
 

IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 
 

(1) Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora AD 10 (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN) zajema glede na Občinski prostorski načrt Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 67/17, 66/20, 108/21 in 184/21) (v nadaljnjem besedilu: OPN) območje enote urejanja 
prostora AD 10, ki je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno pretežno kot površine podeželskega 
naselja, z oznako podrobnejše namenske rabe prostora SK in delno kot površine cest, z oznako 
podrobnejše namenske rabe PC. Za enoto urejanja prostora AD 10 je predvidena izdelava OPPN. 

(2) Besedilo 63. člena odloka o OPN, ki določa prostorske izvedbene pogoje za območja predvidenih 
OPPN in se nanaša na enoto urejanja prostora AD 10 se glasi: 

»(4) Pri izdelavi OPPN se po posameznih EUP upoštevajo naslednji PIP glede namembnosti, 
urbanističnih pogojev, pogojev režimov ter začasnih ureditev: 

-  v EUP in pEUP AD 10, BG 1/1, FI 1, IN 3 - sanacija razpršene gradnje, KA 3, MT 28/1, MT 33, PR 8, 
SB 2 - sanacija razpršene gradnje, SV 3, VG 5, VG 6 na območju SK so zemljišča, namenjena za ureditev 
podeželskih naselij s spremljajočimi dejavnostmi ter vinske kleti, zidanice in počitniške hišice (vinske 
kleti, zidanice in počitniške hišice se ne umešča v EUP AD 10 in pEUP BG 1/1), s spremljajočimi 
dejavnostmi (turizem, kmečki turizem, vinotoč, ipd.). Na območju kmetijskih zemljišč znotraj EUP SB 2 
so do sprejetja OPPN možni posegi iz 57. člena tega odloka. V OPPN za EUP SB 2 se predpišejo PIP-i za 
kmetijska zemljišča po takrat veljavnih predpisih. 

V EUP AD 12, FI 13, VG 14 in VG 17 na območju SKv so zemljišča namenjena za ureditev vinskih kleti 
in počitniških hišic s spremljajočimi dejavnostmi (turizem, kmečki turizem, vinotoč, ipd.). Na teh 
območjih je faktor zazidanosti 0,4.  

Na območju EUP AD 10, AD 12 in PR 8 se na območjih poseganja v ekstenzivne sadovnjake uničena 
drevesa nadomesti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini se naj namesti 
gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). Ob 
gradnji novih objektov naj se okolica (izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami 
sadnega drevja in nanje umesti po eno gnezdilnico za velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro. Ob 
gradnji novih objektov naj se na meji EUP s kmetijskim zemljiščem, vzpostavijo mejice. Vanje naj se 
umesti gnezdilnice za velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro. V EUP AD 12 in PR 8 se v največji 
možni meri ohranja travniške površine. V EUP in pEUP KA 3, MT 28/1, MT 33 in SV 3, kjer bo prišlo do 
posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno prizadeta drevesa nadomestiti. Na starejša drevesa 
primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane 
vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni meri je potrebno ohranjati 
območja travniških površin. V primeru gradenj novih objektov naj se okolica (izven območja 
funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja. V EUP in pEUP KA 3, MT 28/1, MT 33 in 
PR 8 novi načrtovani objekti naj imajo takšne gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec 
pozidave (kombinacija objekta s pripadajočim travniškim sadovnjakom). V EUP KA 3 se na nepozidanih 
površinah predvidene širitve ohranjajo travišča, posamezna drevesa in mejice. 

V EUP FI 1, kjer bo prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa 
nadomestiti. Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namesti gnezdilnice 
za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V največji možni 
meri je potrebno ohranjati območja travniških površin. V primeru gradenj novih objektov naj se okolica 
(izven območja funkcionalnih zemljišč) zasadi s starimi sortami sadnega drevja. Novi načrtovani objekti, 
naj imajo takšne gabarite kot okoliški objekti in naj se ohranja vzorec pozidave (kombinacija objekta s 
pripadajočim travniškim sadovnjakom). Pred izvedbo posegov na območju enote KD (EŠD 22258) je 
potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstevno soglasje ZVKDS. 
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V EUP SB 2 se pri načrtovanju novih gradenj ohranja mejice, ki so prisotne na območju EUP. Kjer bo 
prišlo do posegov v ekstenzivne sadovnjake, je potrebno poškodovana drevesa nadomestiti. Na starejša 
drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini pa naj se namestiti gnezdilnice za kvalifikacijske in 
zavarovane vrste ptic (velikega skovika, pogorelčka in smrdokavro). V EUP SB 2, VG 5, VG 6, VG 14 in VG 
17 je v največji možni meri potrebno ohranjati travniške površine.«. 
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