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01-V 3 SK K2 680,71 56

Občan predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izloči zemljišče s parc. št 3354 k.o. 
Selo, ki je v njegovi lasti.

02-V 5 A K2 2389,96 58

Pobudnik predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izločijo deli zemljišča s parc. št 330/5, 
330/4, 335, vse k.o. Andrejci, ki so  v njegovi 
lasti.

03-V A K2 1286,53 58

Pobudnik predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izločijo deli zemljišča s parc. št 330/5, 
330/4, 335, vse k.o. Andrejci, ki so  v njegovi 
lasti.

Tabela posegov SD OPN 1 Moravske Toplice

Vračanje kmetijskih zemljišč



04-V 13 A K1 544,34 60

Občan predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izločijo  zemljišča s parc. št 650, 681/2 - 
del, vse k.o. Andrejci, ki so v njegovi lasti.
Na delu p.št. 650 je že obstoječa javna pot. 
Parc. št. 681/2 v delu predstavlja 
nefunkcionalno zemljišče, zato se pobuda 
sprejme. 

05-V 18 CD K1 6,41 42

Na zemljišču parc. št. 164/3 in 164/4, obe k.o. 
Pordašinci se uskladi popravek zemljiškega 
katastra s podrobno namensko rabo. P.št. 
164/4 k.o. Pordašinci je v celoti območje 
parkirišč.

06-V 36 ZK G 1717,09 30

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 437 k.o. 
Središče v območje centralnih dejavnosti – 
obstoječa mrliška vežica in v območje 
parkirišča po dejanskem stanju. Hkrati se 
predlaga izbris iz stavbnega dela območja 
pokopališč v gozdno zemljišče na p.št. 434 k.o. 
Središče.

07-V 38 A K2 420,63 32

Pobudnik predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izloči zemljišče s parc. št 444 k.o. 
Andrejci, ki je v njegovi lasti.



08-V 84 O K1 1567,28 41

Na p.št. 4267 k.o. Motvarjevci se predlaga 
izvzem stavbnega zemljišča – okoljske 
infrastrukture v kmetijsko zemljišče.

09-V 86 IK K2 69,48 34
Predlaga se izbris, oziroma prestavitev 
stavbnega zemčljišča zaradi brežine.

10-V 99 ZK K2 654,47 32

Predlaga, da se v postopku sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta v 
stavbno zemljišče vključi parcelna št. 2930 k.o. 
Selo, na kateri je obstoječi objekt mrliške 
vežice. Del parc.št. 2932 k.o. Selo, ki je po 
podrobni namenski rabi zemljišča opredeljen 
kot stavbno zemljišče, pa se naj spremeni v 
kmetijsko zemljišče. Tako bo zemljišče s p.št. 
2932 k.o. Selo v celoti postalo kmetijsko.

11-V 104 SK K2 654,36 38

Predlaga se izbris stavbnega zemljišča parc. št. 
1838 k.o. Ivanjševci, v območje kmetijskih 
zemljišč.



12-V 106 SK K1 397,61 34

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 4238 k.o. Filovci iz območja 
stavbnih zemljišč v kmetijko zemljišče.

13-V 109 SK K2 120,76 40

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4311/1 k.o. Filovci, v območje 
kmetijskih zemljišč.

14a-V 110 SK VC 0,39 0

Na zemljišču parc. št. 3071/30 k.o. Moravci se 
naj uskladi popravek zemljiškega katastra s 
podrobno namensko rabo prostora. V skladu s 
DRSV je bila izvedena izravnava meje potoka. 
Obravnavano območje je v ZN Podov.

14-V 110 SK VC 31,25 0

Na zemljišču parc. št. 3071/30 k.o. Moravci se 
naj uskladi popravek zemljiškega katastra s 
podrobno namensko rabo prostora. V skladu s 
DRSV je bila izvedena izravnava meje potoka. 
Obravnavano območje je v ZN Podov.



15-V 111 SK K1 1316,90 67

Predlaga se izbris stavbnih delov zemljišč parc. 
št. 333, 336, 339, 341, 343, 344, 345 in 357, 
vse k.o. Pordašinci, v območje kmetijskih 
zemljišč.

16-V 114 O K1 1403,43 34

Predlaga se izbris okoljske infrastrukture dela 
zemljišča parc. št. 1247/1 k.o. Tešanovci, v 
območje kmetijskih zemljišč.

17-V 116 SK K1 146,95 67

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišč parc. 
št. 1103 k.o. Čikečka vas, v območje kmetijskih 
zemljišč.

18-V 117 SK K2 18,31 67

Predlaga se izbris stavbnih delov zemljišč parc. 
št. 1002, 1009, 3967 in 3968, vse k.o. 
Motvarjevci, v območje kmetijskih zemljišč.



19-V 117 SK K2 17,94 67

Predlaga se izbris stavbnih delov zemljišč parc. 
št. 1002, 1009, 3967 in 3968, vse k.o. 
Motvarjevci, v območje kmetijskih zemljišč.

20-V 117 SK K2 313,12 64

Predlaga se izbris stavbnih delov zemljišč parc. 
št. 1002, 1009, 3967 in 3968, vse k.o. 
Motvarjevci, v območje kmetijskih zemljišč.

21-V 118 SK K1 11,15 55

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišč parc. 
št. 2305 k.o. Čikečka vas, v območje kmetijskih 
zemljišč.

22-V 119 SK K1 12,01 30

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4478/1 k.o. Čikečka vas, v območje 
kmetijskih zemljišč.



23-V 120 CD K1 172,56 26

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča – 
centralne dejavnosti parc. št. 1893/1 k.o. 
Kančevci, v območje kmetijskih zemljišč na 
zasebnem zemljišču.

24-V 123 SK K2 191,18 42

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 1480 k.o. Ratkovci v območje 
kmetijskih zemljišč, ter vris stavbnega območja 
p.št. 1479 k.o. Ratkovci iz območja kmetijskih 
zemljišč v območje površin podeželskega 
naselja.

25-V 124 A K1 624,63 49

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 995/1 k.o. Andrejci v območje 
kmetijskih zemljišč.

26-V 125 SK K2 216,53 40

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4200/1 k.o. Selo v območje kmetijskih 
zemljišč.



27-V 133 SK K1 437,58 67

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 96, 99/3 k.o. Tešanovci v območje 
kmetijskih zemljišč.

28-V 137 SK K1 32,19 58

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4265/2 k.o. Filovci v območje 
kmetijskih zemljišč.

29-V 146 ZK K2 942,15 32

Predlaga se izbris zemljišča parc. št. 908 k.o. 
Berkovci, iz območja pokopališč v kmetijsko 
zemljišče.

30-V 152 SK K2 1174,94 34

Predlaga se izbris stavbnih delov zemljišč p.št. 
4984, 4981,..4899, vse k.o. Vučja Gomila v EUP 
VG 4 v kmetijska zemljišča.



31-V 154 CD K2 57,19 40

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 382/1 k.o. Krnci iz območja 
centralnih dejavnosti v območje drugih 
kmetijskih zemljišč.

32-V 159 SK K2 217,77 52
Predlaga se izbris stavbnega zemljišča p.št. 
1662/3 k.o. Lončarovci v kmetijsko zemljišče.

01-S 2 K1 SK 495,01 30

Občan predlaga, da se zemljišče s parc št. 4691 
in 4690/1 v k.o. Vučja Gomila opredeli kot 
stavbno zemljišče. Investitor je v letu 2017 
pridobil gradbeno dovoljenje št. 351-
1225/2017-8(0307) z dne 12.12.2017 za 
gradnjo stanovanjskega objekta na 
predmetnem zemljišču. Navaja tudi, da je bilo 
zemljišče v času izdaje gradbenega dovoljenja 
opredeljeno kot stavbno zemljišče. V tem času 
je dokupil p.št. 4690/1 in bi si rad uredil 
spremembo gradbenega dovoljenja. Prilaga 
gradbeno dovoljenje.

Nova stavbna zemljišča



02-S 7 K1 ZS 202,77 22

Na delu p.št. 1841 k.o. Mlajtinci je ugotovljeno, 
da je del obstoječih tribun na kmetijskem 
zemljišču. Zato predlaga, da se namenska raba 
uskladi z dejanskim stanjem in se spremeni v 
območje ZS. Gre za neskladje med dejanskim 
stanjem in veljavnim OPN in skupaj s 
sosednjimi stavbnimi zemljišči tvorita celoto.

03-S 8 k2 SK 2876,68 49

Občan predlaga, da se zemljišče s parc. št. 274, 
k.o. Andrejci v celoti spremeni nazaj iz 
kmetijskega zemljišča v stavbno. Želi vrnitev 
namenske rabe v prvotno stanje pred 
sprejemom OPN (2017).  Pobuda se nahaja ob 
javni cesti in se dotika območja stavbnih 
zemljišč. 

04-S 9 K1 SK 3769,11 67

Občan predlaga spremembo namenske rabe za 
zemljišče na parc. št. 3342 k.o. Motvarjevci v 
celotno stavbno zemljišče. V teku je postopek 
izdelave OPPN za ureditev turističnega 
kompleksa za p. št. 3342, 3322 in 3321 vse k.o. 
Motvarjevci, ki je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče.

05-S 10 K1 SK 370,90 49

Občan predlaga spremembo namenske rabe za 
zemljišče na parc. št. 3342 k.o. Motvarjevci v 
celotno stavbno zemljišče. V teku je postopek 
izdelave OPPN za ureditev turističnega 
kompleksa za p. št. 3342, 3322 in 3321 vse k.o. 
Motvarjevci, ki je opredeljeno kot stavbno 
zemljišče.



06-S 15 K2 SK 311,98 40

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 25 
k.o. Suhi Vrh v delu spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišč, po priloženi skici. Gre za 
zaokrožitev stavbnega tako, da bo obstoječa 
stavbna parcela postala funkcionalna.

07-S 16 K2 SK 1156,83 34

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 677/2 
k.o. Sebeborci v celoti spremeni iz kmetijskega 
v stavbno zemljišče, zaradi nameravane 
gradnje stanovanjske hiše. Prilaga lokacijsko 
dokumentacijo iz leta 1997 za izgradnjo vinske 
kleti.

08-S 17 K1 SK 1866,21 30

Lastnik predlaga, da se zemljišče parc. št. 115/1 
k.o. Moravci v delu spremeni iz kmetijskega 
zemljišča v stavbno, po priloženi skici. 
Spremembo utemeljuje z navedbo, da bi želel 
na zemljišču postaviti 2 vikendici oz 
stanovanjsko hišo. Glede na to, da gre za del 
kmetijskega zemljišča ob območju stavbnih 
površin in da gre za pobudo ob lokalni cesti, se 
določi poseg. 

09-S 18 K1 P 1,62 42

Na zemljišču parc. št. 164/3 in 164/4, obe k.o. 
Pordašinci se uskladi popravek zemljiškega 
katastra s podrobno namensko rabo. P.št. 
164/4 k.o. Pordašinci je v celoti območje 
parkirišč.



10-S 20 K1 SK 735,77 52

Občan predlaga, da se območje stavbnega 
zemljišča parc. št. 1966, 1965 k.o. Filovci razširi 
do meje stavbnega zemljišča sosednje parcele 
št. 1967. Glede na to, da gre za del stavbnih 
zemljišč v notranjosti je smiselno izravnati 
mejo območja stavbnih zemljišč. Na navedenih 
zemljiščih je že izgrajena stanovanjska hiša po 
izdanem GD 351-471/2020-8(0307) z dne 
8.7.2020. 

11-S 22 K2 SK 971,43 34

Občan predlaga, da se zemljišča s parc. št. 534, 
535, 549/1, vse k.o. Andrejci na delu 
kmetijskega zemljišča spremenijo nazaj v 
stavbno. Želi vrnitev namenske rabe v prvotno 
stanje pred sprejemom OPN (2017). Pobuda se 
nahaja v notranjosti parcele na delu katerega je 
izgrajen bazen.

12-S 23 K2 SK 45,53 21

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 580/2 
k.o. Ivanovci spremeni iz kmetijskega zemljišča 
v stavbno. Spremembo utemeljuje z navedbo, 
da bi želel na zemljišču graditi stanovanjsko 
hišo. V ta namen predlaga spremembo iz 
stavbnega v kmetijsko zemljišče p.št. 579/2 in 
580/2 k.o. Ivanovci.

13-S 24 K1 SK 1479,39 34

Občan predlaga, da se zemljišča parc. št. 4474, 
2258, 2257 – del k.o. Čikečka vas spremenijo iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče. Spremembo 
utemeljuje z navedbo, da bi v prihodnje želel 
na zemljiščih izgraditi stanovanjsko stavbo.



14-S 25 K2 SK 749,85 32

Občan predlaga, da se del kmetijskih zemljišč 
p.št. 800, 801 k.o. Moravci, na katerih obstoječi 
dovoz in parkirišče, uskladi namenska raba z 
dejanskim stanjem, po priloženi skici.
Pobuda se sprejme, saj obstoječi dovoz in 
parkirišče na kmetijskem zemljišču pripadajo k 
sosednjemu stavbnemu zemljišču in tvorita 
zaključeno celoto. Navedba pobudnika da je 
p.št. 800 opredeljena delno kot kmetijsko in 
delno kot stavbno zemljišče, ne drži saj je 
zemljišče v celoti namenjeno območju 
podeželskega naselja.

15-S 26 K2 SK 551,74 55

Občan predlaga, da se del kmetijskega 
zemljišča p.št. 282/1 k.o. Suhi Vrh, na katerem 
je dozidan stanovanjski objekt v III. gradbeni 
fazi, uskladi namenska raba z dejanskim 
stanjem. Prilaga gradbeno dovoljenje iz leta 
2019.
Pobuda se sprejme, saj obstoječi objekt na 
kmetijskem zemljišču pripada k stavbnemu 
delu zemljišča in na njem pripadajočemu 
objektu p.št. 282/1 k.o. Suhi Vrh in tvorita 
zaključeno celoto.

16-S 27 K1 BC 1000,15 49

Ob nogometnem igrišču v Moravcih je na 
kmetijskem zemljišču p.št 3533/1 k.o. Moravci, 
ki je v lasti občine, izgrajeno igrišče za odbojko. 
Potrebna je uskladitev namenske rabe v 
površine za šport in rekreacijo.

17-S 34 K1 SK 96,82 67

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 554/1, 557/2 in 588/4, vse k.o. 
Berkovci, po priloženi skici.



18-S 35 K1 E 71,84 17

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 226/1 k.o. 
Moravci v parkirišče po dejanskem stanju in 
sprememba namenske rabe prostora parcela 
št. 226/2 k.o. Moravci v energetsko 
infrastrukturo, saj gre za obstoječi 
transformator. 

19-S 35 K1 P 1690,00 17

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 226/1 k.o. 
Moravci v parkirišče po dejanskem stanju in 
sprememba namenske rabe prostora parcela 
št. 226/2 k.o. Moravci v energetsko 
infrastrukturo, saj gre za obstoječi 
transformator. 

20-S 36 K1 CU 321,67 28

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 437 k.o. 
Središče v območje centralnih dejavnosti – 
obstoječa mrliška vežica in v območje 
parkirišča po dejanskem stanju. Hkrati se 
predlaga izbris iz stavbnega dela območja 
pokopališč v gozdno zemljišče na p.št. 434 k.o. 
Središče.

21-S 36 G CU 272,17 28

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 437 k.o. 
Središče v območje centralnih dejavnosti – 
obstoječa mrliška vežica in v območje 
parkirišča po dejanskem stanju. Hkrati se 
predlaga izbris iz stavbnega dela območja 
pokopališč v gozdno zemljišče na p.št. 434 k.o. 
Središče.



22-S 36 K1 P 455,95 30

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 437 k.o. 
Središče v območje centralnih dejavnosti – 
obstoječa mrliška vežica in v območje 
parkirišča po dejanskem stanju. Hkrati se 
predlaga izbris iz stavbnega dela območja 
pokopališč v gozdno zemljišče na p.št. 434 k.o. 
Središče.

23-S 37 K1 SK 513,19 32

Občan želi za zemljišča s parc. št. 97, 103, 104, 
105, 106, vse k.o. Bogojina vrnitev namenske 
rabe v prvotno stanje pred sprejemom OPN 
(2017). 

24-S 41 K1 SK 846,83 32

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 132/2, 
k.o. Bogojina spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče za gradnjo. Predlaga, da se 
namenska raba uskladi z dejanskim stanjem. 
Gre za manjšo zaokrožitev obstoječega 
stavbnega zemljišča naselja.

25-S 44 K2 A 67,26 45

Občan predlaga, da se za del kmetijskega 
zemljišča p.št. 164  k.o. Sebeborci, na katerih 
so obstoječi objekti uskladi namenska raba z 
dejanskim stanjem. Ob povečanju stavbnega 
dela zemljišča želi investitor graditi 
stanovanjsko stavbo.



26-S 47 K1 A 1074,01 32

Občan predlaga, da se del kmetijskih zemljišč 
p.št. 49, 48, 2252, 2251, 2257, 2260 k.o. 
Bogojina, na katerih je urejen obstoječi dostop 
in na katerih so obstoječi objekti uskladi 
namenska raba z dejanskim stanjem. 
Spremembo utemeljuje z navedbo, da želi 
vrnitev namenske rabe v prvotno stanje pred 
sprejemom OPN (2017), po priloženi skici. 
Prilaga gradbeno dovoljenje.

27-S 48 K1 SK 1821,49 0

Občan predlaga, da se zemljišči parc. št. 
1223/1, 1224/1, k.o. Bukovnica delno 
spremenita iz kmetijskega v stavbno zemljišča, 
po priloženi skici, za potrebe razvoja obstoječe 
kmetije. Pobudnik je v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt 
(hlev in objekt za skladiščenje krme).

28-S 53 K2 SK 2279,65 46

Občan predlaga, da se del zemljišča parc. Št. 
3358/4 k.o. Selo spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišča za namen gradnje 
enostanovanjske hiše.

29-S 57 K1 BC 2885,40 70

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišč parc. Št. 4238, 3426, 
3435/1, 3439/1, 3442 in 3445, vse k.o. 
Bogojina, za potrebe širitve obstoječe osnovne 
šole in vrtca.



30-S 57 K1 BC 1415,15 70

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišč parc. Št. 4238, 3426, 
3435/1, 3439/1, 3442 in 3445, vse k.o. 
Bogojina, za potrebe širitve obstoječe osnovne 
šole in vrtca.

31-S 58 K1 SK 3804,97 42

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišče parc. št. 6346 k.o. Filovci, 
saj gre za obstoječo piščančjo farmo. 

32-S 59 K2 CD 543,61 54

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišče parc. št. 56/1 k.o. 
Pordašinci, saj gre za ureditev parkirišča ob 
vaškem domu. 

33-S 60 G SK 10,16 45

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišče parc. št. 640/9  k.o. 
Sebeborci, saj gre za obstoječe črpališče. 

35-S 61 K1 BT 607,07 55

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišča parc. št. 633, 656, 658, 
618 k.o. Prosenjakovci, saj gre za obstoječe 
kmetijske objekte, ki so potrebni za opravljanje 
osnove dejavnosti – socialna kmetija. 



34-S 61 K1 BT 2278,92 35

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišča parc. št. 633, 656, 658, 
618 k.o. Prosenjakovci, saj gre za obstoječe 
kmetijske objekte, ki so potrebni za opravljanje 
osnove dejavnosti – socialna kmetija. 

36-S 64 K1 SK 528,02 30

Občan predlaga, da se del kmetijskih zemljišč 
p.št. 1534/1, 1535, 1537, 1542, 1538/1, vse 
k.o. Filovci, na katerih so obstoječi objekti 
uskladi namenska raba z dejanskim stanjem. 
Širitev utemeljuje s tem, da želi postaviti 
garažo, drvarnico in lopo za kmetijsko 
mehanizacijo. Namenska raba v prvotnem 
stanju pred sprejemom OPN (2017) je bila 
stavbno zemljišče.

37-S 67 K1 A 1879,59 56

Predlaga, da se del kmetijskega zemljišča p.št. 
3127/3, 3128/2, obe k.o. Filovci, opredelita kot 
stavbno zemljišče za izvajanje dejavnosti 
konjeniškega kluba - obstoječe jahališče in 
maneža.

38-S 68 K2 SK 2760,65 42

Občan predlaga, da se kmetijsko zemljišče p.št. 
2203 k.o. Fokovci, na katerem so obstoječi 
objekti, uskladi namenska raba z dejanskim 
stanjem, po priloženi skici. Načrtuje še gradnjo 
stanovanjske stavbe.

39-S 69 K2 A 2280,29 32

Občanka predlaga, da se za del kmetijskih 
zemljišč p.št. 2797, 2798, 2808 k.o. Selo, na 
katerih so obstoječi objekti, uskladi namenska 
raba z dejanskim stanjem. Načrtuje še gradnjo 
pomožnih objektov.



40-S 70 K1 SK 321,21 30

Občan predlaga, da se del kmetijskega 
zemljišča p.št. 656 in 655, obe k.o. Ratkovci, v 
delu spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče. Spremembo utemeljuje z navedbo, 
da bi želel prizidati obstoječi stanovanjski 
objekt.

41-S 71 K2 A 818,54 37

Občan predlaga, da se kmetijsko zemljišče p.št. 
15 k.o. Selo, spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče. Spremembo utemeljuje z navedbo, 
da gre za kmetijsko pridobitno dejavnost z 
možnostjo manjšega bivalnega prostora.

42-S 72 K1 SK 467,24 29

Občan predlaga, da se del kmetijskega 
zemljišča p.št. 1519 k.o. Kančevci, spremeni iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče. Spremembo 
utemeljuje z navedbo, da želi graditi manjši 
stanovanjski objekt z lopo za kmetijske 
namene.

43-S 73 K1 A 887,51 46

Občan predlaga, da se del kmetijskega 
zemljišča p.št. 104 k.o. Selo, spremeni iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče. Spremembo 
utemeljuje z navedbo, da na parceli načrtuje 
gradnjo stanovanjske stavbe. 

44-S 75 K2 SK 1931,82 42

Občan predlaga, da se del kmetijskih zemljišč 
p.št. 2559, 2560/1, 2560/2,2586, 2587 k.o. 
Vučja Gomila, povečajo na način, da bo 
omogočena gradnja. 



45-S 76 K1 ZS 1884,08 67

ŠD predlaga, da se del kmetijskega zemljišča 
p.št. 4463 k.o. Bogojina, uvrsti v stavbno 
zemljišče po priloženi skici za namen ureditve 
prostora za fitnes v naravi oz, rekreativno pot z 
različnimi naravnimi ovirami za vse generacije. 
Površino vključiti v ZS.

46-S 80 K1 SK 652,25 0

Občan predlaga, da se zemljišči parc. št. 223/2, 
227/1 k.o. Ivanovci spremenita iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče. Na zemljišču že stoji 
pomožni kmetijski objekt.

47-S 81 K1 SK 496,50 70

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 3503 
k.o. Bogojina v delu spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišča, po priloženi skici. Na 
zemljišču je predvidena gradnja skladiščnega 
prostora za kmetijsko mehanizacijo in za 
pridelke, ki so prodajajo v sklopi kmetije. Gre 
za razvoj obstoječe kmetije. Priloženo mnenje 
KSS.

48-S 82 K1 SK 234,37 32

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 2351 
k.o. Bogojina v delu spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišča, po priloženi skici, saj 
namerava graditi stanovanjski objekt. Pobudnik 
je tudi lastnik zemljišča 2350 k.o. Bogojina.



49-S 83 K1 A 316,91 0

Občan predlaga, da se del zemljišče parc. št. 
89/2 k.o. Moravci spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče, po priloženi skici. Na 
zemljišču že stoji pomožni kmetijski objekt, 
prav tako se načrtuje postavitev lesenega 
objekta za shranjevanje kmetijske 
mehanizacije.

50-S 85 K1 IK 439,54 42

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 2492 
k.o. Moravci spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče. Na zemljišču načrtuje postavitev 
skladiščnega objekta za opravljanje obstoječe 
vrtnarske dejavnosti.

51-S 86 K2 IK 390,98 34

Predlaga se, povečanje že obstoječega 
stavbnega zemljišča p.št. 3880/2 k.o. Selo in 
sprememba lege, zaradi brežine.

52-S 87 K1 SK 513,38 65

Predlaga se povečanje stavbnega dela 
zemljišča p.št. 1264/4 k.o. Mlajtinci, po 
priloženi skici.



53-S 88 K1 SK 2407,07 17

Občan predlaga, da se zemljišče parc. št. 8/11 
in 8/12, obe k.o. Moravci v celoti spremenita iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče. 

54-S 89, 90 K1 SK 938,26 18

Predlaga se povečanje stavbnega dela 
zemljišča p.št. 1650/5 k.o. Filovci, po priloženi 
skici ter sprememba namenske rabe iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče za del p.št. 
1650/4 in 1650/3, obe k.o. Filovci, po priloženi 
skici.

55-S 91 K1 SK 1475,24 31

Predlaga se, sprememba kmetijskega v stavbno 
zemljišče p.št. 1319 in 1320, obe k.o. Ivanovci, 
po priloženi skici. Gre za spremembo zemljišča 
med že obstoječimi stavbnimi zemljišči in ob 
občinski javni poti. Glede na to, da gradnja v 
drugi vrsti ni dopustna, se predlaga 
sprememba dela p.št. 1319 v liniji stavbnega 
zemljišča 1318/1.

56-S 92 K1 SK 947,61 60

Na p.št. 4670/3, 4669/1, in 4668/1, vse  k.o. 
Vučja Gomila se predlaga sprememba iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče – po 
dejanskem stanju. Pridobljeno dovoljenje za 
objekt daljšega obstoja. Objekt se vključi v 
naselje.



57-S 95 K1 A 3991,25 30

Društvo  predlaga, da se zemljišče s parc. št. 
1782 in 1783, obe k.o. Sebeborci spremenita iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče, za opravljanje 
dejavnosti kinološkega društva. 

58-S 96 K1 A 5391,21 26

Predlaga se, da se zemljišče parc. št. 1893/1, 
k.o. Kančevci v delu spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče, po priloženi skici. Na 
območju je že kmetija z apartmaji, ki se je 
primorana širiti in povečati nove nastanitvene 
možnosti. Želijo postaviti 10-15 pritličnih 
objektov, velikosti 40 m2.

59-S 97 K1 A 435,00 49

Občan predlaga, da se del kmetijskega 
zemljišča p.št. 20 in 21, obe k.o. Bogojina, v 
delu spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče, po priloženi skici. Spremembo 
utemeljuje z navedbo, da bi želel prizidati 
obstoječi stanovanjski objekt na sosednjem 
zemljišču p.št. 20. Na zemljišču p.št. 21 pa želi 
izgraditi bazen.

60-S 98 K2 SK 287,96 17

Predlaga, da se zemljišče parc. št. 791/6, k.o. 
Moravci v delu na katerem je že obstoječi 
objekt spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče, po priloženi skici. Želi postaviti 
nadstrešek in dograditi garažo.



61-S 99 K2 ZK 110,27 55

Predlaga, da se v postopku sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta v 
stavbno zemljišče vključi parcelna št. 2930 k.o. 
Selo, na kateri je obstoječi objekt mrliške 
vežice. Del parc.št. 2932 k.o. Selo, ki je po 
podrobni namenski rabi zemljišča opredeljen 
kot stavbno zemljišče, pa se naj spremeni v 
kmetijsko zemljišče. Tako bo zemljišče s p.št. 
2932 k.o. Selo v celoti postalo kmetijsko.

62-S 99 K2 ZK 50,97 55

Predlaga, da se v postopku sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta v 
stavbno zemljišče vključi parcelna št. 2930 k.o. 
Selo, na kateri je obstoječi objekt mrliške 
vežice. Del parc.št. 2932 k.o. Selo, ki je po 
podrobni namenski rabi zemljišča opredeljen 
kot stavbno zemljišče, pa se naj spremeni v 
kmetijsko zemljišče. Tako bo zemljišče s p.št. 
2932 k.o. Selo v celoti postalo kmetijsko.

63-S 100 K1 SK 183,14 50

Predlaga, da se del zemljišča parc. št. 341/2, 
k.o. Fokovci v delu na katerem je že obstoječi 
objekt spremeni iz kmetijskega v stavbno 
zemljišče. 

64-S 101 K2 SK 2246,36 30

Predlaga, da se zemljišče parc. št. 503, k.o. 
Središče v celoti spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče, po priloženi skici za potrebe 
gradnje stanovanjske stavbe s pomožnimi 
objekti.

65-S 101 G SK 778,62 30

Predlaga, da se zemljišče parc. št. 503, k.o. 
Središče v celoti spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče, po priloženi skici za potrebe 
gradnje stanovanjske stavbe s pomožnimi 
objekti.



66-S 102 K2 SK 537,23 55

Predlaga, da se zemljišče parc. št. 549, k.o. 
Središče v celoti spremeni iz kmetijskega v 
stavbno zemljišče, po priloženi skici, saj na 
parceli že stoji objekt.

67-S 110 VC SK 42,99 0

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4311/1 k.o. Filovci, v območje 
kmetijskih zemljišč.

68-S 110 VC SK 29,03 0

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 4311/1 k.o. Filovci, v območje 
kmetijskih zemljišč.

69-S 115 K1 P 356,63 34

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 857 k.o. 
Ivanci, ki je po dejanski rabi parkirišče za 
potrebe pokopališča. 

70-S 123 K2 SK 207,52 45

Predlaga se izbris stavbnega dela zemljišča 
parc. št. 1480 k.o. Ratkovci v območje 
kmetijskih zemljišč, ter vris stavbnega območja 
p.št. 1479 k.o. Ratkovci iz območja kmetijskih 
zemljišč v območje površin podeželskega 
naselja.



71-S 131 K1 CD 816,76 70

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 488 k.o. Tešanovci, iz 
kmetijskega zemljišča v območje centralnih 
dejavnosti, za potrebe širitve javnega 
komunalnega podjetja.

72-S 132 K1 ZS 258,89 55

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1 k.o. Tešanovci, iz 
kmetijskega zemljišča v površine za oddih, 
rekreacijo in šport. Na zemljišču je urejena 
urbana oprema.

73-S 134 K1 P 345,18 32

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 6051, 2685, obe k.o. Filovci, 
kjer je urejena parkirišče za potrebe 
pokopališča.

74-S 135 G CD 152,75 53

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1651/3 k.o. Bogojina, na delu 
kjer je izgrajen lovski dom.



75-S 140 K1 O 304,51 64

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1120/2 k.o. Martjanci, kjer je 
urejeno črpališče za kanalizacijo.

76-S 142 K1 O 177,36 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1941/1 k.o. Sebeborci, iz 
kmetijskega zemljišča v okoljsko infrastrukturo, 
kjer je urejeno črpališče za vodovod.

77-S 153 K1 ZS 1165,64 40

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 1142 k.o. Tešanovci iz 
kmetijskega zemljišča v stavbno za potrebe 
gradnje igrišča za hokej na travi.

01-SS A P 29,39 7

Sprememba namenske rabe med stavbnim zemljiščem



02-SS 18 CD P 70,39 42

Na zemljišču parc. št. 164/3 in 164/4, obe k.o. 
Pordašinci se uskladi popravek zemljiškega 
katastra s podrobno namensko rabo. P.št. 
164/4 k.o. Pordašinci je v celoti območje 
parkirišč.

03-SS 19 SK P 19,73 0

Občan predlaga, da se iz območja stavbnih 
zemljišč izločita zemljišči s parc. št 911/3, 
911/4, k.o. Ivanjševci, ki so v njegovi lasti. 
Parcelna št. 911/3 v naravi predstavljajo 
državno cesto R3-724/5661 Domanjševci - 
Berkovci, zato je potrebno uskladiti podrobno 
namensko rabo v PC. Nadalje je ugotovljeno, 
da je parcela bila uporabljena za izvedbo 
rekonstrukcije državne ceste in je verjetno v 
postopku dokončne premoženjsko pravne in 
zemljiškoknjižne ureditve. Parcelna št. 911/4 je 
znotraj območja stavbnih zemljišč v 
ureditvenem območju naselja.

04-SS 33 SK P 48,74 0

Za zemljišče parc. Št. 451, k.o. Čikečka vas se 
predlaga sprememba namenske rabe zemljišča 
iz območja površin podeželskega naselja v 
površine cest.

05-SS 35 O P 845,70 0
Obstoječe stavbno zemljišče  O se spremeni v 
površine za parkiranje za potrebe pokopališča.



06-SS 39 SK P 53,86 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča za del zemljišča parc. št. 684/15 k.o. 
Martjanci, v območje površin cest. 

07-SS 62 CD P 310,53 0

Predlaga se, sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišča parc. št. 449/5 k.o. 
Lončarovci, saj gre za obstoječe parkirišče pri 
mrliški vežici. P. št. 449/1 v delu območja 
centralni dejavnosti pa v parkirišče.

08-SS 63 SK P 305,96 0

Predlaga se, sprememba namenske rabe 
prostora  iz površin podeželskega prostora v 
območje parkirišč za zemljišča parc. št. 207 k.o. 
Lončarovci.

09-SS 103 SK P 251,14 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 1386/1 k.o. 
Fokovci, ki je po dejanski rabi pot do parkirišča 
za potrebe pokopališča. 

10-SS 105 BD E 1519,65 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p,št. 4450/1 k.o. Bogojina, znotraj 
OPPN BG 9 v energetsko infrastrukturo po 
veljavnem gradbenem dovoljenju.



11-SS 107 P SK 44,31 0

Na zemljišču parc. št. 3991 in 3989, obe k.o. 
Filovci se uskladi popravek zemljiškega katastra 
s podrobno namensko rabo prostora.

12-SS 108 SK CD 99,12 0

Predlaga se sprememba namenske rabe dela 
zemljišča p,št. 501/3 in 501/2, obe k.o. 
Središče iz površin podeželskega naselja v 
centralne dejavnosti.

13-SS 112 SK P 263,53 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za zemljišče parc. št. 1773 k.o. 
Prosenjakovci, iz površin podeželskega 
prostora v površine cest. 

14-SS 121 SK P 118,46 0

Predlaga se izbris stavbnega zemljišča parc. št. 
438 in 476, obe k.o. Lončarovci, v območje 
kmetijskih zemljišč.



15-SS 128 SK CD 1043,20 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 3545/1 k.o. Moravci v 
območja centralnih dejavnosti

16-SS 126 ZK P 209,65 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
prostora za del zemljišča parc. št. 4275 k.o. 
Čikečka vas iz območja površin pokopališč v 
območje parkirišča, po dejanskem stanju. 

17-SS 129 ZK P 1090,24 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 827 k.o. Tešanovci, na delu 
kjer je parkirišče za pokopališče.

18-SS 130 CD SK 2381,33 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 449 in 450, obe k.o. 
Tešanovci, iz območja centralnih dejavnosti v 
površine podeželskega naselja.



19-SS 136 SK P 901,10 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 6077/2 k.o. Filovci, kjer je 
urejena parkirišče in vrisati predvideno 
črpališče.

20-SS 138 IK P 2097,77 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 604/9 k.o. Motvarjevci, kjer 
je urejena parkirišče.

21-SS 141 A P 47,84 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča parc. št. 1418/1 k.o. Andrejci, iz 
razpršene poselitve v okoljsko infrastrukturo, 
kjer je urejeno črpališče za vodovod.

22-SS 151 SK CD 264,08 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 211/1 k.o. Lončarovci iz območja 
površin podeželskega naselja v območje 
centralnih dejavnosti za predvideno garažo ob 
gasilskem domu.

23-SS 154 SK CD 96,40 0

Predlaga se  sprememba namenske rabe 
prostora na zemljišču p.št. 385/1 k.o. Krnci iz 
območja površin podeželskega naselja v 
območje centralnih dejavnosti.



24-SS 155 SK BT 1757,68 0

Predlaga se sprememba namenske rabe 
zemljišča p.št. 738/5 738/6, 738/7 in 738/8, 
vse k.o. Mlajtinci iz območja površin 
podeželskega naselja v turistično območje.

01-NN 110 VC G 50,89 0

Na zemljišču parc. št. 3071/30 k.o. Moravci se 
naj uskladi popravek zemljiškega katastra s 
podrobno namensko rabo prostora. V skladu s 
DRSV je bila izvedena izravnava meje potoka. 
Obravnavano območje je v ZN Podov.

02-NN 110 G VC 50,42 0

Na zemljišču parc. št. 3071/30 k.o. Moravci se 
naj uskladi popravek zemljiškega katastra s 
podrobno namensko rabo prostora. V skladu s 
DRSV je bila izvedena izravnava meje potoka. 
Obravnavano območje je v ZN Podov.

03-NN 110 G VC 13,10 0

Na zemljišču parc. št. 3071/30 k.o. Moravci se 
naj uskladi popravek zemljiškega katastra s 
podrobno namensko rabo prostora. V skladu s 
DRSV je bila izvedena izravnava meje potoka. 
Obravnavano območje je v ZN Podov.

Spremembe namenske rabe med nestavbnimi zemljišči


