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1 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
 

 
Pobudnik in lastnik zemljišča je dne 10. 5. 2022 na Občino Moravske Toplice podal pobudo za pripravo 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del pEUP MT 28/1 (v nadaljevanju: OPPN). Z OPPN se bodo na 
delu območja podenote urejanja prostora (v nadaljevanju pEUP) MT 28/1 določili prostorski izvedbeni pogoji za 
umestitev in gradnjo dveh stanovanjskih objektov s pripadajočimi in infrastrukturnimi objekti. Glede na veljavni 
prostorski akt Občine Moravske Toplice je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče s podrobno namensko 
rabo SK – površine podeželskega naselja. Območje izdelave OPPN je predviden za celotno pEUP MT 28/1, zlasti 
zaradi neugodne parcelne in lastniške strukture ter neurejenih dostopov. Ker vsi lastniki zemljišč nimajo interesa 
po ureditvi gradbenih parcel, se predlaga izdelava OPPN le za del pEUP, saj so predmetna zemljišča primerne 
velikosti in imajo dostop do javne poti, poleg tega mimo parcel potekajo tudi vsi potrebni vodi komunalne 
infrastrukture. S pripravo OPPN za del pEUP MT 28/1 se bo omogočila gradnja stanovanjskih objektov, skladnih 
z usmeritvami iz OPN, na parcelah primerne velikosti z možnostjo komunalne opreme, hkrati pa se ne bodo 
poslabšali pogoji za celovito ureditev ostalega dela pEUP. 
 

 
Slika 1: Izsek iz veljavnega prostorskega akta Občine Moravske Toplice 
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2 PRAVNA PODLAGA 
 

V skladu s 116. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. 

US) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) se občinski podrobni prostorski načrt pripravi za območja, za katera je z 
OPN predvidena njegova priprava. 
 
Odločitev za pripravo OPPN bo, skladno z 118. členom ZUreP-2 sprejeta na podlagi potrjenih izhodišč in na podlagi 
pobude investitorja. 
 
 
Skladno s prvim odstavkom 108. člena ZUreP-2 mora občina pred sprejetjem odločitve o pripravi pripraviti 
izhodišča za pripravo OPPN, v katerih ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, 
poročila o prostorskem razvoju, zahtev nadrejenih prostorskih aktov in ob poznavanju sedanjih ter oceni 
prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti: 

– namen in  potrebo po pripravi OPPN, 
– ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPPN, 

skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi razvojni in varstveni 
dokumenti, 

– potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno javno 
infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve iz prejšnje alineje, 

– okvirne  roke  za izvedbo priprave  OPPN  in  investicij  iz  prejšnje  alineje. 
 
Skladno s tretjim členom 118. člena ZUreP-2, da v primeru, ko se OPPN pripravlja ob pobudi investitorja ta 
vsebuje tudi: 

– predstavitev investicijske namere, 
– utemeljitev skladnosti pobude z regionalnim in občinskim prostorskim planom, občinskim prostorskim 

načrtom in splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora, 
– opis in grafične prikaze območja s prikazom zasnov umestitve načrtovanih objektov in drugih posegov v 

prostor. 
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3 KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE 

UREDITVE 
 
 

Območje predvidenega OPPN se nahaja v naselju Romičev Breg v Zgornjih Moravcih. Lokacija je predstavljena 
na Sliki 2. 
 

 
Slika 2: Območje OPPN v širšem prostoru 
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Z OPPN se načrtuje:  
– gradnja dveh stanovanjskih stavb s pomožnimi in pripadajočimi objekti: 
– gradnja gradbenih inženirskih objektov s spremljajočimi objekti in napravami (za zagotovitev priključkov 

na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo): 
• objektov prometne infrastrukture  
• cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov  

– drugi gradbeni posegi. 
 
Na območju sta previdena dva stanovanjska objekta velikosti 12 x 7m in 6,5 x 8,7 m. Kot pomožni objekt je 
predvidena še nadstrešnica, terasa in pergola. Ob objektih bo urejena dovozna pot in zelene površine, ki bodo 
primerno zasajene z avtohtonim rastlinjem.  

 

 
Slika 3: Ureditvena situacija 
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4 VARSTVENI REŽIMI IN VAROVANA OBMOČJA ZNOTRAJ PREDVIDENEGA 

OPPN 
 

Območje OPPN se nahaja v zavarovanem območju narave – Krajinski park Goričko, na ekološko pomembnem 
območju in na območju Nature2000. Območje je erozijsko ogroženo, in sicer tu veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
Zaradi erozijske ogroženosti je bil izdelan tudi Elaborat geotehniških raziskav in navodil za temeljenje objektov in 
izvedbo zemeljskih del.  

 
Slika 4: Prikaz varstvenih režimov in varovanih območij 
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5 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO 

GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO JAVNO 

INFRASTRUKTURO 
 

Glede na prikaz stanja prostora ima območje urejen javni dostop preko občinske ceste, ki teče neposredno 
ob zahodnem robu parcele. Po cesti potekajo tudi vsi vodi komunalne infrastrukture na katere bosta objekta 
priključena. Za opremljanje območja ne bodo potrebne nove investicije v komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo, lastne priključke zagotovi investitor. 

 

 
Slika 5: Prikaz obstoječe gospodarske javne infrastrukture 
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Potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo so zagotovitev najmanj: 

–          priključitve na javno elektroenergetsko omrežje, 
–          ustreznega odvodnjavanja komunalnih odpadnih voda. 
 

Investicije v družbeno javno infrastrukturo za potrebe OPPN niso potrebne, zato se jih ne načrtuje.  
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6 SKLADNOST Z NADREJENIMI PROSTORSKIMI AKTI IN DRUGIMI 

VARSTVENIMI IN RAZVOJNIMI DOKUMENTI 
 

 

STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE (SPRS) 
 

SPRS v poglavju »Podeželska naselja, vasi in zaselki« navaja: 
- V podeželskih naseljih, vaseh in zaselkih je možna gradnja znotraj obstoječih gradbenih parcel zaradi 

izboljšanja pogojev za bivanje in opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti. Razvija se jih predvsem z 
nadomestno ali dopolnilno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali, če ni drugih možnosti, ob njihovem 
robu; 

- Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se upošteva razvojne trende in hkrati ohranja 
njihovo tradicionalno strukturo. Prenavlja, razvija, ohranja in posodablja se stavbni fond ter novogradnje 
urbanistično in arhitekturno prilagaja tradicionalni strukturi.  
 

Ureditev, ki je načrtovana z OPPN predstavlja gradnjo znotraj obstoječih gradbenih parcel. Ohranjanja 
tradicionalne strukture naselja se ohranja z določevanjem podrobnih prostorskih ureditvenih pogojev glede 
oblikovanja objektov, na način, da bodo le ti skladni z avtohtono poselitvijo in bodo ohranjali enoten višinski 
gabarit. Določi se tudi uporabo ustreznih materialov in zasaditev okolice z avtohtonimi sadnimi vrstami.  

 
 
 

PROSTORSKI RED SLOVENIJE 
 

PRS v poglavju »Načrtovanje poselitvenih območij« navaja: 
- vzpodbujanje notranjega razvoja naselij, zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov, 

z dopolnilno ali nadomestno gradnjo v sklopu obstoječih gradbenih parcel ali na njihovem neposrednem robu, ob 
upoštevanju novih tehnoloških in materialnih možnosti. 
 

Načrtovana gradnja bo skladna z zgoraj navedenimi usmeritvami, saj gre za notranji razvoj naselja na obstoječih 
gradbenih parcelah. 

 
PRS v poglavju »Notranji razvoj poselitvenih območij« navaja: 

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 poselitvenega območja poteka praviloma po morfološko in funkcionalno 
zaokroženih območjih, ob obvezni obravnavi vpliva na razvoj celotnega poselitvenega območja; 

- 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. 
 
Načrtovana gradnja bo skladna z zgoraj navedenimi usmeritvami, saj se bo na ta način zgostilo ekstenzivno 
izrabljene površine, gradnja na predvidenih parcelah ne bo imela negativnega vpliva na razvoj celotnega 
poselitvenega območja, saj ima urejen lasten dostop neposredno ob občinski cesti z možnostjo priključitve na 
obstoječo komunalno infrastrukturo. Smernice in mnenja glede varstvenih režimov bodo upoštevana tekom 
postopka priprave OPPN. Vzorec pozidave sledi obstoječi pozidavi območja. 
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OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MORAVSKE TOPLICE 
 

 
V kartografskem delu strateškega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (v 

nadaljevanju: OPN) ni posebnih usmeritev za razvoj dejavnosti v naselju Romičev Breg v Zgornjih Moravcih.  
 

Podrobnejše usmeritve za pEUP MT 28/1 so navedene v 63. členu OPN, in sicer: 
- območju SK so zemljišča, namenjena za ureditev podeželskih naselij s spremljajočimi dejavnostmi ter 

vinske kleti, zidanice in počitniške hišice. 
- 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). 

 
 

Namen priprave OPPN je gradnja stanovanjskih oziroma počitniških objektov, kar je skladno z zgornjimi 
usmeritvami. V podrobne prostorske izvedbene pogoje se vključijo usmeritve za sajenje in ohranjanje sadnega 
drevja. 
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7 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE OPPN 
 

Opravila Št. dni 

- priprava osnutka izhodišč za pripravo OPPN   14 
- priprava javnega naznanila o javni objavi izhodišč za pripravo OPPN  in njihova objava  14 
- dopolnitev izhodišč za pripravo OPPN na podlagi predlogov in pripomb javnosti ali nosilcev urejanja 

prostora oz. drugih udeležencev urejanja prostora ter priprava sklepa 
5 

- sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN na podlagi izhodišč 5 
- pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta (ID) od MOP po objavi sklepa o pripravi OPPN 

v uradnem glasilu  
7 

- pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) (v kolikor splošne ne bi zadoščale)* 
ter mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN  na okolje po prejemu ID številke 

30 

- pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje 21 
- analiza konkretnih smernic** (5) 
- izdelava geodetskega načrta 20 
- izdelava osnutka  OPPN  15  

- morebitna priprava okoljskega poročila *** 60 
- objava okoljskega poročila, v kolikor je potreben postopek CPVO*** 3 
- pridobitev mnenj NUP na osnutek (in morebitnih mnenj o sprejemljivosti vplivov izvedbe  OPPN na 

okolje s stališča njihove pristojnosti ali mnenje o ustreznosti OP***) 
30 

- MOP na podlagi mnenj NUP, ki sodelujejo pri pripravi CPVO, odloči ali je OP ustrezno*** (30) 
- analiza mnenj na osnutek 10 
- dopolnitev osnutka OPPN  in priprava gradiva za JR 15 
- javno naznanilo s sklepom o javni razgrnitvi in javni obravnavi vsaj 7 dni pred pričetkom javne 

razgrnitve 
7 

- javna razgrnitev in javna obravnava 30 
- priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti oddanih v okviru javne razgrnitve in 

javne obravnave  
15 

- priprava elaborata ekonomike (do I. ali II. obravnave občinskega sveta) 10 
- I. obravnava na seji občinskega sveta in sprejem stališč do pripomb 1 
- priprava  predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti 15 
- pridobitev mnenj NUP na predlog (ter opredelitve NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, do 

sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje***) 
30 - 60 

- MOP ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi v skladu s predpisi s 
področja varstva okolja *** 

30 
 

- analiza  mnenj na predlog 10 
- izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem na seji občinskega sveta 15 
- II. obravnava na seji občinskega sveta in sprejem akta z odlokom  1 
- objava sprejetega odloka v uradnem glasilu 7 
- ureditev in predaja sprejetega ter v uradnem glasilu objavljen odloka o OPPN   7 
- pripravljavec posreduje sprejeti akt na MOP, ki ga javno objavi kot veljaven akt v državnem 

prostorskem informacijskem sistemu 
 
 

7 

* pridobitev konkretnih smernic nosilcev urejanja prostora v kolikor splošne ne bi zadoščale – neobvezno 
** v kolikor se zaprosi za konkretne smernice 
***  v kolikor se mora izvesti postopek CPVO  


