
A . POSTOPEK SPREJEMA OPPN  
 

PRIPRAVA IN PREDSTAVTEV IZHODIŠČ ZA 
PRIPRAVO  OPPN, USKLADITEV IZHODIŠČ 

▼ 

PRIPRAVA SKLEPA OPPN 

▼ 

PRIPRAVA OSNUTKA OPPN 

▼ 

PRIDOBIVANJE KONKRETNIH SMERNIC 
NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, ODLOČITEV 

GLEDE POTREBNOSTI CPVO 

▼ 

PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA OPPN  

▼ 

PRIDOBIVANJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA K DOP. OSNUTKU OPPN 

▼ 

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN, JAVNA OBRAVNAVA 

▼ 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z 
JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA  

▼ 
1. OBRAVNAVA OPPN NA OBČINSKEM SVETU 

▼ 

IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

▼ 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA K PREDLOGU OPPN  

▼ 

SPREJEM USKLAJENEGA PREDLOGA OPPN NA 
OBČINSKEM SVETU 

▼ 

URADNA OBJAVA ODLOKA  O OPPN 

B. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV 
 
Območje obdelave 

Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta zavzema zemljišča s 
parcelnimi številkami 211, 212 (del), 213 (del) in 215, vse k.o. 93 Tešanovci. 
Območje kmetje s širitvijo se nahaja v naselju Tešanovci v občini Moravske 
Toplice. Tešanovci ležijo na skrajnem SV Slovenije. Ležijo tam kjer se konča 
Prekmurska ravnica in se pričnejo prvi grički širnega in hribovitega Goričkega. 
 
Območje predvidenega OPPN z vidika usmerjanja prostorskega razvoje ureja 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Ur. list RS, št. 
67/2017) – v nadaljevanju OPN. 
 
Obravnavano območje je opredeljeno delno z namensko rabo SK in delno z 
namensko rabo K2 – druga kmetijska zemljišča. Območje kmetije ima 
opredeljeno namensko rabo SK – površine podeželskega naselja. Del obstoječih 
objektov je lociranih na kmetijskih zemljiščih.. 
 
Razlogi za pripravo OPPN  

Pobudnika priprave OPPN Dejan in Vlasta Küčan nameravata širiti obstoječo 
dejavnost na kmetiji. Na podlagi 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – 
ZKme-1D in 79/17) se načrtuje gradnja na kmetijskem zemljišču brez 
spremembe namenske rabe. 
 
Programska izhodišča 

Z OPPN se bo načrtovala gradnja petih objektov ter pripadajočih manipulativnih 
površin: 
1. Objekt 1: hlev za rejo govedi, tlorisnih dimenzij 32,5 m x 34 m, s pripadajočim 
gnojiščem cca 17,8 m x 6,1 m, 
2. Objekt 2: shramba za seno in slamo, delno skladišče krme in krmil, tlorisnih 
dimenzij 53,5 m x 7m, 
3. Objekt 4: koritasti silos, tlorisnih dimenzij 20 m x 20 m, 
4. Objekt 5: stolpni silos, tlorisnih dimenzij – fi 4 m, višina do 10 m.  
Skupno število GVŽ (govedi) po objektih ne bo presegalo števila 100. Trenutno 
se na kmetiji nahaja 21 GVŽ (od tega 5 krav, 8 telic in 6 bikov; na dan 
31.03.2020), načrtuje pa se skupno število 100 GVŽ. 
Na mestu nameravanega posega se nahajajo obstoječi objekti (gospodarska 
poslopja), za katere je predvidena odstranitev. 
 
Predvideni objekti ne bodo ogrevani. Osvetlitev objektov je predvidena naravna 
preko zunanjih odprtin v kombinaciji z energetsko varčno umetno osvetlitvijo. 
Objekti bodo prezračevani naravno.Predvideno je tradicionalno oblikovanje 
objektov s klasičnimi dvokapnimi strehami, razen za objekte, kjer tehnologija 
tega ne določa (silosi…). Na strešine je dopustno postaviti zbiralnike sončne 
energije. Umestitev posameznih objektov je razvidna iz grafičnega dela OPPN.   
 

Infrastruktura 

Vodovodno omrežje 
Obravnavana kmetija Küčan je priključena na javno vodovodno omrežje, 
povečanje priključka ni predvideno. Na obstoječem priključku se izvede 
vodomerni jašek, v katerega se preselita vodomera za gospodinjsko in kmetijsko 
rabo. Na internem vodovodu za kmetijsko rabo se predvidi zalogovnik s 
kapaciteto enodnevne predvidene porabe vode za namen nemotene oskrbe v 
izrednih razmerah. 
Kanalizacijsko omrežje 
OPPN ne vključuje bivalnih prostorov kmetije, zato posebni ukrepi za odvajanje 
odpadnih vod z bivalnega dela kmetije niso predvideni. V objektih ne bodo 
nastajale industrijske odpadne vode. 
Meteorne odpadne vode z manipulacijskih, strešnih in cestnih površin je 
potrebno predhodno očistiti v peskolovih in ustrezno dimenzioniranih lovilcih olj. 
V fazi projektiranje je treba izvesti izvesti izračun predvidenih količin meteornih 
in zalednih vod, ter predvideti ustrezno odvajanje le-teh preko ustreznega 
zadrževanja v ponikanje oz. razpršeno po zelenih površinah. 
Elektro omrežje 
OPPN ne predvideva povečanje priključne moči. V primeru povečanja priključne 
moči si mora investitor pridobiti novo soglasje za priključitev. Na obravnavanem 
območju se nahajajo obstoječi elektroenergetski vodi v lasti Elektro Maribor, ki 
jih je treba med gradnjo ustrezno zaščititi. 
Telekomunikacijsko omrežje 
Območje kmetije je že priključeno na telekomunikacijsko omrežje, dodatna 
priključevanja niso predvidena. Na obravnavanem območju potekajo obstoječi 

vodi telekomunikacij, ki jih je treba pred pričetkom gradnje ustrezno zaščititi oz. 
prestaviti v skladu s tehničnimi pogoji upravljalcev (Telekom Slovenije d.d. in 
Telemach d.o.o.). Zaščita, križanja in prestavitve telekomunikacijskih vodov se 
morajo v fazi izdelave projektne dokumentacije projektno obdelati.  
Prometno omrežje 
Na območju OPPN se ne načrtuje novo priključevanje na R2-422/1318 
Martjanci-Dobrovnik. Obstoječ priključek kmetije je izveden v skladu s 
Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste in se ne bo spreminjal.  
 
Kulturna  dediščina 
Na območju in v bližini OPPN se ne nahajajo območja ali objekti varovane 
kulturne dediščine. 
 
Ohranjanje narave  
Na območju OPPN se ne nahajajo zavarovana območja narave.  
Na območju OPPN se nahaja visokodebelni sadovnjak, ki je potencialni habitat 
vrst ptic velikega skovika (Otus scops), pogorelčka (Phoenicurus phoenicurus) 
in smrdokavre (Upopa epops), ki so zavarovane z Uredbo o prostoživeči 
živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 -odl.US, 
96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). Za varstvo teh vrst je trebe 
upoštevati naslednje usmeritve: 
- Vsa podrta drevesa visokodebelnega sadnega drevja se nadomesti 
z zasaditvijo avtohtonih krajevno značilnih visokodebelnih sadnih vrst na 
zemljišču v neposredni bližini, kjer se ohranja in vzdržuje visokodebelni 
sadovnjak (stare visokodebelne sorte sadnega drevja), 
- Na starejša drevesa primernih dimenzij v neposredni bližini se 
namesti gnezdilnice za kvalifikacijske in zavarovane vrste ptic (velikega 
skovika, pogorelčka in smrdokavro). 
 

Varstvo vodnih virov, podtalnice, voda 
Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na priobalnem pasu ali 
na območju poplav. 
 

Varstvo pred hrupom 
Območje se nahaja znotraj IV. območja varstva pred hrupom. 

 
Protipotresna gradnja 
Pri projektiranju je treba upoštevati pospešek tal (g) = 0,100 pri povratni dobi 
475 let. 

 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Območje ni znotraj posebno ogroženih območij z vidika erozije, poplav ali 
požara. Pri obratovanju kmetije ni rokovanja z nevarnimi snovmi. Območje 
OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja 
zelo majhna. Voda potrebna za gašenje požara v stavbah se bo zagotavljala iz 
javnega hidrantnega omrežja, ki se nahaja ob regionalni cesti ter z gasilskimi 
vozili (cisternami). Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko notranjih 
dostopnih cest, javnega cestnega omrežja in površin za odstavo vozil. 
 

Vplivno območje, varovalni pasovi 
Varovalni pasovi komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, 
telekomunikacije). 

 
C . NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
 
Namen javne razgrnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta je 
seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami in poziv k sodelovanju s 
konstruktivnimi pripombami. 
 
Prostorski akt (dopolnjen osnutek OPPN) bo javno razgrnjen: 
v času od 19. 07. 2022 do vključno 19. 08. 2022 v sprejemni pisarni Občine 
Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, v času uradnih 
ur ter na spletni strani Občine Moravske Toplice. 
 
V času javne razgrnitve bo javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega 
načrta izvedena v sredo, 03. 08. 2022, ob 15.30. uri, v vaško gasilskem 
domu v Tešanovcih.. 
 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k 
razgrnjenemu gradivu. Pripombe in predloge se pošlje na naslov Občina 
Hajdina, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ali na naslov 
obcina@moravske-toplice.si, lahko pa se jih na mestu javne razgrnitve vpiše v 
knjigo pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne 
razgrnitve.  

 

 
Pripravljavec: 

 
OBČINA MORAVSKE TOPLICE 
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3. KORITASTI SILOS

2. SHRAMBA ZA SENO IN SLAMO,
    SKLADIŠČE KRME IN KRMIL
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OPPN ZA ŠIRITEV KMETIJE KÜČAN
POVZETEK ZA JAVNOST 
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LEGENDA: MEJA OPPN
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