav in z niimi povezane erozije celinskih voda in
morja. Na obmodju srednje poplavne nevarnosti ni dovolieno
spreminjanje terena z nadviaanjem ali izvedba ureditev, ki bi

imela bistveni vpliv na vodni reiim. Za vsak nadrtovani poseg

se pridobrjo projektni pogoji in preveri moznost izvedbe indivi-
dualnih ukrepov za zavarc\ante pred poplavami. ki ne bodo
imeli bistvenega udinka na vodni rezim.

- za EUP SB 7:

- Odlok o lokacijskem na6rtu za obmodje novega zdra-
vilis6a Rimska oarda (Uradni list RS, St. 1'17103).

- za EUP SR 1:
* Odlok o sprejetju ureditvenega naarta za Art Center v

Sredisdu na Goriekem (Uradni list RS, St. '109/99).

Kjer bo praslo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je
potrebno poskodovana drevesa nadomestiti. Na starejsa dre-
vesa primernih dimenzij v neposredoi bliZini pa naj se namesti
gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega
skovika, pogoreldka in smrdokavro). V najveaji mozni meri je
potrebno ohranjati obmodja travniSkih povrsrn.

- za EUP TE 4:

- Odlok o zazidalnem naartu za obmoaje Vas v TeSa-
novcih (Uradni list RS, 5t. 62/00).

- za EUP TE 9:

- Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem naartu
za stanovanisko naselje Tesanovci (Uradni list RS, 5t. 95/09,
19/15).

(3) Pri spremembah in dopolnitvah obstojedih prostorskih
nadrtov ali pri izdelavi novih za EUP Fl 7, lC 1, lC 6. lC 13,
MA 10, MT 4, MT 5, MT 7, I,,IT 9, MT 38, MT 39, MT 1, MT 19,
MT 16, MT 22, ML 1, SB 8, TE 4 in TE 9 se upoSteva, da so
EUP v celoti ali delno v poplavnih obmodjih alidrugih re:imih.

63. dlen

(obmodja predvidenih obainskih podrobnih
prostorskih naartov)

('1 )V EUP, kjerje predvidena izdelava OPPN, do izdelave
le{eh niso dopuslni nobeni posegi, razen posegov iz drugega
in tretjega odstavka tega dlena.

(2) ee ni z usmerituami za posamezni OPPN dolodeno
drugade, so na obmoajih, kjer je predvidena izdelava OPPN,
do njegove uveljavitve dopustni naslednji posegi:

- vzdievanje, rekonstrukcija, nadzidave in dozidave ter
odstranitev obstojedih objektov (za objekte, ki so varovani s
predpisi s podroaja kulturne dediseine, je treba pridobiti so-
glasje ZVKDS),

- pridobitev gradbenega dovoljenja za obstojede objekte
in naprave, zgrajene pred sprejetjem tega akta in so v skladu
z predvideno namembnostjo OPPN-ia,

- gradnja, rekonstrukcija, vzdrZevanje in odslranitev GJI
ter drugih omrezij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z
nadrtovanimi gradnjami v OPPN,

- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob obstoje-
aih objeklih iz Priloge 2 za namensko rabo, kije predvidena za
posamezno obmoaje OPPN,

- sprememba namembnosti obstojeaih objektov ali delov
objektov.

- gradnja inlrastrukture za potrebe prikljuaevanja obsto-
jeaih objektov,

- gradnja objektov za izvaianje nalog zasaite resevanja
in pomoai in zaaditnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih
Zivljenjskih pogojev,

- parkirne povrsine (zaeasna ureditev do spreletja OPPN),

- dostopne ceste do obstojedih objektov ter objektov ob
OPPN,

- vodnogospodarske ureditve.

- naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti
(meritve. zbiranje podatkov).

(3)V posameznih obmodjih OPPN so do izdelave OPPN
poleg posegov iz prejsnjega odstavka dopustni tudi za6asni
posegi za posamezno PNRP znotraj OPPN-ja, ki so navedeni
v Prilogi 2. V posameznih OPPN-jih, ki so javnega znaaala,
obmodjem namenjenih centralnim, kompleksnejaim turistianim,
kompleksnejsim rekreacijskim, posebnim in gospodarskim de-
javnostim in kompleksnejsim zelenim povrsinam se izdela naart
krajinske arhitekture.

(4) Pri izdelavi OPPN se po posameznih EUP upoitevajo
naslednji PIP glede namembnosti, urbanistidnih pogojey pogo-
jev re:imov ter zaaasnih ureditevi
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- EUP BG 9 so zemljisca namenjena za posebne de-
javnosti (obrtne, skladi!ene, prometne, trgovske, poslovne,
energetske, proizvodne, odlaganje in predelava odpadkov,
sejmisda, trgovski centri ipd.) z oznako PNRP BD. UpoSleva
se faktor zazidanosti 0,8. Obstojeai objekti v EUP BG 9 se
pred sprejetjem OPPN lahko rekonstruirajo in vzdrzujejo. Do
sprejetja OPPN se lahko izvaja tudi loaeno zbiranje odpadkov,
uredi deponija za gradbeni material in ruSevine.

- EUP in pEUP BU 4, MT 8, MT 27, MT 32, PO 2, SE 18,
TE 9/1. TE 12, so zemljisaa namenjena prete:no za turisti6ne
dejavnosti * BT v kombinaciji z rekreacijo in zelenimi povr-
Sinami - ZS ali drugimi zelenimi povdanami * ZD. Uposteva
se faktor zazidanosti 0,6. Na obmoaju MT 8 se uposteva,
da se nahaja na obmoeju poplav (Pp, Ps, Pm). Do izvedbe
protipoplavnega ukrepa (lzvedba nadviSanja poplavni nasipov
ob Lipnici) je pri naartovanju ureditev na obmoeju EUP MT 8
potrebno upostevati Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmo6jih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije
celinskih voda in morja. V EUP MT 8 je do izdelave OPPN-ja
mozna ureditev, vzdrzevanje, rekonstrukcUa in odstranitev dru-
gih gradbenih in:enarskih objektov (igrisaa za Sporte na pro-
stem z opremo kot so: nogomet, tenis, koaarka, baseball, ragbi,
vodni Sporti, otroska in druga javna igriSda terjavni vrtovi, parki,
trgi, ki niso sestavni delijavne ceste, zelenice, piknik povrsine
in druge urejene zelene povrsine, ograje ter gradbeni inzenirski
objekti za delovanje dejavnostina obmodju). V EUP BU 4 se v
okviru priprave OPPN izvede inventarizacija zavarovanih vrst,
predvsem dvozivk, hrosdev in ptic ter detajlno kartiranje habita-
tnih tipov in vrst. Na podlagi omenjenih strokovnih podlag naj se
presodivelikost vplava in poda konkretne omilitvene ukrepe. Pri
naartovanju na obmoaju EUP TE 9/1 se uposteva, da se nahaja
na obmodju poplavne nevamosti (Pm, Pp). Pri nairtovanju ure-
ditev na obmoeju poplavne nevarnosti je potrebno upostevata
Prilogo '1 iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavno,
sti in posegov v prostor na obmodjih, ogrozenih zaradi poplav
in z njimi povezane e.ozije celinskih voda in morja.

- EUP MT'14, so zemljisda namenjena za mesane de-
javnosti, to so centralne dejavnosti z oznako CU (druzbene,
oskrbne, storitvene, upravne, trgovske, socialne, zdravstvene,
Sportne, vzgojne, izobra:evalne. kulturne, verske ter podobne
dejavnostiv kombinacijiz bivanjem, turizmom in rekreacUo in z
veajo javno povrsino (trg s parkovno zasaditvijo). Uposteva se
faktor zazidanosti 0,6. Na obmodju se uposteva, da se nahaja
na obmoeju poplav (Pp in Pm). Na obmodju poplav (Pm) so
dovoljeni posegi. ki so skladni s Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izv1anje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjrh. ogroZenih zaradr poplav in z njimr povezane erozile
celinskih voda in morja. Na obmodju poplav (Pp) so dovoljeni
posegi, ki so skladni s Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvqanie dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih. ogroZenih zaradi poplav rn z njimi povezane erozrje
celinskih voda in morja. Morebitne dejavnosti, ki so glede na
Prilogo 2 prepovedane se ne nadrtuje na poplavnem obmodju
(Pp in Pm).

- v EUP SB 8, so zemljiSia namenjena za ureditev su-
hega zadrzevalnika (na obmodju kmetijskih zemljisa z oznako
PNRP K1, na obmoaju gozdov z oznako PNRP G, na obmo6ju
celinskih voda z oznako PNRP VC in na obmoaju stavbnih
zemljisa z oznako PNRP BT) z nasipom - z oznako PNRP Vi.
Za potrebe varovanja naselij v Obaini Moravske Toplice pred
stoletnimi poplavnimi vodamije v EUP SB 8 predvidena gradnja
objekta za zagdito pred poplavami (Sebeborski suhi zadrie-
valnik).

V fazi priprave OPPN za obmoaje EUP SB I se za mnenje
zaprosi tudi l\rinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano *
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemlJiSke operacije.

Na obmodju kmetijskih zemljiSd. je pred pridobitvijo grad-
benega dovoljenja za suhi zadr:evalnik potrebno izvesti me-
ritve nidelnega stanja kmettskih zemljisd. Po pridetku obrato-
vanja zadrzevalnika je za obmoaje razlivnih povrsin potrebno

izvajati monitoring z vidika onesna2enosti, fizikalne degradacije
tal in pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljisa. Monitoring
je dolzan izvajati upravljalec pregrade in sicer po potrebi (po ve-
ajih poplavnih dogodkih, ko je zapolnjenih vea kot 50% projek-
taranega volumna zadrzevalnika), venda. najmanj vsakih 5let.
Vse podatke monitoringa mora upravljalec predstaviti javnosti
vsakih '10 let v obliki poroaila. Naart monitoringa je sestavnidel
gradbenega dovoljenja. Monitoring se izvaja skladno s predpisi,
ki urejajo obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in
rastlinskih hranil v tla. Ob morebitni ugotovitvi poslabaanja sta-
nja kmetijskih zemljise je upravljalec dolZan zagotoviti dodalne
zasaitne ukrepe, ki bodo prepreaili nadaljnje slabsanje stanja.

KmetUska zemljisaa na katera se posega v dasu gradnje,
se po kondanih gradbenih delih vrne v prvotno stanje. Pri izved-
bi naartovanih ureditev se prepredita onesnaZenje in mesanje
horizontov Lal. Ves rodoviten del tal se predhodno odstrani,
loaeno odlaga in po dokondanju del ponovno uporabi pri ure-
ditvah in rekultivacijah. lnvestitor je dolzan ohraniti oziroma
nadomestiti dostopne potido kmetijskih zemljiid v dasu gradnje
zaddevalnika, kakor tudi po njej.

V skladu z veljavno zakonodajo so uporabniki kmetijskih
zeml,isd upravideni do odSkodnine v primeru Skodnih dogod-
kov.

Na obmoeju EUP SB 8 se obmoeje z oznako PNRP Bl
do izdelave OPPN v EUP SB 8, ureja z Odlokom o lokacijskem
nadrtu za obmodje novega zdravilisda Rimska Carda (Uradni
list RS, St. 117103). V lazi izdelave OPPN za EUP SB 8 se
opredeli nadine urejanja.

Do izgradnje zadievalnika se na kmetijskih, gozdnih
in vodnih zemljisdih lahko izvaja primarna raba in posegi iz
57. alena (na K1 in K2), 58. dlena (za G) in 59.6lena (za VC)
tega odloka ter le tisti gradbeni inZenirski objekti in ureditve,
ki so dovoljeni za posamezno namensko rabo na obmodju in
bodo sluZili nameravani ureditvi.

- EUP MT 17, so zemljiida namenjena za kmetijsko
proizvodnjo z oznako PNRP lK s spremUajoeimi dejavnostmi
(rastlinjaki s spremljajodimi dejavnostmi). Bioplinarne so pre-
povedane. Pri EUP MT 17 se uposteva, da je v poplavnem
obmodju (Pm, Pp). Uposteva se faktor zazidanosti 0,8. V EUP
MT 17 se pri naartovanju ureditev na obmoaju poplavne ne-
varnosti uposteva Prilogo 1 in Prilogo 2 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izvqanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjrh, ogroienih zaradr poplav in z n,imi povezane ero?ije
celinskih voda in morja.

- EUP SB 9, so zemlji5da namenjena za okoljsko infra-
strukturo, z oznako PNRP O, s spremljajoaimi dejavnostmi.

- pEUP MA 8/3 in MA 8/5, so zemljisea nameniena za
stanovanjsko gradnio, z oznako PNRP SS in SSm s spremlja-
jodimi dejavnostmi. Upoiteva se faktor zazidanosti 0,4. Na
obmodju pEUP MA 8/3 se uposteva, da se nahaja na obmodju
poplav (Pp, Ps, Pm). Na obmoaju MA 8/5 se uposteva, da
se nahaja na obmoaju poplav (Pp in Pm). Do izgradnje proti-
poplavnih ukrepov (Sebeborske akumulacije) je potrebno na
pEUP MA 8/3 upostevati doloaila o omejitvah novogradenj na
obmodjih poplavne nevarnosti (Priloga 1 iz Uredbe o pogojih
in omejitvah za izv4anje dejavnosti in posegov v prostor na
obmoajih, ogrozenrh zaradi poplav in z njrmi povezane erozrje
celinskih voda in morja). Novogradnjaje na obmodju dovoljena
Sele po izvedenem ukrepu akumulacije v Sebeborcih.

- EUP MA 3 in IilA 4 so zemljisaa namenjena za gradnjo
poaitniskih hiSic z oznako PNRP SP s spremljajodimi dejavnos!
mi. Poditniski objekti najbodo manjsih dimenzijs posnemanjem
kvalitetnih znadilnosti obmodij, in sicer morfologijo nasetij, tego
objektov na parceli, tipologijo objektov (tlons, strm kap strehe,
opeana ali slamnata kritina) in parcelacijo. Obstojeei stanovanj-
ski objekti in dejavnosti se lahko ohranjajo. V OPPN se naj
predpise posebne PIP za obstojede objekte. do takrat pa vetjajo
pogoji oblikovanja, lege, viSine, ki veljajo za manjsa naseua in
zaselke - SK v griaevnatem delu obaine (36. dlen) ter pogoj v
EUP MA 3 in MA 4, da so objekti na tem obmoaju energetsko
in komunalno samooskrbni. V EUP MA 3, kjer bo prislo do
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posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poskodovana
drevesa nadomestiti. Na starejsa drevesa primernih dimenzij v
neposredni bliZini pa najse namesti gnezdilnice za kvaliflkacijske
in zavarovane vrsle ptic (velikega skovika, pogorelaka in smr-
dokavro). V najvedii mozni meri je potrebno ohranjati obmodja
travniskih povrsin. V primeru gradenj novih objektov naj se
okolica (izven obmodja funkcionalnih zemljiSd) zasadi s starimi
sortami sadnega drevja. Novi nae ovani objekti, naj imajo taksne
gabarite kot okoliski objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacija objekta s pripadajodim travniskim sadovnjakom).

* EUP MT 23 so zemljisa€ namenjena za ureditev parkov-
nih povrsin z oznako PNRP ZP, v primeru veajih posegov, ki so
navedeni kot dopustni v tej EUP ter so navedeni v nadaljevanju,
se mora izdelati OPPN in projekt krajinske arhitekture. Pred
izvedbo OPPN-ja je mozno uredili potke iz naravnih materia-
lov (lubje, prod), postaviti klopi, usmerjevalne table in kose za
smeti. Na obmodju EUP se uposteva, da se nahaja na obmodju
poplav (Pp in Pm).

- EUP SR 4 so zemljiSda namenjena za ureditev energet-
ske infrastrukture z oznako PNRP E.

- v EUP in pEUP AD 10, BG 1/1, Fl 1, lN 3 - sanacija
razprsene gradnje, KA 3, MT 28/1, MT 33, PR 8. SB 2 * sana-
cija razprsene gradnje, SV 3, VG 5, VG 6 na obmoaju SK so
zemljisda, namenjena za ureditev pode:elskih naselii s spre-
mljajodimi dejavnostmi ter vinske kleti, zidanice in poaitniike
hiaice (vinske kleti, zidanice in poditniske hiSice se ne umesea
v EUP AD 10 in pEUP BG 1/1), s spremljajodimi deiavnostmi
(turizem, kmedkiturizem, vinotod ipd.). Na obmoaju kmetiiskih
zemuisd znotraj EUP SB 2 so do sprejetja OPPN mozni posegi
iz 57. dlena tega odloka. V OPPN za EUP SB 2 se predpisejo
PIP-iza kmetijska zemljiSaa po takrat veljavnih predpisih.

V EUP AD 12, Fl 13, VG 14 in VG 17 na obmodiu SKv
so zemljisaa namenjena za ureditev vinskih kleti in poaitnigkih
hisic s spremljajoaimi dejavnostmi (turizem, kmeaki turizem,
vinotod ipd.). Na teh obmodjih je faktor zazidanosti 0,4.

Na obmoaju EUP AD 10, AD 12 in PR 8 se na obmoajih
poseganja v ekstenzivne sadovnjake unieena drevesa nado-
mesti. Na starejaa drevesa primernih dimenzij v neposredni
bli2ini se naj namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarova-
ne vrste ptic {velikega skovika, pogorelaka in smrdokavro). Ob
gradnji novih objektov naj se okolica (izven obmodja tunkcional-
nih zemljiSa) zasadi s starimi sortami sadnega drevja in nan,e
umesti po eno gnezdilnico za velikega skovika, pogorelaka in

smrdokavro. Ob gradnji novih obiektov naj se na meji EUP s

kmetijskim zemljisdem, vzpostavijo meiice. Vanje naj se umesti
gnezdilnice za velikega skovika, pogorelaka in smrdokavro. V
EUPAD 12 in PR 8 se v naivedji moZni meri ohranja travniske
povraine. V EUP in pEUP KA 3, l\4T 28/1, MT 33 in SV 3, kjer
bo prislo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno
prizadeta drevesa nadomestiti. Na stareisa drevesa primernih
dimenzU v neposredni bli:ini pa naj se namesti gnezdilnice
za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika,
pogoreldka in smrdokavro). V najvedji mo:ni meri je potrebno

ohranjati obmodja travniakih povrsin. V primeru gradeni novih
objektov naj se okolica (izven obmodia funkcionalnih zemlji!6)
zasadi s starimi sortami sadnega drevja. V EUP in pEUP KA 3,

MT 28/'1, MT 33 in PR 8 novi naartovani objekti nal imajo takSne
gabarite kot okoliski objekti in naj se ohranja vzorec pozidave
(kombinacrja objekta s pripadajodim travniskim sadovnjakom).
V EUP KA 3 se na nepozidanih povriinah predvidene Siritve
ohranjajo lravrsca. posamezna drevesa in melice.

V EUP Fl 1, kjer bo prislo do posegov v ekstenzivne sa-
dovnjake, je potrebno poskodovana drevesa nadomestiti. Na
starejaa drevesa primernih dimenzijv neposredni bliZini pa naj
se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste
ptic (velikega skovika, pogorelaka in smrdokavro). V najvedji
mozni merije potrebno ohranjati obmoeja travniSkih povrsin. V
primeru gradenl novih obiektov naj se okolica (izven obmodja
funkcionalnih zemljisd) zasadi s starimi sortami sadnega drevja.
Novi nadrtovani objekti. naj imajo taksne gabarite kot okoliSki

obiekti in najse ohranja vzorec pozidave (kombinacija obiekta s

pripadajoaim travniskim sadovnjakom). Pred izvedbo posegov
na obmoaju enote KD (ESD 22258) je potrebno pridobiti kul-
turnovarstvene pogoje in kulturnovarstevno soglasje ZVKDS.

V EUP SB 2 se pri nadrtovanju novih gradenj ohranja me-
jice, ki so prisotne na obmoaju EUP Kjer bo prislo do posegov
v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poskodovana drevesa
nadomestiti. Na starejsa drevesa primernih dimenzi v neposre-
dni blizini pa naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacuske in
zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogoreldka in smrdo-
kavro). V EUP SB 2, VG 5, VG 6, VG 14 in VG 17 je v najvedji
mozni meri potrebno ohraniati travniske povrsine.

(5) Obdina lahko na podlagi 55. dlena ZPNad(-a tudi na
drugih obmoejih podrobneje naeduje prostorske ureditve, de se
za to izkare potreba po tem, ko je bil sprejet OPN. Na obmoaju
kmetijskih zemljiSa v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiSaih.

6. Ostali pogoiigradnie objektov in naprav

64. alen

(skupni PIP za gradnjo nezahtevnih, enostavnih
in zacasnih objektov)

a) SploSno

(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je moina
po predpisih o vrstiobjektov glede na zahtevnost. Vrsta objektov,
ki se lahko gradi na posamezni PNRP je doloeena v Prilogi 2:
Preglednic€ z nezahtevni, enostavnimi in zadasnimi objekti, kiso
dopustni za posamezna obmoaja podrobnejse namenske rabe.
de izpolnjujejo pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih
objektov iz uredbe, pod pogoji iz odloka ter pogoji iz Priloge 2.

(2) Pri dolodanju velikosti in visino enostavnih in nezah-
tevnih objektov se upoltevajo veljavni predpisi, ki dolodajo
pogoje za gradnjo teh vrst objektov.

(3) Oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov in

uporaba materialov na njih mora biti skladna s primarnim ali
obstojeaim objektom na obmodju gradnje. Na enostavnih in

nezahtevnih objektih so strehe lahko enokapne, ravne ali z
manjSim naklonom, ae v alenih za posamezno EUP ni dolodeno
drugade. Pri oblikovanju tovrstnih objektov se uposteva znadil
nosti arhitekturne tipologije obmodja.

(4) Enostavni, nezahtevni in drugi pomozni objekti se
lahko gradijo samostojno na zemljiski parceli, ae gre za objekte
javne rabe, gradbene inZenirske objekte, kmettsko-gozdarske
pomoZne objekte, lopo, uto, nadstresek, garaZe. Garaze pod
pogojem, da lezi na sosednji parceli osnovnega objekta ali 6e
je investitor pridobil gradbeno dovoljenje za osnovni objekt.
Vinske kleti in zidanace iz nabora nezahtevnih objektov pa na
obmoaiih, kjer odlok to dovoliuje. Kleti so lahko grajene samo-
stojno in prekrite z zemljo (ozelenjene).

(5) Nezahtevni in enostavni objekti lahko imajo samostoj-
ne prikljudke.

(6)Vsi nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje
sosednjega zemljisaa oddaljeni najmanj 1,0 m od naiboli izpo-
stavljenega dela objekta ali manj 6e soglasa sosed razen, ee v

odloku, v posameznih 6lenih za tovrstne objekte, ni dobeeno
drugaae. Podzemni pomozni infrastrukturni objekti morajo biti

od parcelne meje oddaljeni 0,5 m oziroma manj ali na parcelno
mejo, de s tem soglasa sosed.

b) Stavbe manjsih dimenzij in stavbe kot dopolnitev ob-
stojede pozidave

(1) Objekte je moZno postavljati v okviru predpisanega
faktorja zazidanosti. Oblikovani moraio biti skladno z oblikova-
njem osnovnega objekta.

(2) Steklenjak za gojenje rastlin, skladisde, savna, fitnes,
letna kuhinja, drvarnica, lopa, se prednostno umesaajo v notra-
njost parcele oziroma za stanovanjski obiekt, razen v primerih,

ie ni drugih prostorskih moinosti ali umestitev objekta izhaja
iz sistema zazidave ter se ne nahaja izven gradbene linije, ae

ie le la iztazila.
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(5) Za objekte, ki se gradijo na kmetijskih in gozdih
zemljisaih, na robu obstojeaega stavbnega zemliisae ve-
ijajo PIP-| iz EUP, v kateri se nahaja kmetija/vinska klet...
V kolikor gre za ureditev kmetijske dejavnosti v odprti kra-
jini veljajo PIP-|, ki so predpisani za razprseno poselitev z
oznako PNRP A.

l) Pomozni komunalni objekt

(1) Ekoloski otoki so postavljeni lahko le ob javni cesti,
kjer je mozno zaustavljanje osebnih in tovornih vozil.

(2) Sem ne spada bazen za gaaenje poZara, pomoini
objekt na plinovodu, vrodevodu, parovodu in toplovodu.

m) Zadasni objekti

(1) Odprti sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno
zemljiSde kot del gostinskega obrata, ae je tlorisna povrsina
zemljisda najved 50 m'? in visina najvisje todke najved 4 m,

merjeno od najnizje todke objekta.
(2) Pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v mon-

taznem Sotoru, ae je njegova tlorisna povrsina do 500 m2,

viSina najviije todke 6 m, merjeno od najnizje todke objekta;
tlorisna povriina je lahko vedja, ee ima Sotor ustrezen cer-
tifikat oziroma i4avo ptoizyalalca, da je izdelan v skladu s
standardom o zadasnih objektih DSIST EN 13782, ozi.oma,
dokler ta standard Se ni izdan kot evropski, privzeti standard
PSIST prEN 13782:2001- Naprave in konstrukcije za zada-
sne objekte in zabaviS6ne parke.

(3) Oder z nadst.eSkom, de je njegova tlorisna povrsina
do 30 m", viaina najviaje toake do 6 m, merjeno od najniZje
todke objekta, razpon nosilnih delov pa do 3 m, in ae ta
razpon presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz monlaznih
elementov.

(4) Pokriti prireditveni prostor, kamor sodi tudi Sportno
igrisae, z napihljivo konstrukcUo ali v monta:nem aotoru,
vkljuano s sanitarnimi prostori, ae je njegova tlorisna povrSi-
na do 500 m2 oziroma vee, de ima Sotor certiflkat.

(5) Cirkus, to je prireditveni prostor v montaznem Sotoru
(arena s tribunamr za gledalce) in ograjeno zunanlo povrsi-
no, namenjeno potujodemu zabavisdu, de so Sotor in drugi
objekti montaZni.

(6) Zadasna tribuna za gledalce na prostem, ae je nje-
na tlorisna povrsina najvea 1000 m' in visina naiviaje toike
naived 6 m, merjeno od najniZje povpredne todke terena.

(7) Objekti, namenjeni zaaasnemu skladisaenju nenevar-
nih snovi, de bruto povrSina teh objektov ne presega 15 m'?in
je visina najvisje toake najved 4 m, merjeno od najniZje todke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.

(8) Premieni iebelnjak. pod pogojem, da se ne umesti
v blizini obmoaij, kJer se zadrzuje veije itevilo ljudi (kot so;
Sole, vrtci, igriSda, hoteli, trgovine, kopaliSde, gostilna ipd.).

(9) Kiosk oziroma tipski zabojnik.
(10) Za potrebe prireditve morajo biti predvidene par-

kirne povrsine zadostne kapacitete (glede na priaakovan
obisk). Parkirne povrsine naj bodo dim bli:je kraju prireditve
in dim bolj koncentrirane.

(11 ) Zaaasni objekti namenjeni skladiaaenju ne smejo
biti postavljeni na cestno slran objekta.

(12)Zaaasne objekte in naprave. namenjenih sezonski
turistidni ponudbi ali prireditvam, jih je dovoljeno postavljati
na prometno dostopnih zemljiSaih, kjer je mo:no organizirati
parkirne povrsine. Postavljeni morajo biti tako, da ne ovirajo
vzdrzevanja komunalnih naprav in prometnih objektov.

(13) Zaeasni objekti se umestijo v prostor, pod pogo-
jem, da ima investitor pridobUeno soglasie obaine in soglasie
lastnika ali upravliavca zemljisaa. Zadasni obiekt je treba
odsiraniti po poteku aasa, za katerega je bil zgrajen (za das
prireditve, sezonske ponudbe idp.) (razen aebelnlaka). Po
odstranitvi je treba vzpostavili prvotno stanje na zemlji5du,
na katerem je bil zgrajen.

65. elen

(skupni PIP in PIP za obstojeae objekte)

a)Skupni PIP

('l) Gradbena linija je linija, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjsi
odmiki delov fasad kot so - nadstreski, nastopne stopnice,
vetrolovi in podobno.

(2) Na obmoaju sakralnih in druZbenih objektov, kjer iz-
razite gradbene linUe ni, se novi objekti umesdajo tako, da se
prilagodijo funkcija ob upostevanju vseh predpisanih odmikov
ter faktoria zazidanosti.

(3) Nadskeiki, terase, gara:e za lastne potrebe in ve-
trolovi ne glede na zahtevnost se lahko gradijo za, ob in pred
objektom pod pogojem, da se uposteva prometno varnost in je
v soglasju z upravljavcem ceste. Gradnja nadstreskov teras,
garaZ za lastne potrebe in vetrolovov pred objektom je mozna
izven gradbene linije, vendar z najmanjgim odmikom 3 m od
meje cestnega sveta, pod pogojem, da se uposteva prometno
varnost in je v soglasju z upravljavcem ceste.

(4) Ograje, Skarpe, dovozi, dvoriSda, parkiriS6a, podporni
zidovi ipd. se gradijo v okolici objektov. Objekti, ki nimajo visine.
pa se lahko gradijo do meje.

(5) Na objektih so prepovedane strehe z nezdruzljivimi
razlidnimi nakloni in slemeni, podaljsani, podaljsani, Dpriroblje-
ni( eopi oziroma elementi, ki niso skladni z arhitekturno tipolo-
gijo obmodja. Na strehah so dovoljeni klasidni dopi znadilni za
pomursko arhitekturno regijo. Fraade ali pultna okna ne smejo
biti visje od vi5ine slemena strehe. Sleme frdade ne sme imeti
naklona usmerjenega proti glavni stresini. Kritine ne smejo biti
svetlede oziroma trajno blesaede. Frdade in pultna okna se
izvede najvee do 1/2 visine stresine in do 2/3 dol2ine stresine.

(6) Na celotnem obmoaju obdine je prepovedana gra-
dnja dodatkov na proaeljih ali tlorisov stavb (polkroini, kikotni,
okrogli ali vedkotni izzidki, stolpiai, fasadni pomoli, izzidki),
uporaba prefabriciranih tujerodnih eklektidnih elementov (ba-
lustrade, stebri, fasadni venci, okenski okvirji), uporaba loanih
zakljudkov oken na fasadah in polkroznih arkad, razen de gre
za rekonstrukcajo obstojeaega objekta, kiZe ima takano izvedbo
premoSdanja razponov.

(7) Visina stanovanjske etaze je najved 3,0 m. ViSina po-
slovne etaze je najvee 4,5 m oziroma se lahko posamezni deli
prilagodijo tehnologiji ali namenu.

(8) Odmik od parcelne meje se meriod najbolj izpostavue-
nega dela objekta (balkon, streha, izzidek, napusd ...)

(9) Vrtne ute, paviljoni lahko imajo tudi aotorasto, stoZda-
sto streho s poljubnim naklonom ali drugo obliko strehe. Nad-
streskiza avto imajo lahko tudi usloaeno obliko strehe. Sakralni
objekti, antene, opazovalnice, pre:e, silosi, vodovodni stolpi
in podobni gradbeni inienirski objekti se oblikovno, visinsko
prilagodijo namenu (silosi in antene v skladu s pogoji iz tega
odloka), strehe na teh objektih so poljubnih oblik, naklonov in

kritino.

b) PIP za obstojede objekte

(1) Obstojeae dejavnosti, ki niso dopustne v posamezni
EUP tega odloka, se lahko ohranja, rekonstruira, vzdriuje in

odstrani ter pridobi gradbeno dovoljenje za obstojedi objekt.
(21Za vzddevalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nad-

zidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novo-
gradnje, de gre za poseg v konstrukcijske elemente ali menjavo
strehe, fasade ipd. na objeklu. Pri obstojeaih objektih ter tudi
pri objektih, kjer gre za pridobitev gradbenega dovoljenja za
obstojeai objekt, se lahko ohrani obstojeda visina/etaznost,
lega, velikost objekta oziroma faktor zazidanosti, oblika tlorisa,
odstopanje od predpisanega naklona dvokapne strehe, smer
slemena, stresna kritina, kolendni zid, odmiki, de so zagoto-
vljene minimalne tehniane zahteve za gradnjo dolodene vrste
objektov ter bistvene zahteve glede mehanske odpornosti in
stabilnosti ter varstva pred po2arom in bistveno ne odstopajo
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od pogojev v odloku in je poseg v soglasju z upravljavci GJI
in nosilci urejanja prostora ter ee objekl ne predstavlja degra-
dacijo v prostoru. V primeru pridobitve gradbenega dovoljenja
za objekt, pri katerem gre za neskladnost izvedene gradnje z
doloabami tega prostorskega nadrta, morajo v projektni doku-
mentaciji biti za izvedeno g.adnjo navedene vse neskladnosti,
navedene stopnje odstopanja vkljueno s podrobnimi strokovni-
mi utemeljitvami. Nove dozidave in nadzidave se morajo uskla-
ditj s celotno stavbno maso objekta tako, da tvorijo usklajeno
arhitekturno celoto.

(3) Pri obstojedih objektih je mozna nadzidava, dozidava
in rekonstrukcija, sprememba namembnosti objektov v obsto-
jeaih odmikih v soglasju s sosedom.

(4) Visje obstojede objekte od predpisanih se lahko obna-
vlja, vzdrzuje, rekonstruira in izvede spremembo namembnosti
v obstojedih visinskih gabaritih.

7. Splo5ni in skupni PIP glede prikliuaevanja objeltov
na GJI in grajeno javno dobro

66. dlen

(GJl in gradbeni inienirski objekti)

(1) Sestavni del izvedbenega dela OPN se Stejejo tudi
Prikazi obmoaij EUP in GJl, kjer so prikazi obstojeae in
predvidene GJI in se na prikazanem koridorju, pod oznako iz
Priloge 2, Pravilnika o vsebini, obliki in nadinu priprave ob6in-
skega prostorskega nadrta ter pogojih za doloditev obmodij
sanacij razprsene gradnje in obmodji za razvoj in Siritev naselij
lahko izvajajo posegi, predvidene ali obstojeae infrastrukture
pod pogoji, ki so za posamezni infrastrukturni objekt navedeni
v tem odloku.

(2) Oblikovanje gradbenih inienirskih objektov in naprav
se prilagodi namenu. Pri umeadanju ob,ektoY ki so visji od
silhuete naselja ali se pojavijo v odprti krajini na izpostavljenih
legah (vodohran, stolpne antene, silosi ipd.) mora biti presojan
vizualni vpliv na krajino, naselje alina druge kakovostiv prosto-
ru (kulturna dedisdina ipd.) ter umesdeni na tak naein, da so dim
mani moteai, kar mora biti strokovno utemeljeno in prikazano v
strokovni podlagi, kije priloga projektne dokumentacUe.

(3) lnfrastrukturni objekti morajo biti od parcelne meje
oddaljeni 0,5 m oziroma manj ali na parcelno mejo, de s tem
soglasa sosed razen, ae ni v doloailih odloka za posamezni
infrastrukturni objekt doloaeno drugaae.

(4) Gradbeni inZenirski objekti s pripadajodimi objekti,
ki sluzijo dolodeni vrsti gospodarske javne sluZbe drzavnega
pomena ali lokalnega pomena tvorijo omrezja, ki so grajeni v
javno korist.

67. alen

(obmoaja opremljanja zemljiid in sploSni pogoji
za izgradnjo opreme)

(1) Gradbene posege v vseh EUP in pEUP se lahko izvaja
le na opremljenih zemljisaih z zgrajeno GJI oziroma na zemlji-
adih, kjer je gradnja inlrastrukture predvidena. Ta se izvaja v
skladu s prikazi in usmeritvami v OPN in skladno z ustrezno
projektno dokumentacUo. Opremljeno zemljiSde je zemljiSie, ki
ima zagotovljen dovoz na javno cesto in prikljuake na kanaliza-
cUo, vodovod in elektridno omreZje.

(2) Gradnja, rekonstrukcija, vzdrzevanje in odstranitev
infrastrukture se izvaja pod pogoji in soglasju upravljavca. Vso
predvideno GJI se izvede v skupnjh koridorjih, de to dopuiaajo
odmiki med posameznimi infrastrukturnimi vodi.

(3) Na obmodju varovalnih pasov infrastrukturnih objektov
so dopustni posegi, de niso v nasprotju z veljavnimi predpisi za
posamezen objekt oziroma , de s posegom soglaga upravljavec
tega objekta.

(4) Na obmoajih kmetijskih in gozdnih zemljiSa se GJI na-
artuje prednostno izven ter ob robu sklenjenih kmetijskih/goz,
dnih povrsin in v skupnih koridorjih. Ohranja se proizvodni
potencial kmetijskih zemljisa. po izvedeni gradnji pa se kme-

tijska in gozdna zemljis6a vzpostavi v prvotno stanje. Linijske
inrrastrukturne objekte se umeaaa vzporedno z obstoje6imi
strukturami v prostoru (ceste, poti, potoki, rob naselja ...).

(5) GJI v krajini se nadrtuje ob obsto.jeiih koridorjih in
izven naravovarstveno obdutljivih obmoaij, pri gradnji se zago-
tavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovr-
stnosti. Obstojeeo GJl, ki negativno vpliva na naravne vrednote
in biotsko raznovrstnost, se sanira.

(6) Pri nadrtovanju GJI se predvidi aim manjse Stevilo
predkanj vodotokov. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z
vodotokom naj le-tia ne posega na priobalno zemljisde, manjii
odmiki so dopustni le izjemoma, na krajiih odsekih, kjer so
prostorske moznosti omejene vendar na tak nadin, da se ne bo
poslabsala obstojede stabilnosti bre:in vodotokov.

68. dlen

(oskrba s pitno vodo)

(1) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitar-
no vodo, se prikljuai na javno vodovodno omrezje, ae je le{o
zgraieno. Pogoje prikljuaiwe urejajo obdinski predpisio preskrbi
in odjemu pitne vode. Prikljuaitev objektov, kjer se pridakuje
povedana poraba vode ali poraba vode v tehnoloSke namene,
se izvede le po predhodni prouditvi zadostnih kolidin vode iz
javnega vodnega vira.

69. alen

(zbiranje, odvajanje in disdenje odpadnih voda)

('1) Za vse objekte, kj bodo prikljudeni na vodovodno
omrezje. se resi tudi odvod komunalnih odpadnih vod. Na
obmodiih, kier je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo mozno
prikljuaiti objekt, ni dovoljeno graditi greznic. V EUP in pEUP.
kjer Se ni kanalizacije, se odvod komunalnih odplak resi z
individualnami ali skupinskimi greznicami ali manjsimi cistilnimi
napravamioziroma pod pogoji upravljavca. Vsebina greznic se
odva:a na komunalno aistilno napravo in se ne sme izpusdati v
vodotoke, melioracijske jarke ali druge odvodnike povrsinskih
voda. Po izgradnji kanalizacije se objekte obvezno prikljudi na
kanalizacijsko omre:je.

(2) Pri nadrtovanju izgradnje komunalnih distilnih naprav
je potrebno izdelati tudi hidrolosko-hidravliino analizo prevo-
dnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno odvajanje
odisdenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je
potrebno upostevati maksimalne in minimalne pretoke ter sre-
dnji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno kolidino
odisdenih odpadnih voda na iaoku. S predvidenim odvajanjem
odisaenih odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabsane
odtoane razmere na dolvodnem zemljisdu, ozi.oma ne sme
biti povedana poplavna ogrozenost v vplivnem obmodju. Za
zagotavljanje neSkodljivega odvajanja oaiSeenih odpadnih voda
v vodotok je, po potrebi. pred iztokom potrebno predvideti za-
dr:evalni bazen ustreznih dimenzr.

(3) Padavinske vode iz obravnavanih obmodij je treba,
de ne obstaja moznost prikljuditve na javno kanalizacijo, prio-
ritetno ponikati, pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven
vpliva povoznih in manipulativnih povrsin znotraj gradbenih
parcel. ee ponikanje ni mo2no je treba padavinske vode
speljati v bli:nji vodotok, de tega ni, pa razprieno po terenu,
pri tem mora ureditev odvajanja biti nadrtovana tako, da bodo
padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogro-
Zenega obmodja.

(4) Pri gradnji veajih objektov in vedjih posegih na par-
celah se uredi loden odvod padavinskih odpadnih vod. Pa-
davinske vode se prioritetno ponika ali odvaja v povrsinske
odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se v najveeji mo:ni
meri zmanjsa hipni odtok z urbanih povrain. kar pomeni, da se
predvidi zadrzevanje (zatravitev, travne plosae, suhi zadrze-
valnik). Z vedjih utrjenih povrsin, kjer obstoja nevarnost one-
snazenja se meteorne vode odvede preko lovilcev maS6ob.

(5) Tehnoloske odpadne vode iz obiektov in naprav mora-
jo pred iztokom biti odiSaene do predpisane stopnje.
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Na podlagi 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 UPB, 76108,
79/09,51110,40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUIFO, lll18 - ZSPDSLS-I in 30/18), 92. dlena
Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117) ter 16.
dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 2l/15 in25117) je Obdinski
svet Obdine Moravske Toplice na . seji dne , sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
5. odstavka ti. a) in 2. odstavka tE. b) 65. ilena Odloka o obiinskem

prostorskem naErtu Obiine Moravske Toplice

I-

Besedilo 5. odstavka td. a) 65. dlena Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine
Moravske Toplice (Uradno list RS, 5t. 67117),ki se glasi: r>Na objektih so prepovedane strehe
z nezdruZljivimi razlidnimi nakloni in slemeni, podaljSani, >prirobljeni< dopi oziroma
elementi, ki niso skladni z arhitektumo tipologijo obmodja. Na strehah so dovoljeni klasidni
dopi z:radilni za pomursko arhitektumo regijo. Frdade ali pultna okna ne smejo biti viSje od
vi3ine slemena strehe. Sleme frdade ne sme imeti naklona usmerjenega proti glavni streiini.
Kritine ne smejo biti svetlede oziroma trajno bleSdede. Frdade in pultna okna se izvede najved
do l/2 vi5ine stre5ine in do 2/3 dolZine stre5ine.< in besedilo 2. odstavka td. b) 65. dlena
Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice (Uradno list RS, 5t.
67117),ki se glasi: )Za vzdrLevalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki
pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje, de gre za poseg v konstrukcijske elemente
ali menjavo strehe, fasade ipd. na objektu. Pri obstojedih objektih ter tudi pri objektih, kjer gre
za pridobitev gradbenega dovoljenja za obstojedi objekt, se lahko ohrani obstojeda
viSina,/etaZnost, lega, velikost objekta oziroma faktor zazidanosti, oblika tlorisa, odstopanje od
predpisanega naklona dvokapne strehe, smer slemena, streSna kritina, kolendni zid, odmiki, de

so zagotovljene minimalne tehnidne zahteve za gradnjo dolodene vrste objektov ter bistvene
zahteve glede mehanske odpomosti in stabilnosti ter varstva pred poZarom in bistveno ne
odstopajo od pogojev v odloku in je poseg v soglasju z upravljavci GJI in nosilci urejanja
prostora ter de objekt ne predstavlja degradacijo v prostoru. V primeru pridobitve gradbenega
dovoljenja za objekt, pri katerem gre za neskladnost izvedene gradnje z dolodbami tega
prostorskega nadrta, morajo v projektni dokumentaciji biti za izvedeno gradnjo navedene vse
neskladnosti, navedene stopnje odstopanja vkljudno s podrobnimi strokovnimi utemeljitvami.
Nove dozidave in nadzidave se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta tako, da
tvorijo usklajeno arhitektumo celoto.< se razlaga tako, da:

)se v postopku izdelave OPPN predpi5e posebne PIP za obstojede objekte, do takat pa
veljajo pogoji oblikovanja, lege, viSine, ki veljajo za naselja in zaselke v neposredni bliZini
posurmeme enote urejanja prostora predvidenega OPPN z enako namensko rabo kot je
predpisana v predvidenem OPPN. Tako se npr. v enoti urejanja prostora z oznako
podrobnej5e namenske rabe SK upo5teva dolodila za podrobnej5o namensko rabo podeZelskih
naselij z oznako SK iz 36. dlena odloka OPN.<

II.
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o obdinskem prostorskem nadrtu Obdine Moravske
Toplice.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavua zgoll inFormativni delovni pripomoaek, glede katerega obdina ne jamai

odgkodninsko ali kako drugaee. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta totka 7. dlena Uredb€ o posredovanju in ponovni u@rabi informacij javnega znataja (Uradni list RS, gt. 24116).
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III.
Obvezna razlaga zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Stevilka: 3 50-0123 12021 -2
Moravske Toplice, dne

Zupan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgoli informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odikodninsko ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bo-do nujno deisprejetega ,redpisa
(Sesta toCka 7. alena Uredbe o @sredovaniu in ponovni uporabi informacij javnega znaiaja luraoni iist ns, St. z.i7toj. '


