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1 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

(1) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SV 3 (v 

nadaljnjem besedilu: OPPN) zajema glede na Občinski prostorski načrt občine Moravske Toplice (Uradni 

list RS, št. 67/17) (v nadaljnjem besedilu: OPN) enoto urejanja prostora SV 3.  

(2) Območje OPPN se nahaja na južnem delu naselja Suhi Vrh in obsega zemljišča oziroma dele 

zemljišč s parcelnimi številkami 967/1, 969/3, 971, 972, 973, 974, 976,977, 979/1,979/2, 980/3, 980/4, 981, 

982/1, 983/1, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 1000/1, 1000/2, 

1000/3,1001,1002,1003,1005,1006,1007,1008/1, 1008/2, 1009/1, 1011/1, 1011/2, 1013, 1014/1, 1014/2, 

1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 

1032/1, 1032/2, 1032/3, 1033, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1052, 1053, 1054, 1055, 1057, 

1058, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1078, 1081, 1082, 1083, 1084/1, 1085/1, 

1086/1, 1086/2, 1087/1, 1087/2, 1091, 1093, 1094, 1097, 1098, 1099, 1103/1, 1106, 1107, 1113, 1115/1, 

1116, 1117, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120, 1121, 1127, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 

1139, 1140, 1141, 1142, 1333/1, 1333/2, 1333/4 in 1378 vse v k.o. Suhi Vrh, skupne površine 144.888 m2 

(14,48 ha). 

(3) Območje OPPN je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kmetijsko zemljišče (67 %), kot njive 

(šifra rabe 1100) (6%), vinogradi (šifra rabe 1211) (31%), ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki (šifra 

rabe 1222) (7%), trajni travniki (šifra rabe 1300) (19%). Zanemarljiv delež predstavljajo drevesa in 

grmičevja (šifra rabe 1500) ter ostali trajni nasadi (šifra rabe 1240). Na območju OPPN so še območja 

gozdov (šifra rabe 2000) (9%) ter ostala nekmetijska zemljišča in sicer kot pozidana in sorodna zemljišča 

(šifra rabe 3000) (24%). 

(4) Območje OPPN je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno pretežno kot površine 

podeželskega naselja (SK), delno pa kot površine cest (PC) in gozdna zemljišča (G). 

(5) Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem 

območju narave (Krajinski park Goričko) in erozijskem območju. Na območju OPPN zasledimo še 

ekstenzivne sadovnjake. 

(6) Na območju OPPN so za potrebe obstoječih stavb zgrajene ceste in elektroenergetsko omrežje, 

delno pa tudi vodovodno in komunikacijsko omrežje. 
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Prikaz lege območja OPPN na širšem območju v merilu 1 : 150000 
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Prikaz namenske rabe na območju OPPN v merilu 1 : 6000 
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Prikaz dejanske rabe na območju OPPN v merilu 1 : 6000 
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Prikaz gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN v merilu 1 : 6000 
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Prikaz varstvenih režimov na območju OPPN v merilu 1 : 6000 
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2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za: 

– sanacijo razpršene gradnje na površinah podeželskega naselja (SK) tako, da se bo zagotovila 

racionalnejša izraba prostora (npr. s povečanjem gostote pozidave, izrabo prostih površin), zadostna 

opremljenost in izraba gospodarske javne infrastrukture ter zmanjšanje vizualne degradacije z 

oblikovno sanacijo, 

– zadostno opremljenost in izrabo gospodarske javne infrastrukture na površinah cest (PC), 

– posege na gozdnih zemljiščih (G). 

(2) OPPN bo podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo 

graditev, ter bo določal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor. 

(3) Potreba po pripravi OPPN za sanacijo razpršene gradnje je bila določena z OPN. 

 

3 KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE 

 

Z OPPN se načrtuje: 

– gradnja enostanovanjskih stavb (kmečke hiše, podeželske hiše, počitniške hišice in podobne 

enostanovanjske stavbe), 

– gradnja stavb za spravilo pridelka (vinske kleti, zidanice in podobne stavbe za spravilo pridelka), 

– gradnja prometnega, vodovodnega, elektroenergetskega in komunikacijskega omrežja ter 

ostalih gradbenih inženirskih objektov, 

– gradnja pomožnih in pripadajočih objektov, 

– ureditev zunanjih površin (utrjene in zelene površine), 

– drugi gradbeni posegi, 

– gradnja objektov in posegi na gozdnih zemljiščih, ki so dopustni skladno s predpisi, ki urejajo 

področje gozdarstva. 

 

4 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 

 

(1) Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so 

zagotovitev najmanj: 

– dostopa na javno cesto, 

– priključitve na javno elektroenergetsko omrežje, 

– priključitve na javno vodovodno omrežje, 

– ustreznega odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda, 

– ustreznega odvodnjavanja padavinskih odpadnih voda s strešin in utrjenih površin. 

(2) Investicije v družbeno javno infrastrukturo na območju OPPN niso predvidene oziroma niso 

potrebne. 

 

5 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

Roki za izvedbo priprave OPPN so naslednji: 

– sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN v uradnem glasilu, 

– javna objava sklepa o pripravi OPPN skupaj z izhodišči za pripravo OPPN v prostorskem 

informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja, da v 30 dneh podajo konkretne smernice ter poziv 

nosilcem urejanja, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da sočasno podajo mnenje o 
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verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, 

– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v 21 dneh, 

– izdelava osnutka OPPN v 7 dneh, 

– javna objava osnutka OPPN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja 

prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  

– dopolnitev osnutka OPPN v 7 dneh in javna objava v prostorskem informacijskem sistemu ter 

javna razgrnitev najmanj 30 dni (med javno razgrnitvijo se zagotovi javno obravnavo razgrnjenega 

gradiva), 

– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti v 3 dneh od njihove pridobitve, 

– javna objava stališč do pripomb in predlogov javnosti v prostorskem informacijskem sistemu, 

– izdelava predloga OPPN v 15 dneh, 

– javna objava predloga OPPN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja 

prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  

– priprava usklajenega predloga OPPN v 7 dneh, 

– posredovanje usklajenega predloga OPPN ministrstvu, da v 30 dneh potrdi predlog s sklepom, 

– javna objava potrjenega predloga OPPN v prostorskem informacijskem sistemu s strani 

ministrstva, 

– sprejem in objava odloka o OPPN v uradnem glasilu, 

– javna objava veljavnega OPPN v prostorskem informacijskem sistemu s strani ministrstva, 

– predaja kompletiranih izvodov OPPN v 7 dneh. 

 

6 GRAFIČNI NAČRTI 

 

1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege 

prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1 : 2000 

2 Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 

1 : 2000 

3 Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in 

digitalnim ortofoto posnetkom v merilu 1 : 2000 

4 Prikaz nameravana rešitve prostorske ureditve v merilu 1 : 2000 
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