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ZADEVA: Naravovarstvene smernice in mnenje o potrebnosti izvedbe presoje sprejemljivosti za Občinski 
podrobni prostorski načrt za del območja Papičov breg (MT 33) (id. št. 2575) občine Moravske 
Toplice

Na osnovi vaše vloge z dne 6. 9. 2021 prejete dne 6. 9. 2021, izdajamo v skladu s 97. in 98. členom 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) in na podlagi 119. in 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
naravovarstvene smernice in mnenje za Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Papičov breg (MT 33) 
(id. št. 2575).

Vlogi ste priložili:
 sklep,
 izhodišča,
 identifikacijsko številko,
 pooblastilo.

Prostorski akt se nanaša na ureditveno območje zemljiške parcele št. 12/1 v k. o. Moravci v občini Moravske Toplice.

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Papičov breg (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN) zajema glede na Občinski prostorski načrt občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) (v nadaljnjem 
besedilu: OPN) enoto urejanja prostora MT 33.

Območje OPPN je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot površine podeželskega naselja (SK).

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.

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).

Območje OPPN se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO), Naturi 2000 in zavarovanem območju narave 
(Krajinski park Goričko).

Za območje Občine Moravske Toplice je Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor dne 24. 4. 2009 izdal posebne 
smernice št. 4-III-283/4-O-09/AG, dne 16. 7. 2010 dopolnilne smernice št. 4-III-283/7-O-09/AG in dne 06. 8. 2013 drugo 



dopolnitev smernic št. 4-II-644/3-O-13/JS v katerih je v skladu z ZON podana vsebina za področje ohranjanja narave 
tudi za območje predvidenega OPPN.

1 UVOD

Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerim se za območje, ki ima na podlagi predpisov s področja 
ohranjanja narave poseben status, opredelijo varstvene usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot 
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

2 SPLOŠNI DEL

Vsebina splošnega dela naravovarstvenih smernic, določena v 98. členu ZON, je prikazana v splošnih 
naravovarstvenih smernicah na povezavi https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-
content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf in deloma 
upoštevana že v osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta. V nadaljevanju zato navajamo le vsebine, ki 
so v osnutku načrta upoštevane nepopolno, manjkajo, ali pa gre za dodatne vsebine, ki niso del prikaza prostora v 
prostorskem informacijskem sistemu in za njih v posebnem delu navajamo priporočila.

Na podlagi kartiranja habitatnih tipov so bili na zemlj. s parc. št. 12/1, k. o. Moravci evidentirani »Vinogradi«, »Njive«, 
»Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko«, »Kolovoz, vlaka«, »Makadamske ceste, kolovozi in poti«, »Nizkodebelni in grmičasti sadovnjaki«, 
»Tradicionalno gojeni vinogradixNizkodebelni in grmičasti sadovnjaki« in »Sadovnjaki«.

3 POSEBNI DEL

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo omilitveni ukrepi, določeni v okoljskem 
poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. Splošne in posebne naravovarstvene usmeritve so podane v 
splošnih naravovarstvenih smernicah, zato v nadaljevanju podajamo le konkretne pogoje, usmeritve in priporočila.

3.1 Konkretni pogoji in usmeritve za varstvo zavarovanega območja, ekološko pomembnega območja in 
posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000)

Na na zemlj. s parc. št. 12/1, k. o. Moravci je evidentiran habitatni tip »Srednjeevropski kseromezofilni nižinski 
travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko« s kvalifikacijskim habitatnim 
tipom Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

V OPN Moravske Toplice je že bilo presojano, da je obravnavano območje po podrobnejši namenski rabi 
opredeljeno kot površine podeželskega naselja (SK). Zaradi predvidenega posega lahko pride do manjše izgube 
habitatnega tipa, kar pa je v skladu z OPN. Konkretni pogoji in usmeritve zato niso potrebni.

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja Papičov breg (MT 33) (id. št. 2575) sega v naslednja varovana območja:

Posebna varstvena območja (Območja Natura 2000):
ID št. Ime območja Status Uradna objava

SI3000221 Goričko POO

SI5000009 Goričko POV

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Ur. list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 
43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 
21/16 in 47/18)

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf
https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2021/03/Splo%C5%A1ne-naravovarstvene-smernice-za-urejanje-prostora_.pdf


Zavarovana območja
Koda Ime zavarovanega območja Status Uradna objava

3913 Krajinski park Goričko KP Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni 
list RS, št. 101/03 in 46/14 – ZON-C)

Posebno varstveno območje Goričko (POO in POV) je opredeljeno za ohranjanje ugodnega stanja 7 vrst ptic, 
varovanih z Direktivo o pticah ter 9 vrst in 1 habitatni tip, varovanih z Direktivo o habitatih. KP Goričko je 
ustanovljen z namenom ohranjanja biotske in krajinske pestrosti. Vrste naseljujejo hribovito območje kulturne 
krajine severovzhodne Slovenije, za katero so značilne ekstenzivne površine z drobno parcelacijo.

Objekt in ureditve so predvideni na intenzivnih kmetijskih površinah, na delu vinogradov in deloma na območju 
nižinskega travnika. Predvideni objekt in ureditve bodo v bližini že obstoječih objektov. Glede na vrsto posegov v 
naravo, načrtovanih z obravnavanim planskim aktom, znotraj zgoraj navedenih varovanih območij in upoštevajoč 
obstoječi OPN, varstveni režim in varstvene cilje, zaradi katerih so bila ta območja opredeljena, pričakovani vplivi 
posegov v naravo ne bodo pomembno vplivali na navedena varovana območja. Če se bodo posegi izvedli v skladu 
z OPN bo vpliv na zgoraj navedeno zavarovano območje in posebni varstveni območji in kvalifikacijske vrste, zaradi 
katerih sta bili ti območji opredeljeni nebistven.

Menimo da sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Papičov breg (MT 33) (id. št. 
2575) ni v nasprotju z varstvenim režimom KP in varstvenimi cilji natura 2000 območja. 

Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti.

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost

Ugotavljamo, da območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Papičov breg (MT 33) (id. 
št. 2575) sega na ekološko pomembno območje:

Ekološko pomembna območja Koda Uradna objava

Goričko 42100 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list 
RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Ocenjujemo, da se s vplivi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Papičov breg (MT 33) (id. 
št. 2575) verjetno ne bo pomembno vplivalo na ekološko pomembno območje in biotsko raznovrstnost.

4 POGOJI

V postopku sprejemanja prostorskega akta je treba pridobiti mnenje o sprejemljivosti prostorske ureditve z vidika 
varstva narave – naravovarstveno mnenje. Brez naravovarstvenega mnenja ali obvestila, da izdelava 
naravovarstvenih smernic ni potrebna, ni mogoče sprejeti prostorskega akta (šesti odstavek 97. člena ZON).

Naravovarstveno mnenje izda organizacija, pristojna za ohranjanje narave, ko prejme zahtevo pripravljavca akta. 
Tej zahtevi je treba priložiti končni predlog tega akta ter ustrezno obrazložitev, kako je pripravljavec ob pripravi 
akta upošteval naravovarstvene smernice (sedmi odstavek 97. člena ZON).
Besedilo končnega predloga prostorskega akta naj smiselno povzame oz. vključi določila varstva narave, ki so 
podana v naravovarstvenih smernicah.

V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva 105. člen ZON.

Morebitna vprašanja in dodatne pojasnila v zvezi z vsebino naravovarstvenih smernic naslovite na Zavod RS za 
varstvo narave, Območna enota Maribor 02 333 13 70.

Lep pozdrav



Pripravil(a):
Sandra Zvonar

naravovarstvena svetovalka
Simona Kaligarič

visoka naravovarstvena svetnica, 
Vodja OE Maribor

Poslano:
- naslovniku po e-pošti: tomaz@biro-lazar.si,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.
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