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Zeu družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Ulica Staneta Rozmana 5
9000  Murska Sobota

ZADEVA: Občinski podrobni prostorski načrt za Etnovas v Motvarjevcih v Občini 
Moravske Toplice

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

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

Z vlogo št. 90014 z dne 08.12.2021, prejeto dne 08.12.2021, ste zaprosili naslovni zavod za mnenje 
o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje v zvezi z izdelavo Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih v Občini Moravske Toplice. Mnenje 
izdajamo na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
skladno s 3. členom 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 (Uradni list RS, št. 9/2009). Skladno s 101. a 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 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011) podajamo tudi mnenje o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti plana na varovana območja.

Vlogi ste priložili:
- Pooblastilo Občine Moravske Toplice št. dokumenta 350-0l 2512021 -3 z dne 16.08.2021;
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih 

objavljen v Ur. listu št. 181/2021 dne 19.11.2021 na strani 10565;
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Etnovas v Motvarjevcih, 

ki jih je oktobra 2021 v Murski Soboti izdelal ZEU d.o.o.;
- Obvestilo št. 35040-234/2021-2550-2 z dne.06.12.2021 o dodelitvi identifikacijske številke 

prostorskemu aktu v zbirki prostorskih aktov;  Identifikacijska številka predmetnega akta v 
zbirki prostorskih aktov je 2724.

Prostorski akt se nanaša na območje zemljišča s parcelnimi številkami 3321 in 3322 ter del 
zemljišča 3342; vse k.o. Motvarjevci, skupne površine 5.280 m² (0,53 ha). Predvidena je umestitev 
turističnih objektov s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti na območju ki je po namenski rabi 
opredeljeno kot SK v EUP št. MO5. Predvidena je gradnja stanovanjskih stavb in turističnih 
objektov s pomožnimi objekti, gostinskih stavb in trgovskih stavb. Na predmetnem območju so v 
naravi že obstoječi trije objekti. Del območja so v naravi njive, travniške površine in manjši 
sadovnjak.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1235


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 Etnovas v Motvarjevcih v Občini Moravske Toplice sega v naslednja 
varovana območja:

Posebna varstvena območja (Območja Natura 2000):
Identifikacijska 
številka

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)

Zavarovana območja
Koda Ime zavarovanega območja Status Uradna objava
3913 Krajinski park Goričko KP Uredba o  Krajinskem parku Goričko (Ur. list 

RS, št. 101/03 in 46/14 – ZON-C)

Posebno varstveno območje Goričko (POO in POV) je opredeljeno za ohranjanje ugodnega stanja 
16 vrst ptic, varovanih z Direktivo o pticah ter 28 vrst in 7 habitatnih tipov, 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 območju obstoječih objektov in dvorišča, intenzivnih kmetijskih 
površinah, na delu travnikov in deloma na območja travnika z visokodebelnim sadovnjakom. V 
okviru OPN Moravske Toplice je za vsa visokodebelna sadna drevesa predvideno ohranjanje ali 
nadomestitev v neposredni bližini. 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. V kolikor se bodo 
posegi izvedli v skladu z OPN (podani pogoji glede ohranitve in nadomeščanja visokodebelnih 
dreves, se pravi da se na predmetnem območju vsa visokodebelna drevesa ohrani ali nadomesti, ter 
v bližini postavijo gnezdilnice) 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 Etnovas v Motvarjevcih v 
Občini Moravske Toplice 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 Etnovas v Motvarjevcih v 
Občini Moravske Toplice 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 Etnovas v Motvarjevcih 
v Občini Moravske Toplice ob upoštevanju OPN Moravske Toplice (pogoji za ohranitev in 
nadomeščanje visokodebelnih sadnih dreves) verjetno ne bo pomembno vplivalo na ekološko 
pomembno območje in biotsko raznovrstnost.

S spoštovanjem,

Pripravil(a):
Jožef Sedonja

višji naravovarstveni svetovalec
Simona Kaligarič

visoka naravovarstvena svetnica, 
Vodja OE Maribor

Poslati:
- Naslovniku
- 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
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