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1 OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA 
 
(1) Območji sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih 

površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (v nadaljnjem besedilu: SD UN) 
se nahajata na robu naselja Moravske Toplice, južno oziroma jugovzhodno od zdraviliškega kompleksa. 

(2) Območji SD UN obsegata parcelo številka 1303/4 v k.o. 90 – Tešanovci (18.023,0 m² oziroma 1,8 
ha površine) in del parcele številka 40 v k.o. 102 – Mlajtinci (3.067,9 m² oziroma 0,3 ha površine). 

(3) Na območju SD UN v k.o. Tešanovci se nahaja rastlinjak za pridelovanje zelenjave v velikosti 1 
ha, na območju SD UN v k.o. Mlajtinci pa golf igrišče. 

(4) Območje SD UN v k.o. Tešanovci je po dejanski rabi pretežno opredeljeno kot rastlinjak (šifra 
dejanske rabe: 1190), saj je na območju postavljen rastlinjak za pridelovanje zelenjave, okrog gre za 
neobdelano kmetijsko zemljišče (šifra dejanske rabe: 1600), v severnem delu, kjer se nahaja dovozna 
pot, pa še pozidano in sorodno zemljišče (šifra dejanske rabe: 3000) ter trajni travnik šifra dejanske 
rabe: 1300). Območje SD UN v k.o. Mlajtinci je po dejanski rabi v celoti opredeljeno kot pozidano in 
sorodno zemljišče (šifra dejanske rabe: 3000). V Občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske 
Toplice (v nadaljnjem besedilu: OPN) območje SD UN v k.o. Tešanovci zajema enoto urejanja prostora z 
oznako MT 19, ki je po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot površine z objekti za kmetijsko 
proizvodnjo, z oznako podrobnejše namenske rabe IK, in kot druge urejene zelene površine, z oznako 
podrobnejše namenske rabe ZD. V OPN območje SD UN v k.o. Mlajtinci zajema enoto urejanja prostora 
z oznako MT 16, ki je po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot površine za oddih, rekreacijo in 
šport, z oznako podrobnejše namenske rabe ZS. 

(5) Iz bilance je razvidno, da je območje SD UN v k.o. Tešanovci po namenski rabi OPN stavbno 
zemljišče, ki pa je glede na dejansko rabo opredeljeno pretežno kot kmetijsko zemljišče (90 %), čeprav 
je na območju postavljen rastlinjak, ki se uvršča med kmetijska zemljišča. 

(6) Obe območji SD UN se z vidika varstvenih režimov nahajata v poplavno ogroženem območju, in 
sicer v območju majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti glede na karto razredov poplavne 
nevarnosti iz hidrološko hidravlične študije (Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in Martjanskega 
potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 1287/2010, Oikos, 
svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013; Izdelava hidrološko-hidravlične 
študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 
107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014;  Hidrološko-hidravlična študije Lipnice in Martjanskega potoka 
za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije 
Sebeborci, št. proj. 110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017). 

(7) Na območju SD UN v k.o. Tešanovci je urejena komunalna infrastruktura (kanalizacija) in 
infrastruktura za elektronske komunikacije.  Na severovzhodnem delu je do območja speljana javna pot 
Tešanovci-rastlinjaki, ki se priključuje na regionalno cesto R2-442, ki poteka v smeri Martjanci-
Dobrovnik-Dolga vas. V neposredni bližini, kjer se nahaja zdraviliški kompleks, pa je izgrajena še vsa 
ostala komunalna in energetska ter druga gospodarska javna infrastruktura. 
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Prikaz lege območij SD UN na širšem območju v merilu 1 : 150000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in 
južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic 

4 



 

 
 
Prikaz namenske rabe na območjih SD UN v merilu 1 : 2500 

Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in 
južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic 

5 



 

 
 
Prikaz dejanske rabe na območjih SD UN v merilu 1 : 2500 
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Prikaz gospodarske javne infrastrukture na območjih SD UN v merilu 1 : 2500 
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Prikaz varstvenih režimov na območjih SD UN v merilu 1 : 2500 
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2 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA 
 
(1) S SD UN se bodo na novo določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da se bo dopustila gradnja 

prizidave rastlinjaka Grede Tešanovci d.o.o in gradnja objekta za potrebe reinjekcijske vrtine Sava 
Turizem d.d. 

(2) SD UN bodo podlaga za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev. S SD UN bodo določeni tudi pogoji za izvedbo drugih posegov v prostor. 

(3) Potrebo po pripravi SD UN sta izkazali podjetji Grede Tešanovci d.o.o., Tešanovci 1c, Tešanovci, 
9226 Moravske Toplice in Sava Turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, ker na podlagi 
veljavnega Odloka o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno 
od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št. 63/01 in 48/04) nameravani rešitvi 
prostorske ureditve nista izvedljiva. 
 

3 KLJUČNE VSEBINSKE PREDLOGE IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE UREDITVE 
 
(1) S SD UN se bodo na novo določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da se bo dopustila: 
– na parceli št. 1303/4 v k.o. 93 – Tešanovci gradnja prizidave rastlinjaka, 
– na parceli št. 40 v k.o. 102 – Mlajtinci gradnja objekta za potrebe reinjekcijske vrtine. 

 
4 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 
 
Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ter so družbeno 

javno infrastrukturo na območju SD UN niso predvidene oziroma niso potrebne. 
 
5 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA 
 
(1) Roki za izvedbo priprave SD UN so naslednji: 
– sprejem in objava sklepa o pripravi SD UN v uradnem glasilu, 
– javna objava sklepa o pripravi SD UN skupaj z izhodišči za pripravo SD UN v prostorskem 

informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja, da v 30 dneh podajo konkretne smernice ter poziv 
nosilcem urejanja, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da sočasno podajo mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov SD UN na okolje. 

– pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje v 21 dneh, 
– izdelava osnutka SD UN v 14 dneh, 
– javna objava osnutka SD UN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja 

prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  
– dopolnitev osnutka SD UN v 7 dneh in javna objava v prostorskem informacijskem sistemu ter 

javna razgrnitev najmanj 30 dni (med javno razgrnitvijo se zagotovi javno obravnavo razgrnjenega 
gradiva), 

– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti v 3 dneh od njihove pridobitve, 
– javna objava stališč do pripomb in predlogov javnosti v prostorskem informacijskem sistemu, 
– izdelava predloga SD UN v 7 dneh, 
– javna objava predloga SD UN v prostorskem informacijskem sistemu in poziv nosilcem urejanja 

prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,  
– priprava usklajenega predloga SD UN v 7 dneh, 
– javna objava potrjenega predloga SD UN v prostorskem informacijskem sistemu s strani 
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ministrstva, 
– sprejem in objava odloka o SD UN v uradnem glasilu, 
– javna objava veljavnega SD UN v prostorskem informacijskem sistemu s strani ministrstva, 
– predaja kompletiranih izvodov SD UN v 14 dneh. 
(2) Roki za izvedbo priprave SD UN so okvirni, saj še ni pripravljenega novega pravilnika, ki bo 

podrobneje določal vsebino in obliko SD ZD. 
(3) Roki za izvedbo priprave SD UN se bodo podaljšali v primeru, v kolikor bo za SD UN potrebno 

izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. 
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