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1 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 

 

 

Predmet Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) je  urbanistična, 

arhitekturna in krajinsko -  arhitekturna ureditev središča Moravskih Toplic.  

 

S celovito ureditvijo središča Moravskih Toplic želi Občina Moravske Toplice: 

• urediti trg, ki ga kraj nima, 

• bistveno izboljšati okolje za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti za domače 

prebivalce in  turiste, 

• zasnovati ustrezno prometno ureditev, 

• urediti navezavo na celoten kraj, 

• nagraditi identitete turističnega kraja, 

• povezati oboje term, 

• krepiti trajnostni razvoj kraja. 

  

Cilji novo urejenih javnih površin so: 

• funkcionalna prenova območja v trg s povezavo na javno gospodarsko infrastrukturo, 

• učinkovita raba prostora z izkoriščanjem notranjih potencialov kraja, 

• prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in s tem odprava socialne 

in funkcionalne degradacije, 

• zagotovitev prostora za izvajanje kulturnih in zabavnih prireditev, turistične tržnice, 

uličnih športnih prireditev, itd., 

• povečanje atraktivnosti središča – jedra samega kraja, 

• dvig pozitivnega imagea turističnega kraja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Prikaz območja obravnave (vir: google maps) 

               meja OPPN 
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1.1 VELJAVNI PROSTORSKI AKT 

 

Na območju OPPN je v veljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi 

ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah 

(Uradni list RS, št. 51/97, 22/98, 44/99, 108/11, 105/12, 97/2020). Zaradi preglednosti 

prostorskih aktov in ker bi spremembe tako vsebinsko kot tudi nomotehnično predstavljale 

več kot 30% obstoječega prostorskega akta v veljavi, se na območju urejanja razveljavi 

veljavni prostorski akt, ki se ga nadomesti z novim OPPN. 

 

 

1.2 NAMEN SD OPPN 

 

Namen OPPN je prostorska in arhitekturna ureditev središča Moravskih Toplic.  

 

Vključuje funkcionalno in oblikovno navezavo na sam kraj. Predvidena je nova ureditev 

prostora, ki bo središče dogajanja, z umestitvijo novih, vsebinsko pogojenih objektov. 

Predviden je prireditveni prostor ter zunanje zelene površine, ki se bodo navezovale na 

ustrezno prometno ureditev; za pešce, tekoči in mirujoči promet. Urbana oprema javnih 

površin se prenovi. 

 

Zasnova območja je povzeta po strokovni podlagi Urbani razvoj Moravskih Toplic, Kalamar 

d.o.o., 2021. Strokovna podlaga zajema širše območje, območje OPPN pa zajema le del 

ureditev, ki so neposredno povezane z ureditvijo Glavnega trga. 

 

Strokovna podlaga v območju OPPN načrtuje ureditev trga z enotnim tlakovanjem. Ob glavni 

osi je predvidena umestitev kulturno kongresnega centra z možnostjo gostinske dejavnosti in 

upravne stavbe s prostori občine ali drugimi poslovnimi prostori. Predvidena je tudi ureditev 

prometnega priključka za trgovino Mercator in sicer uvoz iz Kranjčeve ulice desno in izvoz 

desno. Za potrebe trgovine Mercator je predvidena tudi ureditev ca 40 parkirnih mest. Na 

lokalni cesti Moravske Toplice – hotel Ajda je pri dostopni cesti do hotela Livada predvideno 

novo krožišče ter iz njega uvoz na parkovno alejo v smeri trgovine Mercator ter preko 

parkovne aleje prometni dostop do parkirnih mest pri trgovini Mercator. V nadaljevanju je 

predviden tudi dostop do garažne hiše, ki pa ni predmet tega OPPN. V južnem delu območja 

OPPN, južno od parkovne aleje, je predviden prostor za postavitev stojnic ali vzpostavitev 

prireditvenega prostora.  

 

Ob robovih so predvideni zeleni pasovi z drevorednimi zasaditvami.
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Slika 2: Prikaz načrtovanih ureditev z območjem OPPN (vir: Urbani razvoj Moravskih Toplic, studijo Kalamar, 2021) 

               meja OPPN 
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2 KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE 

REŠITVE OPPN Z OBRAZLOŽITVAMI 

 

2.1 OPIS OBMOČJA SD OPPN 

 

Območje OPPN za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah zajema 

zemljišča v velikosti ca. 11.370 m2 in sicer parcele ali dele parcel s številkami: 3095/2, 

3095/3, 3095/17, 3095/18, 3095/19, 3099/7, 3099/10,  3101/1,3103/2, 3103/13, 3218/5, 

3245/3, vse k.o. Moravci. 

 

  

 
 

Slika 3: Prikaz meje OPPN na prikazu parcelnih mej (vir: geodetski posnetek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               meja OPPN 
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2.2 NAMENSKA RABA PROSTORA  

 

Območje OPPN se nanaša na območje dela enote urejanja prostora EUP MT 1 in obsega 

stavbna zemljišča s podrobno namensko rabo: 
- BT- površine za turizem,  
- CD - druga območja centralnih dejavnosti in  
- PC- površine cest. 

 

Namenska raba je določena z Občinskim prostorskim načrtom (Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice, Ur.l.RS, št.: 67/2017. 66/20, 108/2021, 

184/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slika 4: Izsek iz namenske rabe prostora (OPN Moravske Toplice, vir: iGIS) 

 

 

2.3 OBSTOJEČA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA (GJI) 

 

Na območju OPPN se nahaja obstoječa gospodarska javna infrastruktura.  

 

Vodovod in kanalizacija 

Po območju trga poteka fekalna kanalizacija (termo rdeča barva) ter vodovodno omrežje 

(modra barva), glej sliko 5. Za izvedbo načrtovanih ureditev bo potrebna prestavitev 

vodovoda in kanalizacije v infrastrukturni koridor ter izvedba priključnih mest za načrtovana 

objekta (kulturno kongresni center, upravna stavba). 
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Slika 5: Prikaz poteka vodovodnega (modro) in kanalizacijskega omrežja (temno rdeče) (vir: 

iGIS) 

 

Električno omrežje in elektronske komunikacije. 

Po vzhodnem delu območja OPPN poteka elektroenergetski vod 20 kV. Po območju OPPN 

poteka več tras telekomunikacijskega omrežja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prikaz poteka elektrovoda (temno rdeče) (vir: iGIS) 
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Slika 7: Prikaz poteka telekomunikacijskega omrežja (vir: iGIS) 

 

 

2.4 PRAVNI REŽIMI IN OMEJITVE V PROSTORU 

 

Območje OPPN ne sega v območja okoljskih ali prostorskih varovanj in omejitev.  

 

Meji pa območje na kulturno dediščino  ter sega tudi v območje poplav. V nadaljevanju sta 

zato opisani podrobneje ti dve tematiki. 

 

Kulturna dediščina 

Severno od območja obdelave se nahaja vplivno območje kulturne dediščine: EŠD 10052 – 

Evangeličanska cerkev. 

 

Vplivno območje Evangeličanske cerkve sega severno od območja OPPN.  

 

  

               meja OPPN 
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Slika 8: Prikaz vplivnega območja Evangeličanske cerkve (vir: iGIS) 

 

Poplave 

Vzhodni del območja OPPN, skladno z opozorilno karto poplav, meji na območje zelo redkih 

poplav. V širskem območju plana je bilo v preteklosti izdelano več hidrološko-hidravličnih 

študij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Prikaz območja zelo redkih poplav (vir: iGIS) 
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V postopku OPN je bila izdelana  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.  

 

Izdelana sta tudi Hidrološko-hidravlična študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski 

potok z vključeno akumulacijo Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014 

ter Hidrološko-hidravlična študije Lipnice in Martjanskega potoka za potrebe OP Občine 

Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj. 

110/2014, T-PRING d.o.o., dopolnitev, april 2014, maj 2017. 

  

Iz omenjenih poplavni kart lahko ugotovimo, da območje OPPN delno posega v območje 

razreda preostale poplavne nevarnosti, ki je na spodnji sliki označeno rdeče, pikčasto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Prikaz območja preostale poplavne nevarnosti (vir: Atlas okolja) 

 

Glede na določila Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor 

na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 

(Uradni list RS, št. 89/08 in 49/20) so predvidene prostorske ureditve dovoljene.  

               meja OPPN 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0774
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3 UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z NADREJENIMI 

PROSTORSKIMI AKTI TER DRUGIMI DOKUMENTI 

 

3.1 PROSTORSKI RED SLOVENIJE (URADNI LIST RS, ŠT. 122/04, 33/07 – 

ZPNAČRT IN 61/17 – ZUREP-2) 

 

23. člen (pravila za načrtovanje poselitve) 

(1) Pri načrtovanju poselitve je treba: 

1. za zagotavljanje kakovostne prostorske strukture: 

-  nove ustvarjene sestavine prostora prilagoditi obstoječi naravni in ustvarjeni strukturni 

urejenosti prostora, zlasti reliefnim značilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, 

smerem značilne parcelacije ter smerem in zasnovi obstoječe grajene strukture, 

-  razvijati prepoznavno podobo naselja kot celote oziroma dela naselja, zlasti z ohranjanjem 

kulturne dediščine in drugih kakovosti prostora ali z ustvarjanjem novih vzorcev in oblik, 

kadar v obstoječih ni mogoče prepoznati kakovostne prostorske strukture, 

-  upoštevati skladno razmerje med ponavljajočimi se in enkratnimi ustvarjenimi sestavinami 

prostora; 

3. za zagotavljanje učinkovite in enakovredne dostopnosti: 

-  razvijati sklenjeno omrežje pešpoti, ki mora omogočati čimbolj učinkovito dostopnost zlasti 

do objektov družbene infrastrukture, postajališč za javni potniški promet ter območij zelenih 

površin in drugih javnih odprtih prostorov, 

-  razvijati sklenjeno omrežje kolesarskih poti z upoštevanjem čim krajših povezav, 

-  z razvojem učinkovitega omrežja javnega potniškega prometa zmanjševati odvisnost od 

avtomobilskega prometa, 

-  zagotavljati petminutno peš dostopnost iz območij stanovanj, mešanih območij, posebnih 

območij ter območij družbene infrastrukture do postajališč javnega potniškega prometa, 

-  omogočati dostop vsem skupinam prebivalstva do objektov družbene infrastrukture in 

javnih odprtih prostorov; 

 

Utemeljitev: 

Ureditev glavnega trga bo pripomogla k ustvarjanju prepoznavne podobe naselja Moravske 

Toplice. Med odprtimi in grajenimi strukturami ustvarja skladno razmerje. Hkrati tudi prispeva 

k izboljšanju in ohranjanju okolice kulturne dediščine, obstoječe Evangeličanske cerkve, ki bo 

ob urejenem trgu prišla bolj do izraza. Urejen trg omogoča dostop vsem skupinam 

prebivalstva do objektov družbene infrastrukture in javnih odprtih prostorov. 

 

26. člen (notranji razvoj poselitvenih območij) 

Notranji razvoj naselij je treba uresničevati s prenovo naselij in delov naselja in z zgostitvami 

ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin. Poleg splošnih pravil pri načrtovanju poselitvenih 

območij je treba pri načrtovanju notranjega razvoja naselij zagotavljati, da: 

1. načrtovanje notranjega razvoja poselitvenega območja poteka praviloma po morfološko in 

funkcionalno zaokroženih območjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj celotnega 

poselitvenega območja; 

2. se ohranja oziroma vzpostavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori v naselju; 

3. se ekstenzivno izrabljene poseljene površine zgoščajo do dovoljene stopnje izkoriščenosti 

zemljišč za gradnjo in da se upošteva varstveni režim; 

4. se ohranjajo in razvijajo kvalitetne urbanistične zasnove in vzorci. 

 

Utemeljitev: 

Ureditev trga pomeni notranji razvoj, prav tako umestitev kongresnega centra in upravne 

stavbe, saj predstavljata boljši izkoristek in povečanje urejenosti obstoječega prostora. 

Ureditev trga predstavlja morfološko in funkcionalno zaokroženo območje, ki z izboljšano 

prometno ureditvijo pozitivno vpliva na razvoj celotnega poselitvenega območja. 
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3.2 ZAKON O UREJANJU PROSTORA ZUREP-2 

 

Upoštevanje temeljnih pravil urejanja prostora:  

 

20. člen (racionalna raba prostora)  

(1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo 

rabe obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova prednost pred 

novo pozidavo. 

(2) Dejavnosti se v prostoru razmeščajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so 

medsebojno združljive ali ne motijo druga druge. 

(3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami. 

(4) Območjem ali objektom se lahko omogoči začasna raba, ki ne sme spremeniti lastnosti 

prostora tako, da bi bila v prihodnje onemogočena izvedba sprejetih prostorskih načrtov. 

Začasna raba ne sme biti v nasprotju s strateškimi odločitvami v razvojnih aktih države in 

občine. 

(5) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih je ne glede na določbe 

prostorskih izvedbenih aktov dovoljeno: 

– vzdrževanje, vključno z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta, 

– rekonstrukcija, če se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz 

objekta, in 

– nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza 

objekta ne odstopa od obstoječega objekta; če gre za nadomestno gradnjo zaradi naravne ali 

druge nesreče v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena v petih letih od nastanka naravne ali 

druge nesreče. 

 

Utemeljitev:  

Z načrtovanimi ureditvami se zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami. Načrtovani trg povezuje med sabo združljive rabe, ki izboljšujejo oziroma 

pomenijo prenovo obstoječega stanja. 

 

21. člen (prepoznavnost naselij in krajine)  

(1) Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo in krajinski okvir, 

predvideti sanacijo razvrednotenih območij in ustvarjati novo arhitekturno in krajinsko 

prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kakovostmi prostora. Prostorski razvoj naselij se 

prilagaja reliefnim oblikam, omrežjem vodotokov, smerem gospodarske javne infrastrukture 

ter smerem in konfiguraciji pozidave. Pri tem je treba spoštovati značilnosti prostora, varovati 

naravo in kulturno dediščino, poudarjati oblikovne vrednote naselja in varovati kakovostne 

dominantne poglede. 

(2) Pri prostorskem načrtovanju v krajini je treba ohranjati in vzpostavljati vrednote ter 

prepoznavne značilnosti prostora in razmeščati dejavnosti tako, da je mogoče krepiti 

prepoznavnost prostora in njegovo upravljanje. 

(3) Pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem širjenju, oblikovanju in 

funkcionalni razmestitvi se upoštevajo: 

– značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in podobe; 

– povezanost ekosistemov; 

– ohranjanje značilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih struktur; 

– ohranjanje vizualno privlačnih delov krajine in značilnih vedut; 

– potrebnost sanacije razvrednotenih območij; 

– varstvo kulturne dediščine; 

– varstvo kmetijskih zemljišč. 
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Utemeljitev:  

Ureditev trga izboljšuje prepoznavne značilnosti prostora in razmešča dejavnosti tako, da je 

mogoče krepiti prepoznavnost prostora in njegovo upravljanje. Hkrati varuje in izboljšuje 

stanje obstoječe kulturne dediščine. 

  

22. člen (urejanje prostora na območjih z omejitvami)  

(1) Prostorski razvoj na območjih z omejitvami je treba načrtovati v skladu z omejitvami, 

določenimi v področnih predpisih, če ta zakon ne določa drugače. Območja z omejitvami so: 

– ogrožena območja v skladu s predpisi, ki urejajo vode (poplavna, erozijska, plazljiva, 

plazovita območja); 

– območja tveganj večjih nesreč zaradi delovanja obrata v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

okolja; 

– varnostna območja v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo. 

(2) Pri urejanju prostora se tveganje zaradi naravnih in drugih nesreč zmanjšuje z: 

– umeščanjem dejavnosti v prostor izven območij z omejitvami, 

– ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti v območjih z omejitvami, 

– spremljanjem in analiziranjem procesov in dejavnikov, ki lahko povzročajo naravne in druge 

nesreče. 

(3) Na območjih z omejitvami se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti 

ali prostorskih ureditev, ki bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali 

povečale ogroženost prostora. 

(4) Z namenom preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic za ljudi in 

okolje je treba upoštevati pravila za določitev najmanjše razdalje med obratom iz druge 

alineje prvega odstavka tega člena in območji, na katerih se stalno ali začasno zadržuje večje 

število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo in varovanimi ter zavarovanimi območji po 

predpisih o ohranjanju narave, kot to določajo predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 

(5) Na območjih teles odlagališč odpadkov je do izdaje odločbe o prenehanju 

okoljevarstvenega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, dopustno 

načrtovati in izvajati zgolj tiste posege v prostor, ki so potrebni zaradi obratovanja odlagališča 

in spremljanja stanja na njih, pri čemer je za izvedbo teh posegov treba pridobiti mnenje 

ministrstva, pristojnega za okolje. Ne glede na določbe veljavnih prostorskih aktov gradnja 

drugih objektov ali izvajanje drugih posegov v prostor ni dovoljena. 

 

Utemeljitev:  

Del območja OPPN se nahaja na območju zelo redkih poplav, oziroma na območju razreda 

preostale poplavne ogroženosti. Načrtovane ureditve ne poslabšujejo obstoječega stanja 

poplav. V postopku izdelave OPPN se bodo upoštevale usmeritve Direkcije za vode glede kote 

načrtovanih ureditev ter odvodnjavanja meteornih voda. Načrtovane ureditve bodo izvedene 

tako, da bodo obstoječe stanje izboljšale in ne bodo negativno vplivale ali celo poslabšale 

stanja. 

 

33. člen (načrtovanje gospodarske javne infrastrukture)  

(1) Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture je načrtovanje nove infrastrukture in 

rekonstrukcij obstoječe infrastrukture, določanje njene lokacije ter naprav in ukrepov v zvezi 

z njeno gradnjo in obratovanjem. 

(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upoštevanju ciljev urejanja prostora načrtuje 

tako, da: 

– je zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer imata prednost rekonstrukcija in širitev 

obstoječe gospodarske javne infrastrukture; 

– je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstoječo in načrtovano 

poselitev; 

– je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infrastrukturo; 

– se v čim večji možni meri ohranja povezanost ekosistemov; 

– so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine; 

– se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine; 

– se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroženost; 

– tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje. 
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(3) Posamezna infrastruktura se praviloma načrtuje tako, da je ob upoštevanju tehnoloških 

zakonitosti in ekonomske učinkovitosti vidno čim manj izpostavljena in da v čim večji meri 

omogoča skupno gradnjo in uporabo drugih infrastruktur. Pri prostorskih ureditvah, kjer je 

vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, 

ipd.), je treba zagotoviti njihovo pretehtano umestitev in kakovostno oblikovanje ob 

upoštevanju tehnoloških zmogljivosti objektov ali naprav. 

(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske javne infrastrukture naj v čim večji 

meri izkoriščajo trase in površine istovrstne ali medsebojno združljive infrastrukture (skupni 

poteki infrastrukturnih koridorjev), in porabijo najmanjšo možno površino prostora. 

 

Utemeljitev:  

Načrtovana je rekonstrukcija in izboljšanje obstoječe prometne ureditve ter prestavitev 

obstoječe GJI (kanalizacija, vodovod, elektronske komunikacije) tako da bo omogočena 

izvedba vseh načrtovanih ureditev. Za novo načrtovano in prestavitev obstoječe GJI bo v 

OPPN določen infrastrukturni koridor, ki bo z upoštevanjem tehničnih zahtev združeval vso 

GJI. 

 

36. člen (določanje prostorskih izvedbenih pogojev)  

(1) Prostorski izvedbeni pogoji se po enotah urejanja prostora določajo glede: 

– namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 

– velikosti gradbenih parcel in parcelacije, 

– gradnje komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture ter obveznosti 

priključevanja objektov nanje, 

– uveljavljanja varstvenih interesov posameznih resorjev, 

– začasne rabe prostora, 

– etapnosti izvedbe prostorske ureditve in 

– drugih pogojev in zahtev za izvajanje prostorskih izvedbenih aktov, ki so pomembni za 

podrobnejšo projektno obdelavo načrtovane prostorske ureditve v projektni dokumentaciji. 

(2) Nabor in vsebinske rešitve prostorskih izvedbenih pogojev morajo temeljiti na strokovnih 

podlagah in biti pripravljene tako, da glede podrobnosti prostorske izvedbene regulacije 

zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta. Drugi izvedbeni 

vidiki se prepustijo nadaljnjim stopnjam prostorskega izvedbenega načrtovanja ter 

projektiranju in gradnji objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. 

(3) V prostorskem izvedbenem aktu se lahko določi velikost odstopanj od prostorskih 

izvedbenih pogojev, ki so dopustna pri izdaji gradbenega dovoljenja in predodločbe, če se z 

novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, ne poslabšajo 

bivalne in delovne razmere na območju izvedbenega akta oziroma na sosednjih območjih ter 

niso v nasprotju z javno koristjo. 

 

Utemeljitev:  

Z OPPN bodo oblikovani novi prostorsko izvedbeni pogoji, za izvedbo načrtovanih ureditev. 

PIP bodo skladni z usmeritvami oziroma PIP za namensko rabo prostora BT, CD in PC, ki so 

določeni v OPN. Pri določanju velikosti in oblik pomožnih objektov, nezahtevnih in enostavnih 

objektov, se upošteva veljavne predpise, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov. 

 

37. člen (merila za določanje gradbenih parcel stavb)  

Pri določanju meril za velikost in obliko gradbenih parcel stavb v prostorskih izvedbenih aktih 

je treba upoštevati zlasti: 

– namen, velikost in zmogljivost načrtovanih objektov, da se zagotovijo razmere za normalno 

uporabo in vzdrževanje stavb; 

– tlorisno zasnovo, tipologijo pozidave in predpisano stopnjo izkoriščenosti gradbene parcele 

stavbe; 

– krajevno značilno parcelacijo, če je to osnova za kakovostno morfologijo naselja; 

– naravne in ustvarjene sestavine prostora; 

– možnost priključevanja na komunalno opremo in objekte in omrežja druge gospodarske 

javne infrastrukture; 

– možnost zagotavljanja dostopa do gradbene parcele stavbe; 
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– možnost zagotavljanja zahtev s področja varnosti pred požarom; 

– možnost zagotavljanja ustreznega števila parkirnih mest; 

– možnost postavitve pomožnih objektov; 

– možnost zagotavljanja primerne oblike in velikosti odprtih bivalnih površin; 

– svetlobno-tehnične in druge zahteve; 

– omejeno uporabo zemljišča v skladu z drugimi predpisi. 

 

Utemeljitev: 

V OPPN bodo določene naslednje gradbene parcele – za ureditev prometnega priključka in 

parkirnih mest ob trgovini Mercator, za ureditev Glavnega trga, za gradnjo posameznih 

objektov (info-center, kulturni center, upravna stavba, za ureditev krožnega križišča, za 

ureditev parkovne aleje ter ta ureditev območja tržnice oziroma prireditvenega prostora. 

Posamezne gradbene parcele se lahko med sabo tudi združujejo. 

 

 

3.3 SPLOŠNE SMERNICE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA  
 

SPLOŠNE SMERNICE S PODROČJA USMERJANJA POSELITVE 

Pri načrtovanju poselitvenih območij mest in drugih urbanih naselij je treba zagotavljati: 

- razvoj urbanih funkcij naselij (dejavnosti družbene infrastrukture, storitvene in oskrbne 

dejavnosti); 

- prepletanje združljivih rab in raznolikost dejavnosti po zvrsti, obsegu in razmestitvi; 

- razvoj območij osrednjih površin, ki naj se načrtuje v neposredni bližini prometnih vozlišč 

za javni potniški promet (petminutna dostopnost); 

- celovito prenovo in revitalizacijo obstoječih območij mestnih središč, vključno z 

zagotavljanjem ustrezno zmogljivega javnega potniškega prometa in z večanjem faktorja 

izrabe prostorskih enot in to ob upoštevanju visokega deleža zelenih površin in drugih javnih 

odprtih prostorov, obstoječih kakovostnih prostorskih struktur varstva stavbne in naselbinske 

dediščine; 

- krepitev turistične funkcije prepoznavnih mestnih območij, zlasti mestnih središč; 

- ustrezno ponudbo funkcionalno in tehnološko različnih infrastrukturno opremljenih površin 

za proizvodne dejavnosti. 

 

Podrobnejše usmeritve za razvoj naselij 

Z razvojem naselij se zagotavlja razmestitev dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v omrežju 

naselij ter zadostnih komunalno opremljenih površin za bivanje, proizvodnjo, oskrbo, 

rekreacijo, preživljanje prostega časa in storitve na primernih lokacijah. Razvoj poselitve se 

načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami in tako, da se preprečuje prostorske 

konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja kvalitetnejše in privlačnejše bivalno 

in naravno okolje, ustvarja možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, zagotavlja 

racionalno širjenje naselij, poudarja notranji razvoj naselij, pri katerem je pomembno 

ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega prostora ter ohranjanje kulturne, 

predvsem stavbne in naselbinske dediščine, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. 

 

Usmeritve glede notranjega razvoja naselij 

Notranji razvoj naselja oziroma zapolnjevanje in zgoščanje, kar pomeni intenzivnejšo rabo 

ekstenzivno izrabljenih ali praznih zemljišč, izkoriščanje notranjih rezerv mest in ustrezne 

zgostitve prebivalcev ima prednost pred širjenjem na nova območja. Prvenstveno se 

zagotavlja boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih 

zemljišč v naselju (opuščenih ali neprimernih lokacij, industrijskih kompleksov in podobno). 

Notranji razvoj naselja in racionalno rabo zemljišč se uresničuje s spremembo rabe obstoječih 

objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s prenovo, 

obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij, s katerimi se poleg 

prostorskih ciljev upošteva tudi možnosti za gospodarski razvoj, reševanje socialnih 

problemov in kvalitetnejše bivanje ob upoštevanju potencialne ogroženosti. Ekstenzivno 
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izrabljene so tiste površine, kjer je raba prostora neracionalna in jo je z isto namembnostjo 

možno intenzivirati. Ob tem se zagotavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami v naselju in povezave z odprto krajino. 

S sanacijo, prenovo, izgrajevanjem, zapolnjevanjem, zgoščevanjem zazidave na robu naselij 

in prestrukturiranjem obstoječih urbanih struktur in degradiranih delov naselij se nadomestijo 

potrebe po širjenju na nove površine v okolici naselij. S tem se zmanjša pritisk na nove 

površine ter spodbuja obnavljanje gradbenega fonda. 

Notranji razvoj naselij je treba uresničevati s prenovo naselij in delov naselja in z zgostitvami 

ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin. Poleg splošnih pravil pri načrtovanju poselitvenih 

območij je treba pri načrtovanju notranjega razvoja naselij zagotavljati, da: 

- načrtovanje notranjega razvoja naselja poteka praviloma po morfološko in funkcionalno 

zaokroženih območjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj celotnega naselja; 

- se ohranja oziroma vzpostavlja uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi 

površinami ter drugimi javnimi odprtimi prostori v naselju; 

- se ekstenzivno izrabljene poseljene površine zgoščajo do dovoljene stopnje izkoriščenosti 

zemljišč za gradnjo in da se upošteva varstveni režim; 

- se ohranjajo in razvijajo kvalitetne urbanistične zasnove in vzorci. 

 

Utemeljitev: 

Ureditev glavnega trga v Moravskih Toplicah predstavlja prenovo centra naselja, z vnosom 

kvalitetne urbane funkcije ter z zagotavljanjem javnih urbanih površin za vse prebivalce.  

 

Območje se ne nahaja v območju ostalih varovanj in omejitev, zato upoštevanje splošnih 

smernic ostalih nosilcev urejanja prostora ni potrebno.  

 

 

3.4 OPN Moravske Toplice 

 

62. člen (območja veljavnih prostorsko izvedbenih aktov oziroma občinskih 

podrobnih prostorskih načrtov) 

Ker je na načrtovanem območju v veljavi obstoječi prostorski akt (ZN), ni predvidenih 

usmeritev za načrtovanje.  

Na območju EUP MT 1 se pri načrtovanju ureditev na območju poplavne nevarnosti upošteva 

Prilogo 1 iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 

območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.  

Pri spremembah in dopolnitvah obstoječih prostorskih načrtov ali pri izdelavi novih za EUP MT 

1, se upošteva, da je EUP v celoti ali delno v poplavnih območjih ali drugih režimih. 

 

Utemeljitev: 

Del območja OPPN sega na območje zelo redkih poplav, oziroma na območje razreda preostale 

poplavne nevarnosti. Z načrtovanimi ureditvami se ne poslabšuje poplavna varnost. V 

postopku OPPN bo pridobljeno in upoštevano mnenje Direkcije za vode.  
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4 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN 

DRUGO GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN 

DRUŽBENO JAVNO INFRASTRUKTURO 

 

V sklopu OPPN je načrtovana vsa potrebna gospodarska javna infrastruktura za normalno 

funkcioniranje načrtovanih ureditev. Načrtovane so tudi prestavitve obstoječe infrastrukture. 

Natančneje bodo investicije v GJI opredeljene v Elaboratu ekonomike v postopku izdelave 

OPPN. 
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5 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN IN 

INVESTICIJ 

 

FAZA POSTOPKA IN SPREJEMA OPPN ZureP-2   OKVIRNI TERMIN 

 

Priprava izhodišč za pripravo PA      maj 2022  

Sprejem sklepa o pripravi PA      junij2022 

Pridobitev konkretnih smernic NUP in mnenj  NUP o  

verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje    julij 2022 

Pridobitev mnenja / odločitve o potrebnosti izvedbe CPVO  avgust 2022 

Izdelava osnutka PA        september 2022 

Pridobitev mnenj NUP na osnutek PA     oktober 2022 

Izdelava dopolnjenega osnutka PA za javno razgrnitev (JR)  

in javno obravnavo (JO)        november2022 

JR in JO sodelovanje na javni obravnavi       december 2022 

Priprava stališč do pripomb javnosti     januar 2022 

Sprejem stališč do pripomb javnosti      januar 2022 

Izdelava predloga PA        februar 2023 

Pridobivanje mnenj NUP na predlog PA      marec 2023 

Izdelava usklajenega predloga PA      april 2023 

Sprejem PA na občinskem svetu       maj 

Objava v uradnem glasilu       maj 2023 

 

 

 

Investicija se bo začela po sprejemu OPPN, najprej z izdelavo projektne dokumentacije in 

nato z izvedbo načrtovanih ureditev. 
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6 PRILOGE 

 

Prikaz načrtovanih ureditev (merilo A3 1:500)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izhodišča OPPN  

Za del območja zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah Matrika ZVO d.o.o. 

 

stran 22 od 22 

 
 


