
Na podlagi 1'10 dlena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2'1 Uradni list RS, at.61/17) in
30. alena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradno glasilo slovenskih obain, 5t 35/2014)

je Zupan Obdine Moravske Toplice dne 27. 12. 2021 spt4el

SKLEP

o zacetku priprave sprememb in dopolnitev Obdinskega
prostorskega nadrta Obcine Moravske Toplice

(prve spremembe in dopolnitve)

Stevilka lD:

1. dlen

(spiogno)

(1) S tem sklepom se pridne postopek priprave sprememb in dopolnitev Obdinskega
prostorskega na6rta Obdine luoravske Toplice, prve spremembe in dopolnitve (v nadaljnjem
besedilu: SD OPN '1).

(2) Pobudnik za pripravo SD OPN '1 je Obdina i,iloravske Toplice, Kranjdeva ulica 3, 9226
Liloravske Toplice.

2.6len

(potrditev izhodisd za pripravo SD OPN 1)

(1) S tem sklepom se potrdijo lzhodisaa za spremembe in dopolnitve OPN l\,iloravske Toplice,
prve spremembe in dopolnitve, kijih je izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o., december
2021.

(2) K,jub potrjenim izhodiSdem iz prejsnjega odstavka je v fazi azdelave osnutka SD OPN '1

5e mozno dodati dopolnitve oziroma prilagoditve sprememb iz izhodiSa ter manjSe
uskladitve in dopolnitve OPN (tekstualni del, uskladitev namenske rabe prostora z novim
potekom parcelnih mej):

- ki niso v nasprotju s strokovnimi podlagami in strateskim delom,
- ne pomenijo bistvenega vplava na varstvene rezime,
- nimajo potencialnega negativnega vpliva na zemljisea sosednjih lastnikov in 5irae,
- z vidika obvesdenosti javnosti nimajo vedjega pomena.

3. 6len

(obmodje in predmet na6rtovanja)

(1)SD OPN 1 se pripravi za celotno obmo6je obdine Moravske Toplice

(2)Predmet sprememb in dopolnitev SD OPN '1 so nastednje vsebine:



- pobude in potrebe obaine za nadaljnji prostorski razvoj na obmoaju obdine
l\roravske Toplice,

- razvojne potrebe, ki so.jih podali ob6ani, gospodarske druzbe ali lastniki zemlji56,
- izboljsava tistih delov OPN, za katere se je pri uporabi OPN ugotovilo, da so

potrebni izboljiave.
(3)V SD OPN 1 se spremeni tekstualni in grafidni del izvedbenega dela OPN v nalmanl
naslednjem obsegu:

- sprememba 57. in 58.alen OPN (namembnost in vrste posegov na kmetijska
zemlji$da): Za umestitev izvajanja zadasnih Sportnih dejavnosti (kot so paintball,
adrenalinski park, ki ne predvidevajo trEnih ureditev ali posegov v tla in
vegetacijo) bise dopolnil 57 in 58.alen OPN.
doloditev izjeme v EUP PR 3 - industrijska cona zaradi omogodanja gradnje na
celotni povrsini cone.
doloaitev izjeme v EUP l\,rT 3.
doloditev dopustnosti gradnje apartmajev (spremembe namembnosti obstoje6ih
objektov) na obmodju namenske rabe SK.
dopolnitev 50.alena - uskladitev z dopisom ZRSVN
preuditev dopustnosti gradnje ravnih streh.
doloaitev prostorsko izvedbenih pogojev na obmodju, kjerje predvidena izdelava
OPPN in ukinitev teh obmodij. OPPN se z PIP nadomesti v naslednjih enotah
urejanja prostora: AD 12, Fl 1, lN 3, KA 3, MA 3, [rA 4, PR 8, SE 18, SR 4, VG 5,
VG 6, VG 14, VG 17,
manjae zaokrozitve nasel, in korekcije stavbnih zemljisa skladno s stanjem na
terenu v velikosti do 8 ha.
vraaanja stavbnega zemljisaa v kmetijsko zemljisde na obmodju delov parcel, ki
zaradi svoje oblike in velikosti niso primerne za pozidavo ali nimajo ve6
investicijskega interesa (obmodja iiritev pokopaliaa). lz stavbnega se vraaa v
kmetijska zemljisaa do 2 ha povrSin. Delno se s temi povrainami nadomesaajo
nove zaokroZitve in spremembe kmetijskega zemljisaa v stavbna zemljisaa.
spremembe med stavbnimi zemljisai, predvsem zaradi uskladitve dejanskega
stanja na terenu (parkirisaa) ter manjsih Siritev za centralne dejavnosti.
spremembe med nestavbnimi zemljiSai zaradi prilagoditev parcelnim mejam.
Posegiso oznaaeni s Stevilko posega in drko NN (nestavbno v nestavbno).
manjSe korekcije stavbnih zemljisd zaradi zamika parcelnih meja.

4.6len

(nadin pridobitve strokovnih regitev)

(1) Za potrebe SD OPN 1 so bila v skladu s 108. clenom ZUreP-2 pripravljena lzhodisda za
spremembe in dopolnitve OPN Moravske Toplice, ki predstavljaio vsebinsko osnovo za
pripravo SD OPN 1.

(2) Strokovne resitve prostorskega aKa bodo temeljile na ustreznih strokovnih podlagah,
podatkih iz prikaza stanja prostora in drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo SD
OPN 1,

(3) Za potrebe priprave SD OPN 1 se v postopku priprave SD OPN 1, skladno z 39. dlenom
ZUreP-2, od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi razvojne in varstvene potrebe, ki

se nanasajo na prostor, razpolozljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe s
svojega delovnega podrocja, a2urne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih oblikah, ki se

nanaiajo na prostor, morebitne usmeritve, priporodila in pojasnila s svojih delovnih
podrodij ter smernice in mnenja.



(4) Strokovne reiitve, v skladu s petim odstavkom 43. alena ZUrcP-2, ptirrlavi
interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na znaailnosti potrebnih
strokovnih podlag in vsebino SD OPN '1.

5. dlen

(vrsta postopka)

Priprava SD OPN 1 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z dolodili 108. do 115.
alena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)

6. 6len

(roki za pripravo prostorskega akta rn njegovih posameznih faz)

(1) Okvirni roki za ptiptauo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in
dopolnitev SD OPN lso:

- priprava osnutka in strokovnih podlag - 4 mesece po sprejemu tega sklepa,
- priprava dopolnjenega osnutka - 1 mesec po pridobitvi in uskladitvi mnenj nosilcev

urejanja prostora,
- priprava stalisa do pripomb javnosti iz javne razgrnitve - 1 mesec po zaklju6ku

.javne razgrnitve,
- priprava predloga - 2 meseca po sprejemu stalisa do pripomb iz javne razgrnitve

in
- priprava usklajenega predloga - 1 mesec po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh

nosilcev urejanja prostora.

l2l Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN 1 se lahko spremenijo v primeru vodenja
postopka celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvtdenih okolig6in

7. dlen

(drzavni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvaniza podajo mnenj)

(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:

1. za podrodje razvoja poselitve: lvlinistrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, '1000 Ljubtjana:

2. Za podrodje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Darektorat
za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

3. za podrodje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdoue Slovenije, Vedna pot 2, l OOO
Ljubljana,

4. za podrodje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat
za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, IOOO Ljubljana,

5- za podrodje lovstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
gozdarstvo in lovstvo, Sektor za tovstvo, Dunajska cesta 22, lOOO Ljubtjana

6. za podroaje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Obmodna enota
Maribor, Tyrieva 15, 2000 Maribor,



7. za podroaje ribistva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
hrano in ribistvo, SeKor za ribistvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

I za podroaje ribistva: Zavod za ribistvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61 A, 121 1

Ljubljana Smartno,

9. za podroaje rabe in upravljanjaz vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS
za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;

10. za podrodje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobadna ulica 5, 1000
Ljubljana;

11. za podrodje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Obmodna enota Maribor,
Pobreska cesta 20, 2000 Maribor,

12. za podrocje varstva kulturne dedi6aine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno
dedisdino, l\raistrova ulica 10, 1000 Ljubl.jana;

8. za podro6je varstva kulturne dediS6ine: Zavod za varstvo kulturne dedisdine
Slovenije, Obmoana enota l\raribor, Slomakov trg 6, 2000 Maribor,

9. za podrodje zaidite in regevanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zasaito in
regevanje, Vojkova cesta 61, '1000 Ljubljana;

10. za podroaje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta
61, 1000 Ljubljana;

11. za podrodje trajnostne mobilnosti: i,Iinistrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1535 LjubUana,

12. za podro6je drzavne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): lrinistrstvo
za infrastruKuro, Direkcija RS za infrastruKuro, Trzaaka cesta 19, 1000 Ljubljana ter
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastruKuro, Sektor
za upravljanje cest, Obmoaje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci

13. za podrocje avtocest: DARS - Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji, Dunajska
cesta 7, 1000 Ljubljana,

14. za podrodje zraanega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

15. za podroaje plovbe po celinskih vodah: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za
letalski in pomorski promet, Sektor za pomorstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

16. za podrodje rudarstva: lUinistrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za
rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

17. za podroaje energetike: lrinistrstvo za infrastrukturo, DireKorat za energijo (za
podroaje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubliana,

18. za podroaje prenosa elektridne energijer ELES, Podro6je za upravljanje s sredstvi in
projekti, SIuZba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,

19. za podrodje oskrbe z elektriano energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000
l,ilaribor,

20. za podrodje zaidite in resevanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaaaito in

resevanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

21. za podrodje obrambe: Ministrswo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za
gospodarjenje z nepremidninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

22. za podtoaje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Generalni sekretariat, SluZba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve (za

podrodje blagovnih rezerv), Kotnikova ulica 5, 1000 Liubljana,



23. za podroaje zdravstvenega varstva Ministrstvo za zdtavje. Drrektoral za lavno
zdravje. Stefanova 5. 1000 Ljublana.

24. za podroaje vojnih in prikritih vojnih grobisdr l,Iinistrstvo za delo, dru:ino, socialne
zadeve rn enake moznosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in Zrtve volnega
nasilja (za podro6je vojnih in prikritih vojnih grobisd), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,

25. za podroa.je telekomunikacij: Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrerja,
Center za dostopovna omrezja Maribor-Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000
l\rurska Sobota

26. za podroaje lokalne kabelske W: Telemach, airokopasovne komunikacije, d.o.o,
Brncraeva ulrca 49 a. 1231 LlublJana - ernuae.

27. za podroaje oskrbe z vodo: Vodovod sistema B d.o.o., Kopaliska ulica 2, 9000 l\,ilurska
Sobota.

28. za podroEje odvajanja in ciadenja odpadnih vodar Javno komunalno podjetje eisla
narava d.o.o.. TeSanovci20, 9226 Moravske Toplice

29. za podroaje prometa, za obdinske ceste: Obdina Moravske Toplice, Kranjdeva ulica
3, lUoravske Toplice.

30. Odloditev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN 1 na okolje (CPVO) poda
Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za okolje, Sektor za stratesko presolo
vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 LJubljana

V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega aKa se lahko vkljudi tudi druge
nosilce urejanJa prostora, de se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so
odgovorni za posamezno podro6je, ki ga obravnava obdinski prostorski akt.

8. alen

(na6rt vkljuaevanja javnosti)

Javnost se v postopek vkljuduje skladno z doloabami ZUreP-2

(1)

\2)

9. alen

(seznam podatkov in strokovnih podlag)

Na podlagi javnega naroaila bo izbran izdelovalec SD OPN1, ki bo izdelal tudi obvezne
strokovne podlage, skladno z ZURep-2 ter strokovne podlage, ki bodo zahtevane s strant
nosilcev urejanja prostora.

Prvi odstavek 99 dlena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 5t. 127120; v nadaljnjem beseditu: Z|UOPDVE)
doloia, da ne glede na dolodbo druge a ineje drugega odstavka 278. dlena Zurep-2
Obdini ni treba ob prvih spremembah OPN doloditi UON in ODRN, kadar se ne predtaga
sprememba namenske rabe kmetijskih zemljisa v obsegu vea kot 1O ha. eetrti odstavek
99 alena ZIUOPDVE doloaa, da dolo6be 99. dtena Z|UOPDVE vetjajo za tiste
spremembe in dopolnitve OPN, za katere obdina sprejme sklep o pripravi sprememb in
dopolnitev OPN do 3'1. decembra 2021. Kq obdina nadrtuje sprejem Sklepa do
31.12.2021. izdelava strokovnih podlag za dotoditev UON in ODRN ni predmet teh
sprememb in dopolnitev OPN. SD OPN '1 se izdetuje skladno z obstoje6imi strokovnimi
podlagami za poselitev.



(3) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko
zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelavo okoljskega porodila v primeru, 6e bo
pristojno ministrstvo izdalo Odlodbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje
vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna podro6ja v
sodelovanju z izbranim prostorskim nadrtovalcem ob upoitevanju velavnih predpisov. ki
dolodajo vsebino, obliko in nadin priprave OPN.

10 6len

(obveznost financiranja priprave prostorskega akta)

(1) Sredstva za ptiptavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, izdelave strokovnih
podlag ter druge stroske, povezane s pripravo SD OPN 1, zagotovi obdina.

(2) Morebitne dodatne strokovne podlage za zasebne potrebe (posamezni posegi v prostor)
zagotovijo investitorji sami.

1 1. alen

(za6etek veljavnosti sklepa)

(1)Obaina Sklep o zadetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Obdine Moravske Toplice,
prve spremembe in dopolnitve, skupaj z lzhodiaai za spremembe in dopolnitve OPN
lroravske Toplice, prve spremembe in dopolnitve oblavi v prostorskem informacrskem
sistemu in o objavi obvesti drzavne nosilce urejanja prostora, ki sodeluJejo pri celoviti
presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti
pomembnejSih vplivov OPN na okolje.

(2)Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih obain in zaane veljati naslednji dan po
objavi.

St. 350-0i41/2021-1'1

Moravske Toplice, dne 27. 12.2021

Obdine Moravske Toplice

Alojz Glavad
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