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1 NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
 

Skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 
27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22) lokalna skupnost lahko, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami 
prostorskega razvoja lokalne skupnosti, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom v skladu z zakonom, ki ureja 
prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: OPPN), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
načrtuje določene kmetijske objekte, med drugim, stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, 
kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z objekti za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje. 

S predmetnim OPPN se načrtuje gradnja kmetijskega objekta – hleva za vzrejo piščancev s pripadajočimi 
objekti v neposredni bližini obstoječega kmetijskega gospodarstva v naselju Filovci, v Občini Moravske Toplice. 
Objekt je potreben za nadaljnji razvoj obstoječe dejavnosti na kmetiji. Kmetijsko gospodarstvo, v okviru katerega 
se načrtuje gradnja objekta obdeluje skupno približno 20 ha kmetijskih zemljišč. Na kmetiji poleg piščancev redijo 
še prašiče, letno pa prodajo tudi od 50 do 60 ton pšenice, 70 ton koruze, bučno olje, ječmen in vino. Na kmetiji 
sta polno zaposlena dva družinska člana in sta tudi pokojninsko in invalidsko zavarovana iz kmetijske dejavnosti.  

Namen priprave OPPN je določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo hleva s 
pripadajočimi objekti in zunanjo ureditev. Glede na veljavni prostorski akt Občine Moravske Toplice je območje 
opredeljeno kot kmetijsko zemljišče. 
 
 

 
Slika 1: Izsek iz veljavnega prostorskega akta Občine Moravske Toplice 

Območje predvidenega OPPN 
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2 PRAVNA PODLAGA 
 

Pravna podlaga za pripravo OPPN sta 118. in 119. člen v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora  
(Uradni list RS, št. 61/2017) (v nadaljnjem besedilo: ZUreP-2). OPPN se pripravlja na osnovi zasebne pobude 
investitorja za potrebe gradnje kmetijskega objekta na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe 
zemljišča na parc. št. 6346/1, 6346/2, 6347/1, 6347/2, 6347/3, 6348/1 in 6348/2 vse k.o. Filovci. Skladno z ZUreP-
2 so pripravljena izhodišča za pripravo OPPN za gradnjo piščančjega hleva v Filovcih. Pravna podlaga za gradnjo 
in pripravo OPPN je tudi 3. ea člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) 
(Uradni list RS, št. 27/2016) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ).  
ZKZ v določenih primerih, navedenih v 3.ea členu, namreč omogoča gradnjo kmetijsko gospodarskih objektov 
tudi na kmetijskih zemljiščih. V postopek priprave OPPN iz tega člena so lahko vključene le pobude subjektov (v 
primeru kmetije), ki izpolnjujejo pogoj, da mora biti nosilec kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan 
na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre C, 101/13 - ZIPRS1415, 44/14 - ORZPIZ206, 85/14 - ZUJF-8, 95/14 - ZUJF-C, 90/15 
- ZIUPTD, 102/15).  
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3 KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI IN NAMERAVANE REŠITVE PROSTORSKE 

UREDITVE 
 

 
Območje predvidenega OPPN se nahaja v naselju Filovci v Občini Moravske Toplice. Z OPPN se načrtuje gradnja 
hleva za rejo piščancev, v neposredni bližini obstoječega kmetijskega gospodarstva, kar je skladno z usmeritvami 
ZKZ.   
 

 
Slika 2: Območje OPPN v širšem prostoru 

Območje OPPN se nahaja na severo-vzhodnem robu, skrajno južnega dela naselja Filovci in posega na 
območje kmetijskih zemljišč. Nov objekt za rejo piščancev se načrtuje ob obstoječem hlevu. Zmogljivost 
predvidenega hleva bo enaka zmogljivosti že zgrajenega, in sicer 29000 piščancev v turnusu. Z novo predvidenim 
hlevom se bo kapaciteta piščancev v okviru kmetijskega gospodarstva povečala na 58000 piščancev v turnusu. 
Oblikovanje objekta bo skladno z obstoječim hlevom, v okviru OPPN pa se predvidijo tudi vsi potrebni priključki 
na gospodarsko javno infrastrukturo (dostop, elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje) in zunanja ureditev 
utrjenih površin ter raščenega terena. Nov hlev je predviden na parcelnih številkah 6346/2, 6347/2 in 6348/2 k.o. 
Filovci. 
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Predvidena lokacija novega hleva je razvidna na Sliki 3, predviden je objekt velikosti 1584 m2 (približno 99 x 
16 m). Predvidena je dvokapnica z višino slemena, ki ne bo presegala 6 m. V OPPN bo predvidena tudi ustrezna 
zunanja ureditev in ozelenitev okolice objekta, z namenom čim manjšega izstopanja in vpliva na krajinsko sliko 
območja.  

 
 

 
Slika 3: Prikaz predvidene zasnove obravnavanega območja 
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Slika 4: Območje predvidenega OPPN, pogled proti jugu 

 
Slika 5: Območje predvidenega OPPN, pogled proti severu 
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4 VARSTVENI REŽIMI IN VAROVANA OBMOČJA ZNOTRAJ PREDVIDENEGA 

OPPN 
 

Na območju ni varstvenih ali/in varovanih območij. Predvideno območje OPPN se nahaja znotraj območja 
veljavnosti rezultatov integralne karte razredov poplavne nevarnosti in ni poplavno ogroženo. Glede na karto 
plazljivih območij, je opredeljeno kot območje zanemarljive verjetnosti pojavljanja plazov. 

 

 
Slika 6: 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 območje ni komunalno opremljeno, vendar je le to mogoče zagotoviti preko 
parcel pobudnika. Vsi potrebni priključki se nahajajo na sosednjih parcelah. Dostop do območja se zagotovi preko 
obstoječega kmetijskega gospodarstva in parcel v lasti pobudnika. 

 

 
Slika 7: 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. Prednost se daje prenovi in sanaciji, ki sta usmerjeni v modernizacijo kmetijstva in ustvarjanje pogojev za 
razvoj dopolnilnih dejavnosti. 
-        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.  
-     Zaradi preprečevanja imisijskih vplivov se poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih 
objektov. Omogoča se gradnjo novih ali nadomestnih kmetij in prenovo oziroma posodobitev funkcionalnih 
objektov ter jih usposablja za sodobno kmetovanje in skrbi za neoviran dostop do gospodarskih dvorišč ter 
transportne možnosti. 
 

Ureditev, ki je načrtovana z OPPN predstavlja gradnjo novega hleva v sklopu obstoječega kmetijskega 
gospodarstva, ki znotraj obstoječih gradbenih parcel nima možnosti za nadaljnji razvoj. Predviden objekt bo 
skladen s sodobnimi načini kmetovanja. Ker je velikost in oblika objekta v večji meri pogojena s tehnološkimi 
zahtevami je zagotavljanje ohranjanja tradicionalne strukture naselja težko zagotoviti, se pa predvidijo omilitveni 
ukrepi vezani na uporabo materialov in zasaditev okolice.  

 
 
 

PROSTORSKI RED SLOVENIJE 
 

PRS v poglavju »Načrtovanje poselitvenih območij« navaja: 
- sožitje med urbanimi in kmetijskimi funkcijami v podeželskih naseljih po načelu, da imajo kmetijske 

funkcije v tradicionalno agrarnih naseljih zaradi specifičnih tehnoloških pogojev praviloma prednost; 
- možnosti za širjenje večjih kmetij oziroma selitev kmetijskih objektov ali celih kmetij na nove površine, 

odmaknjene od stanovanjskih objektov; 
 

Načrtovana dejavnost bo skladna z zgoraj navedenimi usmeritvami, saj gre za širitev kmetijske dejavnosti v 
tradicionalno agrarnem naselju in selitev na površine odmaknjene od stanovanjskih objektov. 

 
PRS v poglavju »Načrtovanje v območjih kmetijskih zemljišč« navaja: 

- Kjer je možno, se spodbuja širjenje obstoječih kmečkih gospodarstev pred gradnjo novih. Gradnja kmetij 
zunaj poselitvenih območij se praviloma usmerja kot nadomestna ali dopolnilna gradnja na lokacije obstoječih 
objektov. Nove razvojno perspektivne kmetije je možno izjemoma umeščati zunaj poselitvenih območij, tako da 
se s tem zagotovi potrebna površina za razvoj kmetije. 

- Pri načrtovanju novih in širitvi obstoječih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti zunaj poselitvenih 
območij je treba upoštevati tudi usmeritev kmetije, razpolaganje s kmetijskimi zemljišči ter stik naselja in 
kmetijskih zemljišč. 

- Grajeno območje razvojno perspektivne kmetije se lahko poveča, če to terja velikost ali proizvodna 
usmeritev kmetije, usmeritev v obrt, kmečki turizem ali če se gradi nova stanovanjska zgradba za potrebe družine.  
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Predvidene ureditve bodo skladne z zgoraj navedenimi usmeritvami, gre za širitev obstoječega kmetijskega 
gospodarstva, v okviru katerega dodatna gradnja ni mogoča. Glede na mnenje kmetijsko svetovalne službe je 
širitev kmetijskega gospodarstva, glede na trenutno stanje proizvodnje, nasledstva in perspektivnosti kmetije, 
utemeljena.  

 

 
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 kmetijske dejavnosti v naselju Filovci. Naselje se ne nahaja v 
območju s prostorskimi omejitvami za razvoj. 

Kot razvojna potreba v občini, je v strateškem delu opredeljeno tudi:  
- Razvoj kmetijstva sloni na obstoječih večjih posestnikih (bivša državna kmetijska gospodarstva) in na 

posameznikih, ki svoja gospodarstva šele razvijajo in se jih usmerja na robove in izven naselij. Obstoječe kmetije 
se ohranja v podeželskih naseljih, na območju pretežno stanovanjske gradnje se jim omogoči ohranjanje brez 
širitev. V kmetijstvu so podani pogoji za intenzivno poljedelsko pridelavo in pridelavo v rastlinjakih z uporabo 
geotermalne vode. 

 
Kot izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, strateški del OPN med drugim izpostavlja: 
- možnosti za širjenje večjih kmetij, kmetijske proizvodnje ali selitev kmetijskih objektov, kmetijske 

proizvodnje ali celih kmetij na nove površine, odmaknjene od stanovanjskih objektov. 
 

Namen priprave OPPN je razvoj obstoječe kmetijske dejavnosti, ki se bo razvijala na robu podeželskega naselja 
in ne neposredno ob stanovanjskih objektov, kar je skladno z zgornjimi usmeritvami. 
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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  


