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OBdINSKI SVET OBEINE MORAVSKE TOPLICE

ZAdEVA: SPREJEM STALISE DO PRIPOMB IZ JAVI\E RAZGRNITVE ObiiNSKEgA
podrobnega prostorskega ln.a[rta za enoto urejanja prostora AI) l0

I. ZAKONSKAPODLAGA

- Zakon o prostorskem nadrtovanju (Uradni list RS, 5t. 33/07, 70/08 - ZVO-18, 108/09, 80/10
- ZUPUDPP, 43111 - ZKZ-C,57112,57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12,76114 - odl. US, 14115 -
ZUU lFO, 6l / 17 - ZU reP -2 it 199 121 - ZUreP -3)

-298. dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61117 in 199121 -ZUreP-3),
- 29. dlen Zakona o lokalni samoupravi (Jradni list RS, 3t. 94107 - UPB, 76108,79109,5lll0,

40112 -ZUJF,l4l15 - ZUUIFO, 1ll18 - ZSPDSLS-I, 30/18, 6l/20 -ZIUZEOP-A in 80/20

-zuooPE),
- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 ir25l17),
- 91. dlen Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117,
97/20).

2. RAZLOGIZASPREJEM

Obdina Moravske Toplice je v letu 2017 sprejela Odlok o obdinskem prostorskem nadrtu
Obdine Moravske Toplice, ki v 63. dlenu doloda obmodja, na katerih je predvidena izdelava
obdinskih podrobnih prostorskih nadrtov (OPPN). Predmetno obmodje OPPN je po
podrobnej5i namenski rabi prostora opredeljeno preteZno kot povr5ine podeZelskega naselja in
delno kot povr5ine cest, znotraj enote urejanja prostora AD 10. 63. dlen OPN doloda, da na
obmodjih, kjerje predvidena izdelava OPPN, do izdelave le-teh niso dopustni nobeni posegi,
razen: vzdrLevar4a rekonstrukcije, nadzidave in dozidave ter odstranitev obstojedih objektov,
pridobitev gradbenega dovoljenja za obstojede objekte in naprave, gradnja, rekonstrukcija,
vzdrZevanje in odstranitev GJI ter drugih omreZij in objektov v javni rabi, gradnja enostavnih
in nezahtevnih objektov ob obstojedih objektih, sprememba namembnosti obstojedih objektov
ali delov objektov, gradnja infrastrukture za potrebe prikljudevanja obstojedih objektov,
gradnja objektov za izvajanje nalog zaidite reSevanja in pomodi in zaSditnih ukrepov, parkime
povr5ine, dostopne ceste do obstojedih objektov, vodnogospodarske ureditve in naprave za
potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti. I l. alinea 4. odstavka 63. dlena nadalje doloda,
da gre v AD 10 za sanacijo razprSene gradnje, kjer so zemljiSda, namenjena za ureditev
podeZelskih naselij s spremljajodimi dejavnostmi (turizem, kmedki turizem, vinotod ipd.). Na
obmodju OPPN se na6rtuje gradnja stavb namenjenih bivanju s spremljajodimi dejavnostmi,
gradnja gradbenih inienirskih objektov (prometna, okoljska, energetska in komunikacijska
infrastruktura), gradnja pomoZnih objektov, ureditev zunanjih povrSin (utrjene in zelene
povrSine...), drugi gradbeni posegi. Z OPPN se bodo tako dolodili prostorski izvedbeni pogoji
za sanacijo razpriene gradnje tako, da se bo zagotovila racionalnej5a izraba prostora (npr. s

povedanjem gostote pozidave, izrabo prostih povrSin), zadostna opremljenost in izraba
gospodarske javne infrastrukture ter zmanj5anje vizualne degradacije z oblikovno sanacijo,
zadostno opremljenost in izrabo gospodarske javne infrastrukture na povrSinah cest.



OPPN bo tako podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
ter bo dolodal tudi pogoje za izvedbo drugih posegov v prostor.

Sprejem odloka poteka po skraj Sanem postopku, ki se je pridel z objavo sklepa o zadetku
postopka priprave OPPN za enoto urejanja prostora AD 10, objavljenega v Uradnem listu RS,
5t.86/2021 z dre 28. 5.2021. Sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodi5d za pripravo
OPPN je bilo omogodeno v dasu od 5. 3. do vkljudno 22.3.2021. Ministrstvo za okolje in
prostor je z odlodbo it. 35409-310/2021-2550-6 z dne 27. september 2021 ugotovilo, da v
postopku priprave OPPN ni treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Dopolnjeni osnutek OPPN je bil javno razgmjen v easu od 24. 5. 2022 do vkljudno 24. 6.
2022. V dasu trajanja javne razgmitve je bila dne 8. 6. 2022, izvedena javna obravnava. V
dasu javne razgmitve in na javni razpravi o dopolnjenem osnutku OPPN sta bili podani 2
pripombi na javno razgmjeno gradivo.
StaliSda do pripomb obravnava in potrdi obdinski svet, na podlagi sprejetih staliSd. Na predlog
OPPN se pridobijo mnenja nosilcev urejanja prostora. Po pridobiwi vseh pozitivnih mnenj,
sledi sprejem predloga OPPN skupaj z elaboratom ekonomike.

3. PREDLOGSKLEPA

Obdinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme stali5ia do pripomb iz javne razgrnitve
ObCinskega podrobnega prostorskega nairta za enoto urejanja prostora AD 10, ki jih je
pripravila druLba ZEU d.o.o., december 2022.

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Alojz Glavad

/T
Priloee:

- OPPN za enoto urejanja prostora AD 10 - tekstualni in grafidni del s spremljajodimi
gadiv|maj2022

- stali5da do podanih pripomb in predlogov, december 2022

- predlog sklepa o sprejemu staliSd do pripomb iz javne razgmifie obdinskega podrobnega
prostorskega nadrta za enoto urejanja prostora AD l0
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Predlog

Na podlagi ll2. in I19. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 3t.6ll17 in l99l2l-
ZUreP-3) in 16. dlena statuta Obdine Moravske toplice (Uradni list RS, 3t. 35114,21115 in
25117),je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na _. seji dne sprejel

SKLEP O SPREJEMU STALTSC UO PRIPOMB IZ JAVI\E RAZGRNITVE
oBdINSKEGA PoDRoBNEGA PRoSToRSKEGA NAiRTA ZA ENoTo

UREJANJA PROSTORA AD 10, ID 2472

l. dlen

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice sprejme stali5da do pripomb iz javne razgrnitve
obdinskega podrobnega prostorskega nadrta za enoto urejanja prostora AD l0 (izdelal ZEU
d.o.o., St. OPPN-3121),kije potekala med24.5.2022 do vkljudno 24.6.2022.

Stali5da so skupaj s pripombami priloga tega sklepa.

2. dlen

Ta sklep se objavi na oglasni deski Obdine Moravske Toplice in na spletni strani Obdine
Moravske Toplice.
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V Moravskih Toplicah, dne

hupan Obdine Moravske Toplice :

Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomode( glede katerega obdina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane re5iWe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del
sprejetega predpisa (5esta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, *..241t6, 146122).



STALEEA Do PRIPoMB Iz JAVNE RAZGRNIWE oBEINSKEGA PoDRoBNEGA PRoSToRSKEGA
NACRTA ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA AD 10

l. Uvod

V dasu javne razgmitve in na javni razpravi o obdinskem podrobnem prostorskem nadrtu za enoto urejanja
prostora AD 10 (v nadaljevanju OPPN) sta bili podani 2 pripombi na javno razgmjeno gradivo.

2. Stali5da do pripomb

Pripomba 5t. 1

1. Predlagam, da se na parceli '1622 (K.O. Andrejci) vri5e 5e mo2nost tretje parcele in objekta.

2. Da se v oPPN-ju omogodi v dotidnem okolju postavljati tudi manjie apartmajske enote ali mobilne

hiSke, ki ne sledijo gradbeni liniji - npr. smiselna razporeditev vedih enot po dovolj veliki parceli - kot je to po

navadi za tovstne turistidne lokacue

a. V sklopu tega bi bilo potrebno tudi poskrbeti, da bodo dovoljene oblike tak5ne, da so smiselne -
manjii objekti z dvokapno streho med 30 in 45' niso idealna re5itev oziroma - zaradi tEa bi morala biti

dovoljena v takih primerih tudi ravna streha

b. Glede na to, da smo turistidna obdina, bi moralo bitr moino, da se moinost takih gradenj v
podeielskem okolju predvidi

3. MoZnost za ravno streho bi si morali prizadevati- vsaj za objekte za poslovne dejavnosti

4. Sam bom preveril moZnost in interes priZAPS-u, da bi v OPPN (verjetno kot prvi) zapisali moZnost,
da so odstopanja od veljavnih zahtev moina, de bi strokovna komisija ZAPS-a (Zbomice za arhiteKuro)
podala mnenje k projektu, ki biga okarakterizirali kot kakovostna arhitektura.

StaliSde do pripombe 5t. 1:

Stali5de k td.1

Dodatna tretja parcela na obmodju sedanJe parcele St, '1622 ni smiselna zaradr ozke 3 m dostopne poti in

dostopa do parcele z juZne strani, Bolj smiselno bi bilo razdeliti obstojedo parcelo 1622 na tn parcele tako, da
bi vse imele dostop iz drZavne ceste. Za dopustnost predlaganega bomo preuredili besedilo odloka, ki

dopu5da drugadno parcelacijo.

Stali5de k td. 2

S postavitvijo manj5ih stavb, kine bi sledile gradbeni liniji se ne biohranila znadilna morfologija obcestnih
naselij, to je obcestna pozidava z znadilnim zaporedjem gradnje stanovanjskih objektov ob cesti, zato tako
umeidanje osnovnih stavb ne bo omogodeno.

StaliSde k td.3

Na stavbah, ki glede na predpis o razvrsianju objektov izpolnjujejo merila za manj zahteven ob.iekt bodo
dopustne simetridne dvokapnice z naklonom stresin od 35'do 45'. Dopustna bo tudi kombinacija z ostalimi
oblikami streh in manj5imi nakloni stre5in, vendar ob pogoju, da dvokapnica predstavlja preteZni del povr5ine
horizontalne projekcije celotne strehe. Na stavbah, ki glede na predpis o razvrsdanju ob.iektov izpolnjujejo
merila za nezahteven ali enostaven objekt te omejitue ne bo in bodo tako dopustne vse oblike streh. Pogoji
glede oblikovanja streh na obmodju 0PPN bodo usklajeni s pogoji, ki vetjajo na obmodju sosednje enote 

'

urejanja prostora AD 7 in so dolodeni v tretjem odstavku tocke d) 35, dlena odloka o obdinskem prostorskem
nadrtu 0bdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 67117 ,66120, 108121 in 1%l21l.



Pripomba 5t. 2

Predlagamo, da se gradijo izkljudno objekti z dvokapnimi strehami orientirani protijugu z daljso stranico in samo

z eno vmto, npr. opedne kritine. Predlagamo, da se v OPPN vkljudijo tudi krajinske ureditve z zasaditvami in
javnimi zelenimi prostori za druZenje prebivalcev in ker so nadrtovani objekti za turiste tudi za njihove potrebe v

smislu povezljivosti habitatov in omilitue vplivov podnebnih sprememb, npr. trajni nasadi na pobodju za
prepredevane plazenja tal. Predlagamo, da se v odlok napisejo tudi vrste domorodnih dreves za zasaditue v
vrtovih in se prepove sajenje invazivnih tu.jerodnih vrst.

StaliSde do pripombe 5t. 2:

StaliSde
Predlagani tradicionalni pogoji glede oblikovanja objektov bi bili smiselni, v kolikor na obmodju OPPN in v
neposredni blizini oziroma na obmodju sosednje enote urejanja prostora AD 7, ki se stika z obmodjem OPPN

oziroma leZi na nasprotni stnnidriavne ceste, ne bi bilo Ze obstojedih stavb z razlidnimi oblikami streh, razlidnimi

kritinami in razlidno orientacijo.

Glede na navedeno, bodo pogoji glede oblikovanja objektov na obmodju 0PPN v vedji meri usklajeni s pogoji,

ki veljajo na obmodju sosednje enote urejanja prostona AD 7 in so dolodeni v 35. dlenu Odloka o obdinskem
prostorskem nadrtu Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t, 67117,66120,108121 in 184121\. Z odlokom so

na obmodju OPPN vsi predlagani objekti in ureditve ter posegi dopustni. V 13, dlenu odloka je dolodeno, da se
na celotnem obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta zasaditve izvajajo tako, da se uporabljajo le

avtohtone rastlinske vrste, znadilne za to obmodje.


