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1. TEKSTUALNI DEL  

 

 

1.0     Usmeritve iz veljavnih prostorskih aktov 
 

 

Predmetna izhodišča za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju: OPPN) obravnavajo del območja imenovanega »Papičov breg«, na 
severnem robu naselja Moravske Toplice; (parc. št. 12/1; k.o. Moravci). 

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/2017) (v nadaljevanju OPN) in je z OPN 
opredeljeno kot stavbno.  Območje spada v enoto urejanja prostora MT 33, s 
podrobnejšo namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Za obravnavano 
območje je z OPN predvidena izdelava podrobnejšega prostorskega načrta 
(OPPN). 
Predvidene ureditve znotraj območij predvidenih občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov so natančneje opredeljene v 63. členu OPN. V 4. točki 63. člena OPN je 
tako za območje MT 33 opredeljeno, da se zemljišča namenijo za ureditev 
podeželskih naselij s spremljajočimi dejavnostmi ter vinske kleti, zidanice in 
počitniške hišice, s spremljajočimi dejavnostmi (turizem, kmečki turizem, vinotoč 
ipd.). 

 
2.0 Analiza obstoječega stanja 
 

Obravnavano območje obsega parcelo št. 12/1 in je veliko 1966,6 m2. Parcela je 
trenutno nepozidana, na delu parcele se nahaja vinograd, preostali del je travnik. 
Zemljišče se vzpenja z vzhoda proti zahodu, višinska razlika znaša cca. 6 m. 
Parcela je na vzhodnem robu omejena z lokalno cesto (Dolga ulica, Moravske 
Toplice), cestni priključek je izveden na jugo-vzhodnem vogalu parcele. Po južnem 
robu parcele poteka dovozna makadamska pot, ki trenutno služi tudi za dovoz do 
parcele na zahodni strani obravnavane parcele. Na severni strani parcele sta dve 
pozidani parceli, prav tako sta dva manjša objekta (vinske kleti) zgrajena na 
parcelah na zahodni strani. Širše območje lahko opredelimo kot območje razpršene 
gradnje. 
Parcela komunalno ni opremljena, na vzhodnem robu (ob lokalni cesti) poteka javni 
vodovod, na južnem robu parcele pa je izveden n.n. el. kablovod. Fekalne 
kanalizacije in drugih komunalnih vodov na območju ni. 

 
Znotraj obravnavanega območja so uveljavljeni varstveni režimi; in sicer je celotno 
območje znotraj območja Krajinskega parka Goričko (Ur.l. RS št. 101/03), ekološko 
pomembnega območja (EPO, ARSO april 2014), območje NATURA 2000 – 
posebna varstvena območja (Ur.l. RS št. 101/03) ter območja erozije – območja 
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običajnih zaščitnih ukrepov (ARSO, januar 2014). Znotraj območja ni nobenih 
objektov, ki bi bili opredeljeni kot naravna ali kulturna dediščina. 

 

3.0 Predvidene dejavnosti in ureditve 

 

Namen in potreba po pripravi OPPN 

Pobudo za izvedbo prostorskega akta, je podal lastnik obravnavanega zemljišča. 
Glede na razpršeno lastništvo parcel in ker lastniki ostalih parcel znotraj območja, 
za katerega je z OPN predvidena izdelava OPPN, niso izkazali interesa po gradnji 
objektov na svojih parcelah, je občina pristopila k izdelavi OPPN le za obravnavano 
parcelo. Na ta način bo investitorju omogočena pozidava parcele. 

 

Predvidene dejavnosti in ureditve 

V skladu z določili 63. člena OPN se znotraj obravnavanega območja predvideva 
gradnja stanovanjskega objekta, ki se lahko nameni tudi spremljajočim dejavnostim 
(turizem, kmečki turizem, vinotoč ipd.). 

Predvideni prostorsko izvedbeni pogoji (PIP) znotraj območja se povzemajo na 
podlagi določil 36. člena OPN, ki opredeljuje PIP za območja SK – ostala manjša 
naselja in zaselki v gričevnatem delu občine: 

- Pri umestitvi novega objekta se upošteva tipologija, upošteva se vzorec pozidave 
(lega objektov, usmerjenost objektov, smer slemena ipd.), morfologija zazidave in 
regulacijske črte – predvideni objekt bo lociran v severo-zahodnem vogalu parcele, 
v nadaljevanju linije obstoječe pozidave na parcelah severno od območja.  

- Višina objekta je dve etaži nad urejenim terenom (do K+P+1 ali do K+P+M), poleg 
strešnih oken so možne tudi strešne klasične frčade in pultna okna.  

- Tlorisna oblika objekta je lahko kvadratna ali podolžna, lahko je lomljena v L ali U; 
objekt mora biti oblikovan v skladu s arhitekturno tipologijo območja. 

- Streha objekta je lahko simetrična dvokapnica z naklonom od 35 do 45 stopinj, s 
smerjo slemena po daljši stranici objekta, z opečno, sivo in rjavo kritino. Del stavbe 
se lahko kombinira z ravno ali enokapno tako, da je ca. 2/3 objekta dvokapna streha 
(zajema večji del stavbe in vizualno prevladuje ter sledi vzorcu pozidave) ter max. 
1/3 objekta ravna ali enokapna streha, ki mora biti nižje od slemena dvokapnice. 
Ravni ali enokapni del strehe je lahko v večjem deležu, če se nahaja za dvokapnim 
delom objekta (v notranjosti parcele), ki ni višji od dvokapnega dela objekta. Na 
streho se lahko namestijo sončni sprejemniki. Deli objekta so lahko tudi vkopani v 
pobočje z zeleno streho oziroma prekriti z zemljo in spojeni z okoliškim reliefom. Na 
strehah se lahko uredijo frčade, pultna in strešna okna. Ravna in enokapna streha 
(do 15 stopinj) je možna na pomožnih, enostavnih in nezahtevnih objektih. 

- Dovoljene se svetle, pastelne barve fasad. Barva fasade naj bo skladna z barvo 
stavbnega pohištva. Dovoli se tudi fasade z leseno oblogo, oblogo iz kamna, ki je v 
manjšem deležu ter avtohton.  
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- Predvidena je izvedba cestnega priključka, ureditev dvorišča in izvedba priključka 
na vodovodno in n.n. el. omrežje. Fekalne vode se bodo odvajale na predvideno 
čistilno napravo (MKČN), meteorne vode se bodo odvajale v teren. 

Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno 

infrastrukturo ter družbeno javno infrastrukturo 

 

Za realizacijo predvidenih ureditev ne bo potrebnih nobenih investicij v komunalno 
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter družbeno javno infrastrukturo. 

Ob robu obravnavanega območja poteka javni vodovod, do parcele je izveden n.n. el. 
kablovod in na jugo-vzhodnem vogalu parcele je že izveden cestni priključek na 
obstoječo lokalno cesto. 

Za funkcioniranje objekta bo potrebna le izvedba priključkov na vode javnega omrežja 
(vodovod, n.n. el.vod), kar bo strošek investitorja objekta. Ker tudi v bližnji prihodnosti 
občina ne predvideva izgradnje fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja 
znotraj območja bo investitor v lastni režiji uredil tudi odvajanje fekalnih in meteornih 
vod (gradnja MKČN in ponikovalnice). 
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2. GRAFIČNI DEL  
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