
 

POVZETEK ZA JAVNOST 
 
1 OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 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: 
občinski prostorski načrt) območje enote urejanja prostora AD 10. 

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na južnem delu naselja 
Andrejci. 

(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljišča oziroma dele zemljišč 
s parcelnimi številkami 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1524, 1566, 
1571, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576/2, 1577/1. 1577/2, 1578, 1584, 1585, 1615/1, 1615/3, 1616, 1618, 1619/2, 
1619/3, 1620/3, 1621/1, 1621/3, 1621/4, 1622, 1625/1, 1625/2 in 1735/2 vse v k.o. Andrejci, skupne 
površine 58.801,9 m2 (5,9 ha). 

(4) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 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. 

(5) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na ekološko pomembnem 
območju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem območju narave (Krajinski park Goričko) in erozijskem 
območju. 

(6) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma v neposredni bližini ter v ali 
ob državni cesti R3-725, odsek 5677 Sebeborci-Trakšarov breg poteka elektroenergetsko in 
komunikacijsko omrežje ter vodovod. 

 
2 PROSTORSKA UREDITEV, KI SE NAČRTUJE Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM 

NAČRTOM 
 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje: 
– gradnja stavb namenjenih bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, 
– gradnja gradbenih inženirskih objektov (prometna, okoljska, energetska in komunikacijska 

infrastruktura), 
– gradnja pomožnih objektov, 
– ureditev zunanjih površin (utrjene in zelene površine…), 
– drugi gradbeni posegi. 
 
3 UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 
(1) Načrtovana objekte in površine se oblikuje ter umešča v prostor na podlagi začrtanih robnih 

pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki 
omogočajo fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa zagotavljajo 
utemeljeno in premišljeno umeščanje v prostor. 

(2) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustne naslednje vrste manj 
zahtevnih objektov glede na namen: 

– enostanovanjske stavbe, 
– dvostanovanjske stavbe, 
– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo apartmaji), 

Povzetek za javnost k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za enoto urejanja prostora AD 10 1 



 

– regionalne ceste, 
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 
– lokalni (distribucijski) plinovodi, 
– lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, 
– lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 
– cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), 
– lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi. 
(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dopustne naslednje vrste 

nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen: 
– enostanovanjske stavbe, 
– hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo apartmaji), 
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 
– druge poslovne stavbe, 
– trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne očal), 
– stavbe za storitvene dejavnosti (vse razen avtopralnic, avtomehaničnih delavnic in stavb za 

pripravo hrane), 
– garažne stavbe, 
– industrijske stavbe (samo tiskarne, pekarne, mizarske in podobne delavnice), 
– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (samo skladiščne stavbe, rezervoarji in cisterne za vodo 

in druge tekočine), 
– stavbe za zdravstveno oskrbo (samo ambulante in zdravstvene posvetovalnice), 
– stavbe za rastlinsko pridelavo (samo rastlinjaki), 
– stavbe za rejo živali (samo čebelnjaki), 
– stavbe za skladiščenje pridelka (samo kleti, vinske kleti, zidanice, skladišča pridelkov), 
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo nadstrešnice), 
– regionalne ceste, 
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, 
– lokalni (distribucijski) plinovodi, 
– lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, 
– lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, 
– cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), 
– lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi, 
– lokalni (dostopovna) komunikacijska omrežja, 
– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, 
– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
– nasipi, 
– izkopi in odkopi, 
– utrjene površine, 
– utrjene brežine, 
– ekološki otoki, 
– urbana oprema, 
– objekti za oglaševanje in informacijski panoji (samo informacijski panoji), 
– spominska obeležja. 
(4) Lega, velikosti in oblikovanje stavb, ki glede na predpis o razvrščanju objektov izpolnjuje merila 

za manj zahteven objekt: 
– lega: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z gradbenimi mejami in gradbeno linijo. 

Povzetek za javnost k Občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za enoto urejanja prostora AD 10 2 



 

Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je 
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Gradbena linija je črta, na katero morajo biti 
z enim robom - s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti; 

– tlorisni gabarit: omejen s faktorjem zazidanosti parcele (z), kateri je največ 0,4. Faktor 
zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno 
površino parcele, namenjene gradnji; 

– višinski gabarit: največ K+P+1. Nad zadnjo etažo oziroma na strehi je dopustna izvedba tehničnih 
naprav, proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, strojnic, dostopov na streho, dimnikov ipd.; 

– fasada: svobodno zasnovana s kakovostnimi in trajnimi materiali ter tako, da se barva in 
material fasade zgleduje po tradicionalnih primerih. Prevladujejo naj svetli toni in naravni odtenki. Pri 
oblikovanju fasade se upošteva veljavni predpis o urejenosti naselij in krajine občine Moravske Toplice; 

– streha: dvokapna, enokapna, ravna ali njihova kombinacija. Strešna kritina strehe v naklonu 
mora biti opečna ali opeki podobna, vendar ne sme biti trajno bleščeča. Dopustna je izvedba čopov, 
zatrepov, napuščev, frčad ipd. Dopustne so tudi zelene strehe; 

(5) Lega, velikosti in oblikovanje gradbenih inženirskih objektov: 
– lega: na celotnem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta; 
– velikost: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu; 
– oblikovanje: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljišč ter 

funkcionalne prometne površine ob objektih se primerno utrdi.  
(6) Lega, velikosti in oblikovanje pomožnih objektov, ki glede na predpis o razvrščanju objektov 

izpolnjuje merila za nezahteven ali enostaven objekt: 
– lega: najbolj izpostavljeni deli objekta so od meje sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 

1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima višine, pa se 
lahko gradita do meje sosednjega zemljišča, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča pa tudi na mejo. 
Stavbe so od roba vozišča regionalne cest odmaknjene najmanj 10,0 m; 

– velikost: višina ograje je do 1,6 m, ob javni cesti in dovozu do 1,2 m; 
– oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora. 
(7) Gradnja objektov in posegi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture, 

erozijskih in ekološko pomembnih območjih so dopustni le pod pogoji in s soglasjem oziroma mnenjem 
pristojnega organa oziroma upravljavca. 

(8) Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba upoštevati naslednje pogoje 
za ureditev zunanjih površin: 

– zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in višinskim potekom cest; 
– zunanje ureditve se izvede na način, ki omogoča neoviran dostop in uporabo funkcionalno 

oviranim osebam; 
– na parceli namenjeni gradnji stanovanjske stavbe se zagotovi najmanj dve parkirni mesti na 

bivalno enoto. V primeru opravljanja dejavnosti je treba zagotoviti dodatna parkirna mesta glede na 
dejavnost; 

– neutrjene zunanje površine se prilagodi višinskim kotam raščenega terena na meji območja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta in višinskim kotam pritličij stavb ter v čim večji meri 
zatravi; 

– na celotnem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se zasaditve izvajajo tako, 
da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje. 

(9) Načrt parcelacije je prikazan v grafičnem delu občinskega podrobnega prostorskega načrta. 
Mejne točke zemljiških parcel so podane v D96/TM koordinatnem sistemu. 

 
4 ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
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GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
 
(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo veljavni predpisi, normativi in 

zakonodaja s posameznega področja. 
(2) Detajlni pogoji za priključitev objektov na načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo se 

določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije posameznega objekta v skladu s pozitivnimi mnenji, 
vključno s projektnimi pogoji k temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 

(3) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto 
območja občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

 
5 VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV 
 
(1) Dopustna so odstopanja od lege stavbe oziroma od gradbenih mej za največ 2,00 m izven 

površine za razvoj stavbe, v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ki ga ta odstopanja 
tangirajo. 

(2) Dopustna so odstopanja od zasnove zunanjih ureditev in dostopov do gradbenih parcel. 
(3) Dopustna so odstopanja od načrta parcelacije tako, da je dopustno združiti največ dve gradbeni 

parceli v eno oziroma razdeliti gradbeno parcelo na največ dve pod pogojem, da novo nastala gradbena 
parcela ni manjša od 700 m2. 

(4) V primeru združevanja ali deljenja gradbenih parcel se površine za razvoj stavb smiselno 
povečajo ali zmanjšajo 

(5) Dopustna so odstopanja od poteka mej parcel zaradi prilagoditve dejansko izvedenemu stanju 
na terenu. 

(6) Dopustna so odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma 
tehničnih rešitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v 
fazi priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva 
zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehanske, hidrološke, prostorske in 
ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta 
odstopanja zadevajo. 

(7) Dopustna so odstopanja od vrst dejavnosti, v kolikor za to obstajajo prostorske možnosti ter ob 
upoštevanju določb tega odloka, predvsem glede varstva pred hrupom in ostalega varstva okolja. 
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