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A. Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

Pooblaščena prostorska načrtovalka

Urška Berlič, univ.dipl.inž.arh,

IZJAVLJAM,

da je OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE KÜČAN v skladu z občinskimi prostorskimi
akti in z drugimi predpisi, ki veljajo na območju podrobnega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev.

Urška BERLIČ, univ.dipl.inž.arh.
PA PPN 1715 ZAPS

Št. projekta: 20-OPPN-01
Datum: SEPTEMBER 2021
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B. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, podatki iz prikaza stanja prostora
1. Opis prostorske ureditve, vključno s programom dejavnosti in rešitev glede umeščanja
načrtovanih objektov in površin, ki se načrtuje s podrobnim načrtom
Pobudnika priprave OPPN Dejan in Vlasta Küčan 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.
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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.
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):
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1.1. Območje obdelave, ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
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 se 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
211
93-TEŠANOVCI
55
215
93-TEŠANOVCI
215
93-TEŠANOVCI
70
212
93-TEŠANOVCI
212
93-TEŠANOVCI
19
213
93-TEŠANOVCI
213
93-TEŠANOVCI
16

površina celotne parcele [m2]
1838
221
637
1246
211
1871
119

Velikost območja OPPN je 3543m = 0,3543 ha.
Prikaz območja OPPN (ni v merilu):

Legenda:
----------- območje OPPN
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1.2. Izvleček iz nadrejenih prostorskih aktov
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;
– 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;
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– 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:
– 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.
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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.«

1.3. Programska izhodišča, prostorska ureditev
Z OPPN se bo načrtovala gradnja petih objektov ter pripadajočih manipulativnih površin:
1. Objekt 1: hlev za rejo govedi, tlorisnih dimenzij 32,5 m x 34 m, s pripadajočim gnojiščem cca 17,8 m x 6,1 m
2. Objekt 2: shramba za seno in slamo, delno skladišče krme in krmil, tlorisnih dimenzij 53,5 m x 7m
3. Objekt 4: koritasti silos, tlorisnih dimenzij 20 m x 20 m
4. Objekt 5: stolpni silos, tlorisnih dimenzij – fi 4 m, višina do 10 m.
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.
Predvideni objekti ne bodo ogrevani. Osvetlitev objektov je predvidena naravna preko zunanjih odprtin v kombinaciji z
energetsko varčno umetno osvetlitvijo. Objekti bodo prezračevani naravno.
Predvideno je tradicionalno oblikovanje objektov s klasičnimi dvokapnimi strehami, razen za objekte, kjer tehnologija
tega ne določa (silosi…). Na strešine je dopustno postaviti zbiralnike sončne energije. Umestitev posameznih objektov
je razvidna iz grafičnega dela OPPN.

1.4. Vplivi na okolje, omilitveni ukrepi
V postopku priprave OPPN ni bila celovita presoja vplivov plana na okolje. Pri predvidenem OPPN so pričakovani
naslednji vplivi na okolje in ukrepi za zmanjšanje teh vplivov:
1. Podzemne vode:
Na območju OPPN bo skladiščen gnoj in gnojevka, ki lahko vpliva na podzemne vode.
Ukrep za zmanjšanje vpliva:
Gnojišče in gnojne jame je treba ustrezno dimenzionirati na podlagi skupne kapacitete obstoječih in novih hlevov
(maksimalnega skupnega števila GVŽ na celotni kmetiji) in izdelanega gnojilnega načrta. Gnojišče in gnojne jame
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v obstoječih in predvidenih objektih morajo biti v nepropustni izvedbi. Izvesti je treba preizkus tesnosti
kanalizacijskega sistema in gnojne jame po predpisanem standardiziranem postopku.
2. Kakovost zraka:
Izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji lahko povzroči nastanek neprijetnih vonjav.
Ukrepi za zmanjšanje vpliva::
1. Uporaba sistema nastanitve, pri katerem se izvaja eno od naslednjih načel ali njihova kombinacija:
 živali in površine naj bodo suhe in čiste (npr. krma naj se ne raztresa, na območjih za ležanje na delno
rešetkastih tleh naj ne bo iztrebkov)
 zmanjšanje emisijske površine gnoja (npr. uporaba kovinskih ali plastičnih letvic, kanalov z zmanjšano
izpostavljeno površino gnoja)
 pogosto odstranjevanje gnoja v zunanje (pokrito) gnojišče,
 zmanjšanje toka in hitrosti zraka nad površino gnoja,
 v sistemih z nastiljem naj bo nastilj suh in pod aerobnimi pogoji.
2. Optimiranje pogojev izpusta izstopnega zraka iz bivalnih prostorov za živali z uporabo ene od naslednjih tehnik
ali njihovo kombinacijo:
 povišanje odvoda (npr. odvod izstopnega zraka nad ravnijo strehe, dimniki, preusmeritev odvoda zraka
skozi sleme namesto skozi nižje ležeče dele sten,
 povečanje hitrosti prezračevanja skozi navpični odvod,
 učinkovita postavitev zunanjih ovir za ustvarjanje turbulence v izhodnem toku zraka (npr. vegetacijskih
ovir),
 dodajanje preusmeritvenih pokrovov na izstopne odprtine, ki so na nižje ležečih delih sten, da se izstopni
zrak preusmeri proti tlom
 razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnih objektov, ki je obrnjena stran od občutljivih sprejemnikov, v
največji možni meri naj se zagotovi razpršitev izstopnega zraka na strani bivalnih objektov, ki je obrnjena
stran od občutljivih sprejemnikov.
5. Uporaba ene od naslednjih tehnik za skladiščenje gnoja ali njihove kombinacije:
 pokritje gnojevke ali hlevskega gnoja med skladiščenjem,
 postavitev gnojišča tako, da se upošteva glavna smer vetra, in/ali
 sprejetje ukrepov za zmanjšanje hitrosti vetra okoli gnojišča in nad njim(npr. drevesa, naravne ovire),
 čim manj mešanja gnojevke.
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2. Opis zasnove načrtovanih rešitev komunalne infrastrukture in načrtovanega javnega dobra ter
njihovih zmogljivosti
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:

Legenda:
 elektro omrežje
 telekomunikacijsko omrežje
 vodovodno omrežje
 kanalizacijsko omrežje

11

PROJEKTI I URBANIZEM I INŽENIRING I SVETOVANJE I pisarna Zelenikova 1 2250 Ptuj I sedež Ulica 5. prekomorske 7 2250 Ptuj
02 748 14 44 I www.umarh.si I umarh@umarh.si pisarna@umarh.si IMŠ 5373549 I DŠ SI84711434 I TRR SI56 6100 0002 1725 534

Prikaz obstoječega prometnega omrežja:
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-

Vodovodno omrežje:
Obravnavana kmetija Küčan je priključena na javno vodovodno omrežje, povečanje priključka ni predvideno. Na
obstoječem priključku se izvede vodomerni jašek, v katerega se preselita vodomera za gospodinjsko in kmetijsko
rabo. Na internem vodovodu za kmetijsko rabo se predvidi zalogovnik s kapaciteto enodnevne predvidene porabe
vode za namen nemotene oskrbe v izrednih razmerah.

-

Kanalizacijsko omrežje
OPPN ne vključuje bivalnih prostorov kmetije, zato posebni ukrepi za odvajanje odpadnih vod z bivalnega dela
kmetije niso predvideni. V objektih ne bodo nastajale industrijske odpadne vode.
Meteorne odpadne vode z manipulacijskih, strešnih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti v peskolovih in
ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj. V fazi projektiranje je treba izvesti izvesti izračun predvidenih količin meteornih
in zalednih vod, ter predvideti ustrezno odvajanje le-teh preko ustreznega zadrževanja v ponikanje oz. razpršeno
po zelenih površinah.

-

Elektro omrežje
OPPN ne predvideva povečanje priključne moči. V primeru povečanja priključne moči si mora investitor pridobiti
novo soglasje za priključitev. Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi elektroenergetski vodi v lasti Elektro
Maribor, ki jih je treba med gradnjo ustrezno zaščititi.

-

Telekomunikacijsko omrežje
Območje kmetije je že priključeno na telekomunikacijsko omrežje, dodatna priključevanja niso predvidena. Na
obravnavanem območju potekajo obstoječi vodi telekomunikacij, ki jih je treba pred pričetkom gradnje ustrezno
zaščititi oz. prestaviti v skladu s tehničnimi pogoji upravljalcev (Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.). Zaščita,
križanja in prestavitve telekomunikacijskih vodov se morajo v fazi izdelave projektne dokumentacije projektno
obdelati.

-

Plinovodno omrežje
V bližini se ne nahaja plinovodno omrežje, priključitev nanj ni predvidena.

-

Prometno omrežje
Na območju OPPN se ne načrtuje novo priključevanje na R2-422/1318 Martjanci-Dobrovnik. Obstoječ priključek
kmetije je izveden v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste in se ne bo spreminjal.
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3. Rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje
narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom


Ohranjanje narave:
Na območju OPPN se ne nahajajo zavarovana območja narave.
Na območju OPPN se nahaja visokodebelni sadovnjak, ki je potencialni habitat vrst ptic velikega skovika (Otus
scops), pogorelčka (Phoenicurus phoenicurus) in smrdokavre (Upopa epops), ki so zavarovane z Uredbo o
prostoživeči živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 -odl.US, 96/08, 36/09,
102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). Za varstvo teh vrst je trebe upoštevati naslednje usmeritve:
- Vsa podrta drevesa visokodebelnega sadnega drevja se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih krajevno
značilnih visokodebelnih sadnih vrst na zemljišču v neposredni bližini, kjer se ohranja in vzdržuje
visokodebelni sadovnjak (stare visokodebelne sorte sadnega drevja),
- Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske
in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro).



Varstvo kulturne dediščine
Na območju in v bližini OPPN se ne nahajajo območja ali objekti varovane kulturne dediščine.



Varstvo vodnih virov, podtalnice, voda
Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na priobalnem pasu ali na območju poplav.
- Padavinske vode:
Odvajanje padavinskih voda iz območja OPPN je treba projektno načrtovati na način, da bo v čim večji
možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih površin in streh. Pri izdelavi projektne
dokumentacije je treba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda v površinske
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje…).
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo s povoznih površin je treba pred odvajanjem v površinske
odvodnike predhodno očistiti preko standardiziranih lovilcev olj, kjer je vgradnja teh predpisana.
Predhodno očiščene padavinske vode (peskolovi, lovilci olj) je priporočljivo zbirati za ponovno
uporabo.
Neposredno odvajanje očiščenih padavinskih vod se lahko v podzemne vode odvaja posredno in sicer
razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti izvedene izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin – načrtovane morajo biti na podlagi hidrogeološkega poročila in izvedene
skladno s predpisi s področja varstva okolje in sicer tako, da bo plast neomočenih sedimentov ali
kamnin debeline najmanj 1 m, pri čemer se za gladino podzemne vode upošteva srednje visoka
gladina podzemne vode, ki se ji prišteje najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višina ne sme biti
manjša od 1 m (skupno min. 2 m nad gladino srednje visoke podtalnice).
- Raba vode:
Predvidena je raba vode iz vodovodnega omrežja. Za vsako rabo vode, ki presega splošno rabo, mora
investitor pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu s 125. ali 136. členom ZV1 (vodno pravico ali
koncesijo), ki jo je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
- Gnojevka:
Gnojišče in gnojne jame je treba ustrezno dimenzionirati na podlagi skupne kapacitete obstoječih in
novih hlevov (maksimalnega skupnega števila GVŽ na celotni kmetiji) in izdelanega gnojilnega načrta.
Gnojišče in gnojne jame v obstoječih in predvidenih objektih morajo biti v nepropustni izvedbi. Izvesti
je treba preizkus tesnosti kanalizacijskega sistema in gnojne jame po predpisanem standardiziranem
postopku.



Varstvo pred hrupom
Območje se nahaja znotraj IV. območja varstva pred hrupom.



Protipotresna gradnja
Pri projektiranju je treba upoštevati pospešek tal (g) = 0,100 pri povratni dobi 475 let.
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Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območje ni znotraj posebno ogroženih območij z vidika erozije, poplav ali požara.
Pri obratovanju kmetije ni rokovanja z nevarnimi snovmi.
Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna. Pri
načrtovanju in izvajanju opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom, s katerimi
se zmanjšuje možnost za nastanek požara, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih
opravilih v naravnem okolju.
Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevarnih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih
napravah, se morajo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:
– zmanjšanje možnosti nastanka požara,
– zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, živali in premoženja ob požaru,
– zmanjšanje škode ob požaru.
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah se bo zagotavljala iz javnega hidrantnega omrežja, ki se nahaja
ob regionalni cesti ter z gasilskimi vozili (cisternami).
Potrebne protipožarne ločitve bodo opredeljene v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posameznega
objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno
izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje
parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve.
Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko notranjih dostopnih cest, javnega cestnega omrežja in površin
za odstavo vozil. Elementi cestnega priključka in dimenzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati
prevoznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.



Vplivno območje, varovalni pasovi
Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu telekomunikacijskega omrežja.
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4. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN in podajajo mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 9000
Murska Sobota (za področje voda);
2. 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);
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje energetike)
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje
varstva kulturne dediščine);
5. 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);
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje
varstva narave);
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje
kmetijstva)
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 sistema B 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. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256 b, 9231
Beltinci (za področje državnih cest)
14. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice (za področje prometa, za občinske
ceste);
Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
Celovita presoja vplivov na okolje:
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);

16

PROJEKTI I URBANIZEM I INŽENIRING I SVETOVANJE I pisarna Zelenikova 1 2250 Ptuj I sedež Ulica 5. prekomorske 7 2250 Ptuj
02 748 14 44 I www.umarh.si I umarh@umarh.si pisarna@umarh.si IMŠ 5373549 I DŠ SI84711434 I TRR SI56 6100 0002 1725 534

5. Analiza konkretnih smernic in mnenj k osnutku in mnenj k predlogu OPPN
NOSILEC UREJANJA PROSTORA

Konkretne smernice

Mnenje k O

Mnenje k P

opombe

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS

Št. 35021-64/202
Z dne 23.7.202

Zahteve glede
ravnanja z
odpadnimi in
meteornimi vodami,
vplivov na
podzemne vode upoštevano

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za

Št. 350-107/2020-3-

Zahtevana
opredelitev ukrepov
za varstvo pred
naravnimi in drugimi
nesrečami –
upoštevano.

za vode, Sektor območja Mure, Slovenska
ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje voda)

DRZG
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in Z dne 14.7.2020
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom)

3. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica Št. 350-2/2020/10800931802
4, 1535 Ljubljana (za področje energetike)
Z dne 7.7.2020

Zahteve glede
smotrne rabe
energije in
načrtovanja
energetske
infrastrukture –
upoštevno v
obsegu, ki je
smiseln pri
načrtovanju
objektov, ki so
predvideni v OPPN

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno /

Nimajo konkretnih
smernic

dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
(za področje varstva kulturne dediščine)

5. 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);

6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Št. 4-III-762/2-OMaribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za 20/JS
Z dne 22.7.2020
področje varstva narave)

Priporočila za
gospodarjenje z
visokodebelnim
sadovnjakom,
nadomeščanje obst.
visokodebelnega
sadovnjaka upoštevano

7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in

Št. 3503-30/2020/4
Z dne 15.5.2020

Ni posebnih zahtev

Št. 3901-36/2020-2
Z dne 6.10.2020

Usmeritve za
priključitev na
elektro omrežje in
zaščito obst. vodov
- upoštevano

Št. 351-04/20-001
Z dne 16.7.2020

Splošne zahteve
glede priključevanja

prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
(za področje kmetijstva)
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
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(za področji odvajanja odplak in ravnanja z
odpadki)

na kanalizacijo upoštevano

10. Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2,

Št. VB-05-20209000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno 235/1
Z dne 15.7.2020
vodo);

Zahteva za izvedbo
vodovodnega
priključka upoštevano

11. Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna Št. 1761020200121202007070033
omrežja, Center za dostopovna omrežja
Z dne 15.7.2020
Maribor - Murska Sobota, Titova cesta 38,

Splošne zahteve za
zaščito obstoječih
vodov - upoštevano

2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne
telefonije)
12. Telemach d.o.o., Brnčičeva cesta 49A, 1231

Ljubljana Črnuče (telekomunikacije)

13. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za

upravljanje cest, Območje Murska Sobota,
Lipovci 256 b, 9231 Beltinci (za področje
državnih cest)

14. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3,

Št. 335/7-ZŠ
Z dne 17.7.2020

Splošne zahteve za
zaščito in
prestavitev
obstoječih vodov upoštevano

Št. 371671683/2020-2(1509)
Z dne 13.7.2020

Smernice in mnenje
nista potrebna,

Št. 350-00003/20209226 Moravske Toplice (za področje prometa, za 20
Z dne 11.11.2020
občinske ceste);

Zahteve glede
upoštevanja OPN upoštevano
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C. Odlok
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D. Grafični del
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregledna karta s prikazom območja obdelave
Izsek iz kartografskega dela OPN
Obstoječe parcelno stanje na geodetskem načrtu
Prikaz odstranitev
Ureditvena situacija
Situacija komunalne in energetske infrastrukture
Prometna situacija

M 1:2000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
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1. Sklep o pričetku priprave OPPN

22

Stran

3194 /

Št.

87 / 15. 6. 2020

MORAVSKE TOPLICE
1426.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za širitev kmetije Küčan

Na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 30. člena
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14,
21/15, 25/17) je župan Občine Moravske Toplice sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za širitev
kmetije Küčan
1.
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
S tem sklepom se potrdi Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Küčan,
(v nadaljevanju: Izhodišča), ki jih je izdelalo podjetje UMARH
d.o.o. pod št. projekta 20-OPPN-01, marec 2020.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)
(Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.
2.
(območje načrtovanja)
Območje načrtovanja zajema zemljišča, ki so z Občinskim
prostorskim načrtom Občine Moravske Toplice (Uradni list RS,
št. 67/17, 66/20; v nadaljevanju: OPN) zajeta delno v enoto urejanja prostora (EUP) z oznako TE 2, delno pa v EUP z oznako
EU 8. Območje načrtovanja obsega površino velikosti 0,35 ha.
Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN)
zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 211, 212
(del), 213 (del) in 215; vse k.o. 93 – Tešanovci. Zaradi potreb
načrtovanja se območje OPPN v nadaljnjih fazah izdelave
lahko tudi delno spremeni.
3.

Uradni list Republike Slovenije
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo kmetijskih objektov ter pripadajočih manipulativnih površin.
Obravnavano območje spada v območje drugih kmetijskih
zemljišč; v neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega
gospodarstva.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN
pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice
in mnenja nosilcev urejanja prostora ter nadrejene prostorske
akte Občine Moravske Toplice.
Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora,
obstoječe omejitve v prostoru, izražene investicijske namere
ter tudi morebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila
nosilcev urejanja prostora.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno
z zahtevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski
informacijski sistem.
5.
(vrsta postopka)
Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2, v členih 118 in
119 (člen 119 pa napotuje še na člene 110 do 115).
6.
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:
1. faza:

izhodišča 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 in CPVO
v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo
o potrebi izdelave

/60 dni

5. faza:

posredovanje dopolnjenega osnutka
OPPN in okoljskega poročila
ministrstvu, pristojnemu za okolje,
v presojo po 42. členu ZVO –
v kolikor bo izdelava potrebna

/45 dni

5. faza:

javna razgrnitev in javna obravnava

/30 dni

6. faza:

stališča do pripomb in predlogov
javnosti; predstavitev odloka na OS
v prvi obravnavi

/30 dni

7. faza:

predlog OPPN

8. faza:

druga mnenja nosilcev urejanja
prostora (NUP)

/30 dni

9. faza:

pridobitev odločbe po 46. členu
ZVO – v kolikor je potrebno izvesti
postopek CPVO

/60 dni

(predmet načrtovanja, razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta)
Predmet načrtovanja je delno območje EUP z oznako
TE 2 in delno območje EUP z oznako EU 8; območje severovzhodno od obstoječe kmetije Küčan, za katerega je z OPN
določena namenska raba prostora z oznako SK (površine podeželskega naselja) in K2 (druga kmetijska zemljišča).
Pobudnik postopka priprave OPPN namerava 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.
Na podlagi pobude kmetije Küčan, Tešanovci 60,
9226 Moravske Toplice, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100232907 s katerega je razvidno,
da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec
kmetije pa 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, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17
in 28/19), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona
o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so
neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

/15 dni
po potrditvi
stališč in
pripomb ter
predstavitvi
odloka na
OS

10. faza: sprejem usklajenega predloga OPPN
/na redni
na OS
seji OS
Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih
zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.

Uradni list Republike Slovenije
7.
(nosilci urejanja prostora, ki bodo predložili smernice
za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih
ureditev iz njihove pristojnosti)
Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike
Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2,
9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor,
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja
narave),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine),
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost za
področje varstva kulturne dediščine),
– 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),
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstvenega varstva),
– Elektro Maribor d.d., OE Murska Sobota, Lendavska
ulica 31, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe z električno
energijo),
– Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice (za področji odvajanja odplak in
ravnanja z odpadki),
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota (za področje oskrbe s pitno vodo),
– Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja,
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota (za področje umeščanja
fiksne telefonije),
– Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana – Črnuče (za področje kabelsko
komunikacijskega sistema),
– Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske
Toplice (za področje prometa, za občinske ceste),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločitev glede postopka
CPVO).
V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi,
da je potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.
8.
(načrt vključevanja javnosti)
Ob izdelavi postopka OPPN, je bila pri oblikovanju Izhodišč preko javnega naznanila vključena javnost, katera je imela
možnost podati svoje pripombe in predloge pri oblikovanju
usmeritev za izdelavo predmetnega OPPN.
Dopolnjen OPPN (in okoljsko poročilo, ko je potrebno
izvesti postopek CPVO) se javno razgrne. Za javno razgrnitev
se pripravi povzetek za javnost. V času javne razgrnitve se
izvede javno obravnavo razgrnjen gradiva, v sklopu katere
ima zainteresirana javnost možnost podati svoje pripombe in
predloge pri pripravi OPPN. V času javne razgrnitve se javnost
tudi seznani z morebitnim nasprotjem interesov.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi
na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani občine, in sicer se na spletni strani občine objavi:
sklep o pripravi z zasnovo ureditve območja, dopolnjen osnutek
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OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek
CPVO), javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava
javnega naznanila tudi na krajevno običajen način), stališča do
pripomb in predlogov javnosti (objava tudi na krajevno običajen
način), predlog OPPN (in okoljsko poročilo, če je potrebno
izvesti postopek CPVO).
Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se
izvede tudi druge oblike vključevanja javnosti.
9.
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede
njihovega zagotavljanja)
Investitor financira pripravo in izdelavo OPPN, geodetski
načrt območja urejanja, elaborat ekonomike in program opremljanja zemljišč.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Občini Moravske Toplice tri kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba).
Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati
tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih
predpisov.
10.
(objava sklepa in uveljavitev)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Občine Moravske Toplice.
Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem
sistemu: 1677
Št. 350-00003/2020-10
Moravske Toplice, dne 25. maja 2020
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač

ŠMARTNO PRI LITIJI
1427.

Zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.),
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18)
je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 9. redni seji občinskega sveta dne 3. 6. 2020 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2019.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
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3. 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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Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 00AC982EAE
Potek veljavnosti: 22. 12. 2020
Čas podpisa: 14. 07. 2020 08:04

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Številka:
Datum:

350-107/2020-3 - DGZR
14. 07. 2020

Na podlagi vloge Umarh, d. o. o., Cvetkov trg 4, Ptuj, ki po pooblastilu zastopa Občino
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 6. 7.
2020, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena
v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) ter
na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ)
naslednje
SMERNICE
za izdelavo OPPN za širitev kmetije Küčan
Vlagatelj je z vlogo, z dne 6. 7. 2020, ki smo jo prejeli 7. 7. 2020, pozval Ministrstvo za
obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda smernice za
izdelavo OPPN za širitev kmetije Küčan. Vlagatelj je hkrati z vlogo do gradiva omogočil
elektronski vpogled preko spletnega strežnika.
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi pa naj se
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN za širitev kmetije Küčan je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08);
- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati
tehnične rešitve gradnje;
- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati
način gradnje.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Pri pripravi OPPN za širitev kmetije Küčan je treba s področja varstva pred požarom smiselno
upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;
- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:
- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III.
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi
zagotovitve virov vode za gašenje;
- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Umarh, d. o. o., Cvetkov trg 4, Ptuj (ursa@umarh.si).

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

UMARH d.o.o.
umarh@umarh.si

Številka:
Datum:

35012-92/2020/5
6. 8. 2020

Na podlagi poziva podjetja Umarh d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Umarh
d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo)
na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v
nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE KÜČAN V
TEŠANOVCIH

1. Podatki o vlogi
Podjetje Umarh d.o.o. je z vlogama z dne 2. 7. 2020 in 6. 7. 2020, prejetima dne 7. 7. 2020,
pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Küčan
(v nadaljevanju: OPPN za širitev kmetije Küčan).
V vlogi je bil naveden naslov spletnega pregledovalnika, na katerem se nahaja gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Küčan, izhodišča za pripravo
OPPN, izdelal Umarh d.o.o., št. proj. 20-OPPN-01, marec 2020.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov, ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo.
Lep pozdrav,

Pripravila:
Helena Štih
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 90 00
F: 01 478 90 21
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Številka: 3503-30/2020/4
Datum: 15. 5. 2020
Zadeva: Smernice k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev
kmetije Küčan

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je dne
7. 7. 2020 na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS,
št. 61/17) prejelo vlogo Občine Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, za
izdajo smernic k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
za širitev kmetije Küčan. OPPN je pripravljen v skladu z 3 ea. členom Zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme1D in 79/17, v nadaljnjem besedilu: ZKZ). Gradivo za izdajo smernic je sestavljeno iz:
- pisni del OPPN;
- grafični del OPPN.
Občina Moravske Toplice je sprejela sklep o začetku priprave OPPN za širitev kmetije Küčan, ki
je objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/20 z dne 15. 6. 2020. Na podlagi sklepa in priloženih
dokumentov je razvidno, da kmetija Küčan izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka 3.ea. člena
ZKZ. Nosilec kmetijskega gospodarstva KMG MID 100232907 je Dejan Küčan.
Po pregledu gradiva za izdajo smernic k pripravi OPPN z vidika upoštevanja ZKZ je bilo
ugotovljeno naslednje:
1. Območje OPPN obsega dele zemljišč parcel št. 211, 212, 213 in 215 vse v k. o.
Tešanovci (93), v skupni površini cca. 3.543 m2. Gre za območje drugih kmetijskih
zemljišč in pozidanih zemljišč.
2. ZKZ v 3ea. členu določa, da se lahko z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe
namenske rabe načrtuje naslednje kmetijske objekte:
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).

Iz gradiva za izdajo smernic izhaja, da se na območju OPPN načrtuje novogradnja
hleva za govedo, skladišče za krmo, shrambo za seno in slamo, koritasti silos in stolpni
silos, kar je v skladu z ZKZ.
3. V skladu z določili ZKZ je treba kmetijske objekte v okviru OPPN najprej načrtovati v
bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva oziroma zadruge, registrirane za
dejavnost kmetijstva, če pa to ni mogoče, pa se jih prednostno načrtuje na kmetijskih
zemljiščih nižjih bonitet.
Iz gradiva za izdajo smernic je razvidno, da se predvideva novogradnja hleva za
govedo, skladišče za krmo, shrambo za seno in slamo, koritasti silos in stolpni silos.
Predlagana rešitev je za ministrstvo na primerni lokaciji.

Izdane usmeritve bo ministrstvo upoštevalo ob izdaji mnenja k predlogu OPPN na podlagi 119.
člena ZUreP-2.
S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Bogdan Pungartnik
višji svetovalec I

Leon Ravnikar
vodja sektorja

dr. Darja Majkovič
generalna direktorica

Poslano:
- Naslovniku - elektronsko na naslov: obcina@moravske-toplice.si

Vložiti:
- arhiv

dr. Jože Podgoršek
državni sekretar

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

PIJMO DOBRO VODO!

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si

Številka: VB-05-2020-235/1
Datum: 15.7.2020

NAROČNIK:
INVESTITOR:

UMARH d.o.o., Ul. 5 prekomorske 7, 2250 PTUJ
OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRANJČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE

Na vlogo, ki smo jo prejeli dne 10.7.2020 kot upravljavec vodovoda izdajamo

SMERNICE
na OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE KÜČAN, na parc. št. 211, 212, 213,
215 k.o. TEŠANOVCI, št. načrta 20-OPPN-01, z dne MAREC 2020 , ki ga je izdelal UMARH d.o.o., Ul. 5
prekomorske 7, 2250 PTUJ.
A.

Splošno:
1. Na priključku se izvede vodomerni jaški, katerega lokacijo določi upravljavec vodovoda.
2. Vodomer za gospodinjsko in kmetijsko rabo se preselita v jašek 1/2.
3. Na internem vodovodu za kmetijsko rabo se predvidi zalogovnik s kapaciteto enodnevne predvidene porabe
vode za namen nemotene oskrbe v izrednih razmerah.
4. Vse stroške v zvezi z zaščito obstoječega priključka in predelavo nosi investitor.

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati:
1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018).
2. Interna vodovodna napeljava v objektu mora zagotavljati obratovalni tlak najmanj 10 bar.
3. Pred izvedbo gradbenih del je potrebno točnost podatkov vodovoda preveriti z ročno sondažo.
C. Izvedba vodovodnih priključkov:
1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in skleniti
z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.
2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti:
• pozitivno mnenje za priključitev;
• pravnomočno gradbeno dovoljenje;
• dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek…), iz katerega mora biti
razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu;
• dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na
vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;
• dovoljenje za poseg v javno površino.
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v operativni
kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec.
Veljavnost smernic je 2 leti.
Tehnični vodja:
Boštjan Zver

Direktor:
Daniel Kalamar

Poslano:
UMARH d.o.o., Ul. 5 prekomorske 7, 2250 PTUJ

VODOVOD SISTEMA B d.o.o., vpisano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, št. reg. vpisa: 2014/9689, Matična št.: 6564178000,
Osnovni kapital: 50.005,00 EUR, ID za DDV: SI64838595, TRR: SI56 3300 0000 8007 826 pri Addiko Bank

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

PIJMO DOBRO VODO!

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)2 521-37-00

Priloga:
Situacija vodovoda

-2-
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO
Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 478 91 65
F: 01 478 91 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

Občina Moravske Toplice
Krajnčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Številka: 3503-30/2020/3
Datum: 15. 7. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje za Občinski podrobni
prostorski načrt za širitev kmetije Küčan
Spoštovani!
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je dne 7. 7. 2020
dobilo vaš dopis v zvezi s podajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje – za
Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Küčan.
MKGP je preučilo predloženo gradivo in ugotovilo, da Občinski podrobni prostorski načrt za
širitev kmetije Küčan, ne bo pomembno vplivalo na okolje z vidika kmetijstva.

Lep pozdrav!
Pripravil:
mag. Bogdan Pungartnik
višji svetovalec I

Leon Ravnikar
vodja sektorja

Poslano:
- Naslovniku - elektronsko na naslov: obcina@moravske-toplice.si

Vložiti:
- arhiv

dr. Darja Majkovič
generalna direktorica

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

UMARH d.o.o.
umarh@umarh.si

Številka:
Datum:

35012-92/2020/5
6. 8. 2020

Na podlagi poziva podjetja Umarh d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Umarh
d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo)
na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v
nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN
KONKRETNE SMERNICE ZA
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE KÜČAN V
TEŠANOVCIH

1. Podatki o vlogi
Podjetje Umarh d.o.o. je z vlogama z dne 2. 7. 2020 in 6. 7. 2020, prejetima dne 7. 7. 2020,
pozvalo Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno
dediščino in konkretne smernice za občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Küčan
(v nadaljevanju: OPPN za širitev kmetije Küčan).
V vlogi je bil naveden naslov spletnega pregledovalnika, na katerem se nahaja gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Küčan, izhodišča za pripravo
OPPN, izdelal Umarh d.o.o., št. proj. 20-OPPN-01, marec 2020.

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor. Na območju urejanja ter v območju
vplivov novih posegov, ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice
V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo.
Lep pozdrav,

Pripravila:
Helena Štih
sekretarka

dr. Jelka Pirkovič
v. d. generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si
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Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

UMARH d.o.o.
Zelenikova ulica 1
2250 Ptuj
E-pošta: umarh@umarh.si

Številka: 350-66/2020-4
Datum: 13. 8. 2020
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Občinski
podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kučan, Občina Moravske Toplice
V prilogi vam pošiljamo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za
Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije Kučan, Občina Moravske Toplice,
s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za
javno zdravje.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za varovanje zdravja

Priloge:
- mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-54/2020-2 (256) z dne 5. 8.
2020.
Poslati v vednost:
Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35409-192/2020/6
Datum: 13. november 2020
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) in ter 119.. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUREP), na zahtevo stranke, v upravni zadevi
odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, Občini Moravske Toplice,
naslednjo

O D L O Č B O

1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije
Kučan (ID 1677) ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 13. 8. 2020 prejel vlogo podjetja Umarh d.o.o., Ulica
5. prekomorske 7, Ptuj, ki ga zastopa direktorica Urška Berlič, po, s katero v imenu Občine
Moravske Toplice ministrstvo prosijo za izdajo odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje v
postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Kučan (v
nadaljevanju: OPPN).
Vlogi so priložili pooblastilo Občine Moravske Toplice št. 350-0003/2020-9 z dne 25. 5. 2020 za
zastopanje v tem postopku ter mnenja nosilcev urejanja prostora:


Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, št. 4-III-761/2-0-20 z dne 20. 7. 2020;





Ministrstva za kulturo št. 35012-92/2020/5 z dne 6. 8. 2020;
Direkcije RS za vode, Sektor območja Mure, št. 35021-64/2020-2 z dne 23. 7. 2020;
Ministrstva za zdravje št. 350-54/2020/2 z dne 5. 8. 2020 s priloženim strokovnim mnenjem
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 5. 8. 2020.
 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3503-30/2020/3 z dne 15. 7. 2020.
Gradivo OPPN (Sklep o začetku postopka priprave OPPN, Izhodišča za pripravo OPPN –
UMARH d.o.o., marec 2020) je Občina Moravske Toplice objavila na svoji spletni strani.
Kot sledi iz gradiva OPPN, se z OPPN na območju parcel št. 211, 212, 213 in 215, k.o.
Tešanovci, površine 0,3543 ha, ki je v občinskem prostorskem načrtu določeno delno kot
kmetijsko zemljišče (K2) in delno kot površina podeželskega naselja (SK), načrtuje razširitev
območja kmetijskega gospodarstva, kar obsega gradnjo novega hleva za govedo (30x33 m),

novih silosov – 3 koritastih (5x25 m) in 1 stolpnega (ϕ 4m), 3 skladišč za krmo, seno in slamo
(15x5m, 27x7m, 5x7m), ureditev gnojišča ter odstranitev obstoječih gospodarskih objektov. Za
načrtovane ureditve je bila izdelana tudi strokovna podlaga Ekološka presoja vpliva reje živali
na okolje (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 11. 3. 2020).
OPPN se izdeluje 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), ki gradnjo na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe dovoljuje tudi za 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, in za stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji,
kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in
druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in
mehanizacije).
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na
okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na
okolje.
Skladno s 110. ter 119. členom ZUREP ministrstvo na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja
prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov in ki jih je občina obvestila o objavi sklepa o
pripravi OPPN in izhodišč za njegovo pripravo v prostorskem informacijskem sistemu ter
pozvala, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje,
odloči, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je treba
za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, z javnim naznanilom na svetovnem spletu pa o
tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na svoji spletni strani.
II.
Kot sledi iz drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja, se celovita presoja vplivov na
okolje izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za
področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva,
kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe
prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v
okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena tega
zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in
105/20).
Ministrstvo na podlagi gradiva OPPN ugotavlja, da OPPN:




glede na dimenzije načrtovanih stavb, ne predstavlja podlage za izvedbo posega v okolje, ki
je naveden v citirani uredbi pod oznako G.II.1, saj ne dosega bruto tlorisne površine 30.000
m2, nadzemne višine 70 m, podzemne globine 30 m, pri katerih je obvezna izvedba presoje
vplivov na okolje, niti bruto tlorisne površine 10.000 m2, nadzemne višine 50 m ali
podzemne globine 10 m, pri katerih se obveznost presoje vplivov na okolje ugotavlja v
predhodnem postopku (G.II.1.1);

glede na namembnost načrtovanih stavb bi lahko predstavljal podlago za izvedbo posega v
okolje, ki je naveden v zgoraj citirani uredbi pod oznako A.IV Objekti za intenzivno rejo
živali, vendar glede na vrsto rejnih živali (govedo) in trenutno (21 GVŽ) ter načrtovano
zmogljivost namestitve (100 GVŽ) ne bo dosežen prag 500 GVŽ, pri katerem bi bila
obvezna izvedba presoje vplivov na okolje (A.V.7), niti prag 200 GVŽ, pri katerem bi se
obveznost presoje vplivov na okolje ugotavljala v predhodnem postopku (A.V.7.1).
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po

sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Kot sledi iz zgoraj citiranega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, se območje OPPN ne
nahaja v območju Natura 2000, zavarovanih območji narave ali v območju daljinskih vplivov,
zato za OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Na podlagi navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZVO izvedba celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni obvezna.
III.
Ne glede na gornje ugotovitve se celovita presoja vplivov na okolje na podlagi tretjega odstavka
40. člena ZVO lahko izvede tudi za drug plan - plan, ki določa rabo majhnih območij na lokalni
ravni, kot v primeru OPPN, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje
vplivala na okolje, pri čemer se upoštevajo določbe Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS 9/09; Uredba o
merilih).
Skladno z 2. členom Uredbe o merilih je ministrstvo pri ocenjevanju verjetnosti pomembnih
vplivov izvedbe OPPN na okolje upoštevalo prejeta mnenja nosilcev urejanja prostora, iz katerih
sledi, da izvedba OPPN ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidikov upravljanja z vodami,
kmetijstva, gozdarstva, varstva kulturne dediščine, varstva naravnih vrednot in ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varovanja zdravja ljudi.
Ministrstvo je v postopku na podlagi gradiv OPPN, lastnih ter javno dostopnih podatkov ter ob
upoštevanju vseh prejetih mnenj ugotovilo, da:






glede značilnosti plana:
o je OPPN po ZUREP prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske
ureditve na območjih, za katera je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu,
lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba ali pobuda po tem, ko
je bil sprejet občinski prostorski načrt, in da je OPPN podlaga za izdajo gradbenega
dovoljenja, torej predstavlja osnovo za izvedbo posega v okolje;
o bo morala Občina Moravske Toplice v postopku priprave svojega občinskega
prostorskega načrta vanj vnesti spremembe, nastale z uveljavitvijo OPPN; torej
OPPN vpliva na hierarhično višji plan;
o na druge plane izvedba OPPN ne bo vplivala;
o OPPN nima pomena za vključevanje okoljskih vidikov, npr. zaradi spodbujanja
trajnostnega razvoja;
o okoljski problemi, ki bi se nanašali na OPPN, niso znani;
o OPPN ni povezan z izvajanjem okoljske zakonodaje;
glede značilnosti vplivov OPPN:
o kumulativni vplivi z obstoječo dejavnostjo na območju OPPN ali v njegovi bližini so
malo verjetni in manj pomembni;
o čezmejni vplivi so zaradi oddaljenosti od državne meje izključeni;
o tveganja (nevarnosti) za zdravje ljudi in za okolje načrtovana dejavnost ne
predstavlja;
o raba zemljišča se spreminja le na majhnem delu površine, zato je prostorski obseg
vplivov majhen;
o število ljudi, ki bi lahko bili prizadeti (npr.zaradi vonjav), je zaradi nizke poseljenosti
območja in narave naselja (podeželsko naselje) majhno;
o vplivi na vode (obremenitev z nitrati in drugimi hranili) bi lahko bili pogosti, trajni in
nepovratni, vendar so z znanimi tehničnimi in drugimi ukrepi, skladno s predpisi o
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati, obvladljivi in zato manj verjetni;
glede območij, ki bi lahko bila prizadeta, njihovega pomena in ranljivosti:
o je namen izvedbe OPPN širitev obsega kmetijske dejavnosti na obstoječi lokaciji in
se intenzivnost in način rabe prostora s tem pomembno ne povečuje;

o
o

okoljski standardi kakovosti ali mejne vrednosti na območju OPPN niso preseženi;
niti na območju OPPN niti v bližini ni naravnih vrednot in območij, pomembnih za
varstvo biotske raznovrstnosti;
o območje OPPN ne posega v območje gozdov ali življenjsko območje divjadi;
o na območju OPPN ni vodovarstvenih območij;
o območje OPPN ne sega v poplavna območja,
o površina kmetijskih zemljišč z izvedbo OPPN ne bo bistveno zmanjšana;
o izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na varovano kulturno dediščino niti na
krajino, saj se načrtovani objekti umeščajo v zaledje kmetije, kjer ne bodo vidno
izpostavljeni;
zato je ocenilo, da izvedba OPPN ne bo imela pomembnih vplivov na okolje. Pri tem je
upoštevalo tudi mnenja nosilcev urejanja prostora, citirana v I. točki zgoraj.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da tudi na podlagi tretjega odstavka
40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Katarina Celič
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
•
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•
Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure
•
Ministrstvo za zdravje
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Številka: 35409-192/2020/6
Datum: 13. november 2020
Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Ur.l. RS,
št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS,
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 –
GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVO), 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 –
ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) in ter 119.. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUREP), na zahtevo stranke, v upravni zadevi
odločitve o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, Občini Moravske Toplice,
naslednjo

O D L O Č B O

1. V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije
Kučan (ID 1677) ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
2. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev
I.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 13. 8. 2020 prejel vlogo podjetja Umarh d.o.o., Ulica
5. prekomorske 7, Ptuj, ki ga zastopa direktorica Urška Berlič, po, s katero v imenu Občine
Moravske Toplice ministrstvo prosijo za izdajo odločbe glede celovite presoje vplivov na okolje v
postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Kučan (v
nadaljevanju: OPPN).
Vlogi so priložili pooblastilo Občine Moravske Toplice št. 350-0003/2020-9 z dne 25. 5. 2020 za
zastopanje v tem postopku ter mnenja nosilcev urejanja prostora:


Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, št. 4-III-761/2-0-20 z dne 20. 7. 2020;





Ministrstva za kulturo št. 35012-92/2020/5 z dne 6. 8. 2020;
Direkcije RS za vode, Sektor območja Mure, št. 35021-64/2020-2 z dne 23. 7. 2020;
Ministrstva za zdravje št. 350-54/2020/2 z dne 5. 8. 2020 s priloženim strokovnim mnenjem
Nacionalnega inštituta za javno zdravje z dne 5. 8. 2020.
 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3503-30/2020/3 z dne 15. 7. 2020.
Gradivo OPPN (Sklep o začetku postopka priprave OPPN, Izhodišča za pripravo OPPN –
UMARH d.o.o., marec 2020) je Občina Moravske Toplice objavila na svoji spletni strani.
Kot sledi iz gradiva OPPN, se z OPPN na območju parcel št. 211, 212, 213 in 215, k.o.
Tešanovci, površine 0,3543 ha, ki je v občinskem prostorskem načrtu določeno delno kot
kmetijsko zemljišče (K2) in delno kot površina podeželskega naselja (SK), načrtuje razširitev
območja kmetijskega gospodarstva, kar obsega gradnjo novega hleva za govedo (30x33 m),

novih silosov – 3 koritastih (5x25 m) in 1 stolpnega (ϕ 4m), 3 skladišč za krmo, seno in slamo
(15x5m, 27x7m, 5x7m), ureditev gnojišča ter odstranitev obstoječih gospodarskih objektov. Za
načrtovane ureditve je bila izdelana tudi strokovna podlaga Ekološka presoja vpliva reje živali
na okolje (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 11. 3. 2020).
OPPN se izdeluje 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), ki gradnjo na
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe dovoljuje tudi za 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, in za stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji,
kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in
druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in
mehanizacije).
Po 40. členu ZVO je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega
akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na
okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in
kulturne dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na
okolje.
Skladno s 110. ter 119. členom ZUREP ministrstvo na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja
prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov in ki jih je občina obvestila o objavi sklepa o
pripravi OPPN in izhodišč za njegovo pripravo v prostorskem informacijskem sistemu ter
pozvala, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje,
odloči, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Kot sledi iz 6. odstavka 40. člena ZVO, ministrstvo pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je treba
za plan izvesti celovito presojo vplivov na okolje, z javnim naznanilom na svetovnem spletu pa o
tem obvesti tudi javnost. Tovrstne odločitve ministrstvo objavlja na svoji spletni strani.
II.
Kot sledi iz drugega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja, se celovita presoja vplivov na
okolje izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za
področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva,
kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe
prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v
okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena tega
zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO je Vlada RS predpisala vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja v skladu z določili Uredbe o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in
105/20).
Ministrstvo na podlagi gradiva OPPN ugotavlja, da OPPN:




glede na dimenzije načrtovanih stavb, ne predstavlja podlage za izvedbo posega v okolje, ki
je naveden v citirani uredbi pod oznako G.II.1, saj ne dosega bruto tlorisne površine 30.000
m2, nadzemne višine 70 m, podzemne globine 30 m, pri katerih je obvezna izvedba presoje
vplivov na okolje, niti bruto tlorisne površine 10.000 m2, nadzemne višine 50 m ali
podzemne globine 10 m, pri katerih se obveznost presoje vplivov na okolje ugotavlja v
predhodnem postopku (G.II.1.1);

glede na namembnost načrtovanih stavb bi lahko predstavljal podlago za izvedbo posega v
okolje, ki je naveden v zgoraj citirani uredbi pod oznako A.IV Objekti za intenzivno rejo
živali, vendar glede na vrsto rejnih živali (govedo) in trenutno (21 GVŽ) ter načrtovano
zmogljivost namestitve (100 GVŽ) ne bo dosežen prag 500 GVŽ, pri katerem bi bila
obvezna izvedba presoje vplivov na okolje (A.V.7), niti prag 200 GVŽ, pri katerem bi se
obveznost presoje vplivov na okolje ugotavljala v predhodnem postopku (A.V.7.1).
Po 101. členu ZON je treba za vsak plan ali spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme
pristojni organ za področje urejanja prostora, in bi lahko pomembno vplival na zavarovano
območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sam po

sebi ali v povezavi z drugimi plani, izvesti presojo sprejemljivosti njegovih vplivov oziroma
posledic glede na varstvene cilje teh območij. Na podlagi 5. odstavka 101.a člena ZON
ministrstvo sprejme odločitev o obveznosti izdelave presoje sprejemljivosti na podlagi mnenja
organizacije, pristojne za ohranjanje narave.
Kot sledi iz zgoraj citiranega mnenja Zavoda RS za varstvo narave, se območje OPPN ne
nahaja v območju Natura 2000, zavarovanih območji narave ali v območju daljinskih vplivov,
zato za OPPN ni treba izvesti presoje sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.
Na podlagi navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZVO izvedba celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni obvezna.
III.
Ne glede na gornje ugotovitve se celovita presoja vplivov na okolje na podlagi tretjega odstavka
40. člena ZVO lahko izvede tudi za drug plan - plan, ki določa rabo majhnih območij na lokalni
ravni, kot v primeru OPPN, če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje
vplivala na okolje, pri čemer se upoštevajo določbe Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS 9/09; Uredba o
merilih).
Skladno z 2. členom Uredbe o merilih je ministrstvo pri ocenjevanju verjetnosti pomembnih
vplivov izvedbe OPPN na okolje upoštevalo prejeta mnenja nosilcev urejanja prostora, iz katerih
sledi, da izvedba OPPN ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidikov upravljanja z vodami,
kmetijstva, gozdarstva, varstva kulturne dediščine, varstva naravnih vrednot in ohranjanja
biotske raznovrstnosti in varovanja zdravja ljudi.
Ministrstvo je v postopku na podlagi gradiv OPPN, lastnih ter javno dostopnih podatkov ter ob
upoštevanju vseh prejetih mnenj ugotovilo, da:






glede značilnosti plana:
o je OPPN po ZUREP prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske
ureditve na območjih, za katera je tako določeno v občinskem prostorskem načrtu,
lahko pa tudi na drugih območjih, če se za to izkaže potreba ali pobuda po tem, ko
je bil sprejet občinski prostorski načrt, in da je OPPN podlaga za izdajo gradbenega
dovoljenja, torej predstavlja osnovo za izvedbo posega v okolje;
o bo morala Občina Moravske Toplice v postopku priprave svojega občinskega
prostorskega načrta vanj vnesti spremembe, nastale z uveljavitvijo OPPN; torej
OPPN vpliva na hierarhično višji plan;
o na druge plane izvedba OPPN ne bo vplivala;
o OPPN nima pomena za vključevanje okoljskih vidikov, npr. zaradi spodbujanja
trajnostnega razvoja;
o okoljski problemi, ki bi se nanašali na OPPN, niso znani;
o OPPN ni povezan z izvajanjem okoljske zakonodaje;
glede značilnosti vplivov OPPN:
o kumulativni vplivi z obstoječo dejavnostjo na območju OPPN ali v njegovi bližini so
malo verjetni in manj pomembni;
o čezmejni vplivi so zaradi oddaljenosti od državne meje izključeni;
o tveganja (nevarnosti) za zdravje ljudi in za okolje načrtovana dejavnost ne
predstavlja;
o raba zemljišča se spreminja le na majhnem delu površine, zato je prostorski obseg
vplivov majhen;
o število ljudi, ki bi lahko bili prizadeti (npr.zaradi vonjav), je zaradi nizke poseljenosti
območja in narave naselja (podeželsko naselje) majhno;
o vplivi na vode (obremenitev z nitrati in drugimi hranili) bi lahko bili pogosti, trajni in
nepovratni, vendar so z znanimi tehničnimi in drugimi ukrepi, skladno s predpisi o
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati, obvladljivi in zato manj verjetni;
glede območij, ki bi lahko bila prizadeta, njihovega pomena in ranljivosti:
o je namen izvedbe OPPN širitev obsega kmetijske dejavnosti na obstoječi lokaciji in
se intenzivnost in način rabe prostora s tem pomembno ne povečuje;

o
o

okoljski standardi kakovosti ali mejne vrednosti na območju OPPN niso preseženi;
niti na območju OPPN niti v bližini ni naravnih vrednot in območij, pomembnih za
varstvo biotske raznovrstnosti;
o območje OPPN ne posega v območje gozdov ali življenjsko območje divjadi;
o na območju OPPN ni vodovarstvenih območij;
o območje OPPN ne sega v poplavna območja,
o površina kmetijskih zemljišč z izvedbo OPPN ne bo bistveno zmanjšana;
o izvedba OPPN ne bo pomembno vplivala na varovano kulturno dediščino niti na
krajino, saj se načrtovani objekti umeščajo v zaledje kmetije, kjer ne bodo vidno
izpostavljeni;
zato je ocenilo, da izvedba OPPN ne bo imela pomembnih vplivov na okolje. Pri tem je
upoštevalo tudi mnenja nosilcev urejanja prostora, citirana v I. točki zgoraj.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo ugotavlja, da tudi na podlagi tretjega odstavka
40. člena ZVO za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
Na podlagi 2a. alineje 1. odstavka 23. člena in 4. alineje 1. odstavka 24. člena Zakona o
upravnih taksah (Ur.l. RS št. 106/2010 – urad.preč.besed.) je izdaja te odločbe oproščena
takse.
S tem je odločba utemeljena.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor
in sicer z vložitvijo tožbe v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pri navedenem sodišču ali
pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Katarina Celič
sekretarka

mag. Vesna Kolar Planinšič
vodja Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje

Prejme po e-pošti:
 UMARH d.o.o.
 Občina Moravske Toplice
V vednost
•
Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
•
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo
•
Ministrstvo za kulturo
•
Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure
•
Ministrstvo za zdravje

