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5 Zasnova projektnih re;itev in pogojev gtede priktjudevanja objektov na gospodarsko javno
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6 Reiitve in ukrepi za cetostno ohranjanJe kulturne dedildine
7 ReSitve in ukrepi za varovanje okotja, naravnih virov ter ohranjanla narave

I Reiatve rn ukrepi za obrambo ter varstvo pred naTavnrmr in drugimi nesredamt, vktluino z
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Na podlagi 1 '19. dlena v povezavi z 289. dlenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, St. 61/17,

199121 - zurcP-3 in 20122 - odl. US), 21. in 29. 6lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St.
94107 - UPB, 76108, 79109, 51110, 401'12 - ZUJF , 14115 - ZUUJFO, 1 1/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) ter
16. 6lena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114, 21115 in 25117) je Obdinski svet
Obdine Moravske Toplice na _. seji dne _. _ 2022 sTqel

ODLOK
o ob6inskem podrobnem prostorskem naErtu za enoto urejanja prostora AD 10

1 uvoDNE DoLoaBE

1. e len
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Obdinski podrobni prostorski naed za enoto urejania prostora AD 10
(v nadaljnjem besedilu: obeinski podrobni prostorski naert).

(2) ldentifikacijska Stevilka obdanskega podrobnega prostorskega nadrta v zbirki prostorskih aktov
je 2472.

2. 6len
(vsebina odloka)

Ta odlok dolooa obmoeje obainskega podrobnega prostorskega na6rta, prostorsko ureditev, ki se
naertuje z obeinskim podrobnim prostorskim nadrtom, umestitev naertovane ureditve v prostor, zasnovo
projektnih reSitev in pogoJev glede prikljuaevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
gra.jeno javno dobro, resitve in ukrepe za celostno ohranjanJe kulturne dediidine, resitve in ukrepe za
varovanje okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave, regitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesredami, vkljudno z varstvom pred pozarom, etapnost izvedbe prostorske
ureditve, velikost dopustnih odstopani od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnidnih resitev, druge pogoje
in zahteve za izvajanje obeinskega podrobnega prostorskega naarta ter usmeritve za dobeitev meril in
pogojev po prenehanju veljavnosti obdinskega podrobnega prostorskega na6rta.

3. 6len
(vsebina obdinskega podrobnega prostorskega nadrta)

('l) Obdinski podrobni prostorski nadrt vsebuje tekstualni in grafieni del.
(2) Tekstualni del obeinskega podrobnega prostorskega nadrta vsebuje besedilo odloka.
(3) Grafiani del obaanskega podrobnega prostorskega nadrta vsebuje naslednje grafidne nadrte:
- izsek iz grafienega nadrta kartografskega dela obdinskega prostorskega nadrta s prikazom lege

prostorske ureditve na sirsem obmodju v merilu'l :4000,
- obmoaje obdinskega podrobnega prostorskega nadrta z obstojedim parcelnim staniem v merilu

1 :2000,
- prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmodji v merilu 1 :2000,
- zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1 . 2000,

prikaz ureditev glede poteka omrez, in prikljudevanja objektov na gospodarsko .iavno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1 : 2OOO,

- prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami, vkljudno
z varstvom pred pozarom v merilu 1 : 2000,

- nadrt parcelacije v merilu 1 :2000.

4. alen
(spremljajo6e gradivo obeinskega podrobnega prostorskega na6rta)

Odlok o obainskem podrobnem prostorskem naedu za enoto urejanja prostora AD 10 I
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Spremljajoee gradivo ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta je:

- izvledek iz hierarhidno visjega prostorskega akta,

- prikaz stania prostora,

- strokovne podlage. na katerih temeljijo resitve obainskega podrobnega prostorskega nadrta,

- smernice in mnenja,

- obrazlozitev in utemeljitev obcinskega podrobnega prostorskega nacrta,

- povzetek za javnost.

z oauoc.le ogetNSKEGA poDRoBNEGA pRosroRSKEGA Haenra

5. 6len
(obmoele obeinskega podrobnega prostorskega naerta)

(1) Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega naerta zajema glede na Ob6inski prostorski
naen obeine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 67117,66120, '108121 in 18a121) (v nadaljnjem
besedilu: obainski prostorski nadrt) obmoeje enote urejanja prostora AD 10.

(2) Obmodje obeinskega podrobnega prostorskega nadrta se nahaja na juznem delu naselja
Andrejci.

(3) Obmodje obeinskega podrobnega prostorskega nadrta obsega zemljisea oziroma dele zemljisa
sparcelnimi Stevilkami 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 152011, 152012, 152013, 1524,1566.
1571. 1574. ',1575t1, ',1575t2. 157612, 1577t1. 1577t2, 1578,'1584, 1585, 16'15/1, 16'15/3, 16'16. 1618.
161912, 16'1913,'162013, 162111,162113, 162114, 1622. '162511. 162512 in 173512 vse v k.o. Andrejci.
skupne povrsine 58.801,9 m2 (5,9 ha).

(4) Obmodje obainskega podrobnega prostorskega naerta je po podrobnejsi namenski rabi
opredeljeno pretezno kot povrsine podezelskega naselja, z oznako podrobnejse namenske rabe
prostora SK in delno kot povrsine cest, z oznako podrobnejse namenske rabe PC.

(5) Obmoaje obdinskega podrobnega prostorskega nacrta se nahaja na ekolosko pomembnem
obmodju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem obmoaju narave (Krajinski park Goridko) in erozijskem
obmoaju.

(6) Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega naerta oziroma v neposredni bliZini ter v ali
ob drzavni cesti R3-725, odsek 5677 Sebeborci-Traksarov breg poteka elektroenergetsko in

komunikacijsko omrezje ter vodovod.

3 pRosroRSKA uREDtrEV, xt se ue ntu.le z oeetHsrtiit PoDRoBNIM PRosroRsKlM
rainrom

6. dlen
(nairtovana prostorska ureditev)

Z obainskim podrobnim prostorskim nadrtom se na6rtuje:

- gradnja stavb namenjenih bivanju s spremljajodimi dejavnostmi,

- gradnja gradbenih inzenirskih objektov (prometna, okoljska, energetska in komunikaciiska
infrastruktura),

- gradnJa pomoznih objektov,

- ureditev zunanjih povrsin (utrjene in zelene povrsine...),

- drugi gradbeni posegi.

4 uMEslrEv NAeRTovANE uREDlrvE v PRosroR

4.1 vpLtvt tN povEzAvE PRosToRSKE uREDlwE s sosEDNJlMl oaMoe.Jt

Odlok o obeinskem podrobnem prostorskem naartu za enoto urejania prostora AD 10 2



fuzru
7. elen

(vplivi in povezave p.ostorske ureditve s sosednjimi obmoaji)

Posegi izven obmodja obdinskega podrobnega prostorskega naarta so dovoljeni za izgradnjo,
prestavatev in rekonskukcijo prometne, okoljske, energetske in komunikaciiske infrastrukture za potrebe
prikljuaevanja obmodja obdinskega podrobnega prostorskega nadrta.

l.z ReSlrve HldRrovettH oBJEKTov tN povnStN

8. dlen
(resitve naErtovanih objeKov in povrSin)

(1) Naertovane objekte in povrsine se oblikuje ter umesaa v prostor na podlagi zacrtanih robnih
pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo obdinskega podrobnega prostorskega naarta, ki
omogoaalo fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitor.iev, hkrati pa zagotavljajo
utemeljeno in premiSl.jeno ume56anje v prostor.

(2) Reaitve nadrtovanih objektov an povrsin so lahko tudi druga6ne, v kolikor so v skladu z doloabami
glede pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo tega odloka.

4.3 POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

9. dlen
(vrste gradenj in drugih posegov ter ureditev)

Na obmoaju obeinskega podrobnega prostorskega naarta so dopustne naslednje izvedbe del:

- pripravljalna in zemeljska dela,
- novogradnja,
- rekonstrukcija,

- manjiarekonstrukciia,
- vzdrzevanje objekta,
- vzdrZevalna dela vjavno korist,
- odstranitev,
- spremembanamembnosti.

10. 6len
(vrste objeKov glede na zahtevnost in namen)

('l) Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta so dopustne naslednje vrste manj
zahtevnih objektov glede na namen:

- enostanovaniskestavbe,
- dvostanovanjskestavbe,
- hotelske in podobne stavbe za kratkotrEno nastanitev (samo apartmaji),
- regionalne ceste,
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
- lokalni(distribucrjski)ptinovodi,
- lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo,
- lokalni cevovodi za toplo vodo, paro an stisnjen zrak,
- cevovodi za odpadno vodo (kanalizacra),
- lokalni(distribucijski)elektroenergetskivoda.
(2) Na. obmodju obiinskega podrobnega prostorskega naerta so dopustne naslednje vrste

nezahtevnih in enostavnah objektov glede na namen:
- enostanovanjskestavbe,

Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem naariu za enoto urejanja prostora AD .tO
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- hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo apartmaji),

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,

- druge poslovne stavbe,

- trgovske stavbe (samo samosto.ine prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne o6al),

- stavbe za storitvene dejavnosti (vse razen avtopralnic, avtomehanidnih delavnic in stavb za
pripravo hrane),

- garazne stavbe,
- industrijske stavbe (samo tiskarne, pekarne, mizarske in podobne delavnice),

- rezervoarji, silosi in skladisdne stavbe (samo skladiSane stavbe, rezervoarji in cisterne za vodo
in druge tekodine),

- stavbe za zdravstveno oskrbo (samo ambulante in zdravstvene posvetovalnice),

- stavbe za rastlinsko pridelavo (samo rastlinjaki),

- stavbe za rejo Zivali (samo 6ebelnjaki),

- stavbe za skladisdenje pridelka (samo kleti, vinske kleti, zidanice, skladisea pridelkov),

- druge nestanovanjske kmetijske stavbe,

- druge stavbe, ki niso uvrsdene drugje (samo nadstresnice),

- regionalne ceste,
- lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- lokalni(distribucrjski)plinovodi,
- lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnolosko vodo,

- lokalni cevovodiza toplo vodo, paro in stisnien zrak,

- cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija),

- lokalni(distribucijski)elektroenergetskivodi,
- lokalni(dostopovna)komunikacijskaomrezja,
- drugi gradbeni inzenarski objektiza Sport, rekreacijo in prosti eas,

- drugi gradbeni inzenirski objekti, ki niso uvrsdeni drugje.

- nasipi,
- izkopi in odkopi,

- utrjene povriine,
- utrjene brezine,

- ekoloski otoki,

- urbana oprema,

- objekti za oglasevanje in informacijski panoji (samo informacijski panoji),

- spominska obele2ja.

11. ilen
(vrste dejavnosti)

Na obmodJu ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta je poleg bivanja in nastanitvene deiavnosti
dopustno opravljanje naslednjih vrst dejavnosti:

- pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,

- gojenje zaeimbnih. aromatskih in zdravilnih rastlin,

- razmno2evanierastlin,

- storitve za rastlinsko pridelavo - spravilo pridelkov,

- druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,

- druga proizvodnja elektriene energije,

- trgovina na drobno, razen motornih vozil,

- selitvena dejavnost,

- skladiseenie in spremljajoie prometne deiavnosti,

- gostinskenastanitvenedejavnosti,

- zaloznistvo,

- radijska in televizijska dejavnost,

Odlok o obdinskem podrcbnem proslorskem naartu za enoto urejanja prostora AD '10 4
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- telekomunikacijskedejavnosti,
- radunalnisko programiranle, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,

- druge informacijske dejavnosti,

- dejavnosti zavarovanja, pozavarovania in pokojninskih skladov, razen obvezne socaalne
varnosti,

- poslovanje z nepremianinami,

- pravne in radunovodske storitve.

- dejavnost uprav podjetij, podjetnisko in poslovno svetovanie,

- arhitekturno in tehniano projektiranje, tehnidno preizkuianje in analiziranie,

- oglasevanie in raziskovanje trga,

- druge strokovne in tehnidne dejavnosti,

- dajanje Sportne opreme in izdelkov za Siroko rabo v najem in zakup,

- zaposlovalnedejavnosti,
- varovanje in poizvedovalne dejavnosti,

- dejavnost oskrbe stavb in okolice,

- pisarniske in spremlJajoae poslovne storitvene dejavnosti,

- drugjenerazvrsdenoizobrazevanje, izpopolnjevanjein usposabljanje,

- zobozdravstvenadejavnosti,
- druge dejavnosti za zdravle,

- drugo socialno varstvo z nastanitvijo,

- socialno varstvo brez nastanitve,

- popravila raaunalnikov in izdelkov za Saroko rabo,

- druge storitvene dejavnosti.

12. Clen
(lega, velikosti in oblikovanje objeKov)

(1) Stavbe, ki glede na predpis o razvrsdanju objektov izpolnjuje merila za manj zahteven objekt:

- lega: znotraj povrsine za razvoj stavbe, kije dolodena z gradbenimi mejami in gradbeno linijo.
Gradbena meja je erta, ki Je novozgrEeni oziroma nadrtovani objekti ne sme.io presegati, lahko pa se Je
dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemllisda. Gradbena linua je arta, na katero morajo biti
z enim robom - s fasado all delom fasade postavl.ieni objekti, ki se gradijo na zemljiieih ob tej drtii

- tlorisni gabarit: omejen s faktorjem zazidanosti parcele (z), kateri je najved 0,4. Faktor
zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se doloai kot razmerje med zazidano povrsino in celotno
povrsino parcele. namenjene gradnji,

- visinski gabarit: najved K+P+1. Nad zadnjo etazo oziroma na strehi je dopustna izvedba
tehni6nih naprav, proizvodnih naprav na obnovljive vire energi.je, strojnic, dostopov na streho, dimnikov
ipd.;

- fasada: svobodno zasnovana s kakovostnima in tra.inimi materialiter tako, da se barva in material
fasade zgleduje po tradicionalnih primerih. Prevladu.ieJo naj svetli toni in naravni odtenki. Pri oblikovanju
fasade se uposteva veljavni predpis o urerenosti naselij in krajine obdine Moravske Toplice;

- streha: dvokapna, enokapna, ravna ali njihova kombinacila. Stresna kritina strehe v naklonu
mora biti opedna ali opeki podobna, vendar ne sme biti trEno ble56eda. Dopustna je izvedba dopov,
zatrepov, napusaev, frdad ipd. Dopustne so tudi zelene strehe,

(2) Gradbeni in2enirski objekta:

- lega: na celotnem obmoeju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta;
- velikost: prilagodi se kapacltetnim zahtevam in namenu;
- oblikovanje: prilagodi se tehnoloskim zahtevam in namenu. Pristope do objektov in zemljise ter

funkcionalne prometne povrsine ob objektih se primemo utrdi.
(3) Pomozni objekti, ki glede na predpis o razvrSdanju objektov izpolnjule merila za nezahteven ali

enostaven objekt:
- lega: najbolj izpostavljeni deli obrekta so od mele sosednjega zemljiida odmaknjeni najmanl

Odlok o obdinskem podrobnem proslorskem naartu za enoto urelanla prosiora AD 1O 5
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1,OO m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljisda pa tudi manj, ograja in objekt, ki nima vi6ine, pa se
lahko gradita do me.ie sosednjega zemljiSda, s soglasjem lastnika sosednjega zeml.iiSea pa tudi na mejo.
Stavbe so od roba vozisca regionalne cest odmaknjene najmanj 10,0 m,

- velikost: viSina ogrEe je do'1,6 m, ob javni cesti in dovozu do'1,2 m;

- oblikovanje: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari sploinega videza prostora.
(4) Gradnja objektov in posegi v obmoeju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture,

erozUskih in ekolosko pomembnih obmoejih so dopustni le pod pogoji in s soglasjem oziroma mnenjem
pristojnega organa ozrroma upravljavca.

13. dlen
(ureditev in oblikovanje zunanjih povrsin)

Na obmoaju obainskega podrobnega prostorskega nadrta je treba upostevati naslednje pogoje za
ureditev zunanjih povrsin:

- zunanje ureditve morajo biti prilagojene terenu in visinskim potekom cesti
- zunanje ureditve se izvede na na6in, ki omogoda neoviran dostop in uporabo funkcionalno

oviranim osebam:

- na parceli namenjeni gradnji stanovanjske stavbe se zagotovi najmanJ dve parkirni mesti na
bivalno enoto. V primeru opravljanja dejavnosti .ie treba zagotoviti dodatna parkirna mesta glede na
dejavnost;

- neutrjene zunanje povrsine se prilagodi visinskim kotam raseenega terena na meji obmodja
obdinskega podrobnega prostorskega naarta in visinskim kotam pritli6ii stavb ter v eim vedji meri zatravi,

- na celotnem obmodju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta se zasaditve izvajajo tako,
da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, znaeilne za to obmoeje.

14. elen
(merila za parcelaciio)

(1) Naert parcelacije je prikazan v graficnem delu obeinskega podrobnega prostorskega nadrta.
(2) Mejne todke zemljiekih parcel so podane v D96/TM koordinatnem sistemu.

5 zASNovA pRoJEKTNtH REStrEv tN pocoJEV GLEDE pntxuluievaruA oBJEKTov NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. dlen
(splo5ni pogoji)

(1) Pri projektiranju gospodarske javne infrastrukture se upostevajo veljavni predpisi, normativi in
zakonodaja s posameznega podrodja.

(2) Detajlni pogoji za prikljuaitev objektov na naertovano gospodarsko javno infrastrukturo se
dolodijo v fazi izdelave projektne dokumentacije posameznega objekta v skladu s pozitivnimi mnenji,
vklju6no s projektnimi pogoji k temu ob6inskemu podrobnemu prostorskemu nadrtu.

(3) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzionirana na konano na6rtovano kapaciteto
obmoeja ob6inskega podrobnega prostorskega naarta.

16. ilen
(prometno urejanje)

(1) Ob drzavni cesti R3-725, odsek 5677 Sebeborci-Trakiarov breg se izvede hodnik za pesce- 
.

i2i Oostopni cesti in cestne prikljudke se izvede v protipra5ni izvedbi z elementi, ki omogoeajo

osnbvne dostope in uporabo tudi za funkcionalno ovirane ljudi ter opremi z vertikalno in horizontalno
prometno signalizaci.io.
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't7. 6len
(odvaianje in 6iscenje odpadnih voda)

(1) Za zbianle in odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda se izvede lodenr
kanalizacijski sistem.

(2) Komunalne odpadne vode se odvaja v male komunalne distilne naprave.
(3) Padavinske odpadne vode z utrjenih povriin in streh se predhodno oeisdene odvaja po meteornr

kanalizacUi v ponikovalnice, vodotoke ali meteorne odvodnike.
(4) Pri proJektiranju kanalizacjje se upostevajo veljavni tehnidni predpisi ojavni kanalizaciji.

18. dlen
(oskrba z vodo)

('l) Za oskrbo s pitno, sanitarno in pozarno vodo se dogradi javno vodovodno omrezie in izvede
prikljueke.

(2) Podrobnejsa merila (velikost cevovoda, potek trase vodovoda ipd.) se dolodijo v projektnr
dokumentaciji.

(3) Pri proiektiranju vodovodnega omrez.ia se upostevajo vel.iavni tehnidni predpisi o javnem
vodovodu.

19. 6len
(oskrba z eleKrieno energijo)

(1) Za oskrbo z elektricno energijo se dogradi elektridno omrezje na podlagi strokovne podlage
Elektra Maribor d.d

(2) Vsa elektroenergetska infrastruktura se pro.iektno obdela v skladu s tehni6nimi pogoji, vel.iavno
tipizacijo, veljavnrmi tehnianimi predpisi in standardi.

(3) Vsi posegi in prikljuaki na elektroenergetsko omrez.ie se izvedejo pod pogoji upravljavca
elektroenergetskega omrezja.

20. 6len
(zagotavljanje eleKronskih komunikacijskih storitev)

(1\ Za zagolavljanle elektronskih komunikacijskih storitev se zgradi telekomunikacijska kabelska
kanalizacija:

- v dostopnih cestah PEHD cev 2x fi 50 mm s kabelskimijaski iz betonskih cevi fi 80 cm,
- do posamezne stavbe PEHD cev fi 50 mm ali 32 mm s prehodnim jaskom ob sami stavbi.
(2) Prenosni medl] se dobei za vsako stavbo posebel glede na potrebe investitorjev.
(3) lnvestitor objekta, kier bo izveden telekomunikacijski prikljuaek, predvidi vgradnjo dovodne

telekomunikacijske omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne
omarice, mora biti le{a ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna telekomunikacrska omarica
mora biti vgraena na mesto, kjer Je omogoden 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacua
se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporoda se izvedba notranje telekomunikacrjske
instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri tem se uposteva minimalne dimenzije instalacrskih
cevi) z dovodno telekomunikacijsko omarico zakljudi v notranji telekomunikacijski omarici. V notanji
telekomunikacijski omaricije potrebno zagotoviti eleklridno napajanje (vtianica22OV) in prezraeevanle.

-(4) Na obmodju obdinskega podrobnega prostorskega naerta je dopustno vzpostaviti dostopne
todke kot samostolne elektronske naprave za mobilne komunikaci.ie v lokalnem (dostopovnem)
komunikacijskem omrezju na prej zgrajenih stavbah, gradbenih inzenirskih objektih in na ureditvah
drugih gradbenih posegov.
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21. dlen

0avna razsvetljava)

(1) Javna razsvetljava se uredi v skladu s kriterl]i in predpisi glede osvetl.ienosti cest in ob
upostevanju predpisov o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja.

(2\ Zunarye povrsine ob stavbah se osvetli z interno razsvetl.iavo.

e neitrve tN uKREpt zA cELosrNo oHRANJANJE KULTURNE oeotSetue

22. tlen
(varstvo kulturne dediseine)

(1) Na obmoaju obdinskega podrobnega prostorskega nadrta ni regastriranih enot kulturne
dediSdine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoa splosni arheoloski varstveni rezim, ki
najditelja ob odkritju arheoloske ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje neposkodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenl]e, ki
situacijo dokumentira v skladu z dolodili arheolo5ke stroke.

(31 Zatadi varstva arheoloskih ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne
dedisaine Slovenije omogoditi dostop do zemljisd, kjer se bodo izvajala zemeljska dela. in opravljanje
strokovnega nadzora nad posegi

7 REStrvE tN uKREpt zA vARovANJE oKoLJA, NARAVNTH vtRov rER oHRANJANJA
NARAVE

23. dlen
(varstvo voda)

(1) Zemljisae, kineposredno meji na vodnozemljisde je priobalno zemljiSCe celinskih vod a. Zunaqa
meja priobalnega zemllisca pri vodotokih 2. reda sega v naseljih 5,0 m od meje vodnega zemljiSda.
Poseganje v prostor na vodnem in priobalnem zemljisde ni dovoljeno, .azen za iAeme, ki jih doloda
predpis s podrodja upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnima zemljiS6i.

(2) Kanalizacrjski sistem mora biti v celoti naertovan vodotesno ter v lodeni izvedbi za odvajanje
komunalnih odpadnih in preciseenih padavinskih vod. Kanalizacijski sistem za komunalne in padavinske
odpadne vode mora biti zgrajen v neprepustni izvedbi v skladu s standardom SIST EN 1610.

(3) Odvajanje 6istih padavinskih voda s stresin in utrjenih povriin je treba urediti tako, da bo v dim
vedji mozni meri zmanjsan hipni odtok padavinskih voda z urbanih povrsin, kar pomeni, da je treba
predvideti zadrievanje padavinskih voda pred morebitnim iaokom v povrsinske odvodnike (zatravitve,
travne plosde, zadrzevalni bazeni, suhi zadrzevalniki ipd.).

(4) Padavinske vode s streh objektov, parkirisd in cest je treba odvajati v javno meteorno
kanalizacijo, ki jo je treba speljati v bliznji povr6inski odvodnik. Ce ne obstaja moznost prikljuditve na
javno kanalizacijo, se padavinske vode lahko odvajajo preko zbiralnikov padavanskih vod v ustrezno
dimenzionirane in zgrEene ponikovalnice, pri demer je treba upostevati, da mora biti ponikovalnica
locirana izven povoznih in manipulativnih povrsin.

(5) V primeru direktnega azpusta padavinskih voda v odprt povrsinski odvodnik (jarek), mora biti ta
predviden in izveden tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brezine jarka in ne bo segala
v njegov svetli profil. Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na obmodju iztoka mora biti struga
jarka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iaoka mora biti v prolektu za pridobitev vodnega
soglasja tekstualno in grafi6no ustrezno obdelan in prikazan.

(6) Projektna resitev odvajanja in 6i56enja padavinskih odpadnih voda s parkirisd in manipulativnih
povr5in mora biti urelena preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj. Lovilci olj morajo

biti izdelani in dimenzionirani v skladu s standardom SIST EN 858-2.
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(7) V primeru ogrevanja s toplotno drpalkotipa voda-voda, si mora investitor, za poseg v podzemno

vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za
pridobivanje toplote. V kolikor bo vrtina globlja od 30 m si mora investitor pridobiti Se dovoljenJe za
raziskavo podzemnih voda.

(8) V prameru ogrevanja s toplotno arpalko tipa zemlja-voda (geosonda), si mora investitor, za
poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo vodnega soglasja pridobiti dovoljenje za raziskavo
podzemnih voda (izvedba vrtine).

(9) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni vir, javni vodovod.), ki presega meje
splosne rabe (ogrevanje, tehnoloska voda, zalivanje ipd.) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije.

(10) Vsi posegi v prostor. ki bi lahko trajno ali zacasno vplivali na vodni re2im ali stanje voda se lahko
izvedejo samo na podlagi mnenj, ki ju v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcua Republike Slovenije za vode.

24. el€,n
(varswo tal)

(1) Ob izkopu gradbene jame je treba vse izkopane plasti tal deponirati lodeno glede na njihovo
sestavo. Pri odstranjevanju gorniih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, ki se jih
ustrezno zaS6iti pred erozijo in onesnazenjem ter nato uporabi pri koneni ureditvi obmoeja. Povrsine, kr

so bile v dasu zemeUskih del razgaljene, se v najkrajsem moznem dasu ponovno zatravijo oziroma
zasadijo.

(2) Mozen vpliv na tla bo najveeji v dasu zemeljskih in gradbenih del. V dasu gradnie bo poseg v tla
posledica gradbenih del. Potencialni vir onesna:enja tal predstavlja mo2nost izlitla olj ali maziv iz
gradbene mehanizacije in transportnih vozil, zato je dopustno uporabljati zgolj tehniano brezhibne strole
in vozila.

(3) lnvestitorji morajo pri izdelavi projektne dokumentacije zagotoviti zakonsko doloeene zaSditne
ukrepe za varstvo tal.

25.6len
(ohranjanje narave)

(1) Obmodje obdinskega podrobnega prostorskega naarta se nahaja na ekolosko pomembnem
obmodju (EPO), Naturi 2000, zavarovanem obmoaju narave (Krajinski park Goriako).

(2) Mejice in senozetni sadovnjaki so prehranjevalni habitat zavarovanih vrst netopirjev (dolgokrill
netopir (Miniopterus schreibersii), navadni netopir (Myotis myotis), veliki navadni netopir (Myotis
bechsteinii), mulasti netopir (Barbastella barbastellus)) in Zivljenjski habitat ptic (smrdokavra (Upupa
epops), rjavi srakoper (Lanius collurio), skovik scops), (Picus canus)), zato se za varstvo teh vrst morajo
upostevati naslednje usmeritve:

- odstranjevanie lesne zarasti se izvaja v obdobju od '1. avgusta do 1. marca, to je v dasu izven
gnezditvene sezone ptic,

- ohranjajo se mejice in posamezna vedja drevesa,
- ob redeenju dreves in zapolnjevanju vzeli med drevesi se v mejico zasadi avtohtone in krajevno

znadilne lesne vrste grmovja in dreves (trdoleska, rumeni in rdeei dren, drni trn, hrast, jesen ... ),
- ohranjajo se visokodebelni senozetni sadovnjaki,
- fasad hiS se ne osvetljuje

26. alen
(varstvo zraka)

- (1) objekti in naprave ne smeio povzrodati prekomernega onesnazevanja zunanJega zraka.
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij vikladu z dolodili oziroma 2 ielavnimr
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predpisi s podro6ja varovanja kakovosti zunanjega zraka.

(2) Prcztaeevanja objektov se spelje nad strehe objektov.
(3) Dimovodne naprave se graditako. da se zagotavlja varno, zanesljivo in trajno delovanje kurisda

in da se ne presega dovoljenih emisije doloeenih v veljavnem predpisu.
(4) Onesnazevanje zraka z izpusnimi plini transportnih vozil in delovnih strojev med gradnjo se omili

z ustreznim nadrtovanjem poteka gradnje in uporabo tehnidno brezhibnih vozil in strojev.
(5) Novogradnje je treba projektirati nanaiin,dapri najbliijih stavbah z varovanimi prostorine bodo

presezene mejne vrednosti za kakovost zraka.

27. elen
(varstvo pred hrupom)

(1) V skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okol.iu je za del obmodja
obdinskega podrobnega prostorskega nadrta z oznako podrobnejse namenske rabe SK (povrsine
podezelskega naselja) dolodena lll. stopnja varstva pred hrupom, za del obmodja obdinskega
podrobnega prostorskega naerta z oznako podrobnejse namenske rabe PC (povrsine cest) pa lV.
stopnja varstva pred hrupom.

(2) Za posamezno obmo6je varstva pred hrupom so predpisane mejne in kritidne vrednosti hrupa,
ki ne smejo biti presezene zaradi hrupa v okolju, ki ga po\rzroaajo stalne ali obaasne emisre hrupa enega
ali vee virov obremenievanja okolja s hrupom.

(3) Novogradnjeje treba prolektirati nana6in,dapri najblizjih stavbah z varovanimi prostori nebodo
preseZene mejne vrednosti za hrup.

(4) Strojne naprave je treba namestiti na tiste strana fasad objektov, kjer ni stanovaniskih objektov
na katere bi imelo obratovanje teh naprav s stalisea varovanja pred hrupom negativne vplive na okolje,
kar je treba preveriti s strokovno oceno obremenitve oko[a s hrupom.

28. 6len
(varstvo pred svetlobnim onesnazenjem)

(1) Postavitev in jakost svetilk mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti blesdanja in svetlobnega
onesnazevanja v skladu s predpisi o me.inih vrednostih svetlobnega onesnazenja.

(2) Stalna zunanja osvetlitev stavb ni dovoljena.

29. e len
(Yarovanie naravnih virov)

Na obmo6ju obdinskega podrobnega prostorskega naerta se zagotovi:

- stalna oskrba z vodo, pri tem ne smejo biti ogrozeni vodni viri obaine,

- racionalna raba virov (zaprti sistemi, vardno ravnanje s pitno vodo).

30.6len
(ueinkovita raba energije)

(1) Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se
spodbuja uporabo okol.iu prijazne in uainkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije.

Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo an v celoti ali preteZno obnavljajo, zlasti
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sonana energija.

121 Ueinkovito rabo energije se zagotavlja s prikljudevaniem objektov in naprav na ekolosko 6iste

vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjsevanjem porabe tako, da se:

- izboljsuje toplotna izolacija objektov,

- spodbuja pasivne oziroma energetsko udinkovite gradnje,

- pii na6rtovanlu prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacljskih
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mateflalov ter tehnoloike opreme.

- zamenjuje fosilna goriva z gorivi, kr vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
(3) Pri gradnJi novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je

treba izdelati StudUo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se uposteva tehnidna,
funkcionalna, okol.iska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot
alternativni sastemi se Stejejol

- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
- soproizvodnja,

- dal.linsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, ae je na voljo,

- toplotne arpalke.
1+1 StuOla izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo je obvezna sestavina projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja za dolodene stavbe rz predpisov s podroeja energetike in uainkovite
rabe energije. Ce je v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja dolodeno, da bo ved kot dve tretjinr
potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali ved alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo,
se steje, da je zahteva za izdelavo Studije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
izpolnjena.

31. 6len
(ravnanje z odpadki)

Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z obdinskim predpisom, kidolo6a nadin ravnanja
s komunalnimi odpadki.

8 REStrvE tN uKREpr zA oBRAMBo rER vARSTvo pREo NARAVN|M| tN DRUG|MI
NESRECAMT, vKLJUeNo z vARsrvoit PRED pozARoM

32. e len
(obramba)

Na obmo6.iu obdinskega podrobnega prostorskega nadrta ni potrebnih posebnih resitev in ureditev
za izva.ianje dejavnosti obrambe.

33. elen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami)

(1) Obmoaje obdinskega podrobnega naarta predstavlja erozijsko ogrozeno obmodje, kjer je
potrebno izvajati obidajne zasaitne ukrepe. K projektni dokumentactjiza pridobitev mneni in gradbenega
dovoljenja (DGD) sije potrebno pridobiti geotehni6no mnenje o ustreznosti temeljenja stavb.

(2) Pri nadrtovanju objektov se uposteva prolektni pospesek tal 0.100 [g].(3) Povrsine, na katerih se bodo zbirale in skladiseile okolju Skodljive snovi, se izvedejo tako, da bo
prepreaeno neposredno izpiranje ali odtekanje Skodljivih snovi v povrsinske vode ali tla (neprepustnost,
robniki, padci proti poziralnikom ipd.).

34. 6len
(varswo pred pozarom)

Za zai'ilo pred pozarom se zagotovi:
- pogoje za varen umik ljudi in premo2enja.

- potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali pohebne protipozarne loditve,
- dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene povrsine in delovne

povrsine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklaleno z lokalno
pristojno gasilsko enoto, kadar se.iih ne da urediti v sktadu s standardom StSf Oht t+OtiO.
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- vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.

9 ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. e len
(etapnost izvedbe)

11; Casovna izvedba prostorskih ureditev, kakor tudi zaporedje izvedbe posamezne prostorske
ureditve in njenih etap je odvisna od izkazanega interesa investitorjev.

(2) Za vsako etapo je treba zagotoviti prometni dostop do stavbe, zadostno Stevilo parkirnih mest
in tisti del okoljske, energetske in komunikacUske infrastrukture, kije potrebna za prikljuditev in oskrbo
ter za obratovanje stavbe.

1O VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIX IH TCNHICNIH
RESrrEv

36. e len
(dopustna odstopanja od naertovanih resitev)

(1) Dopustna so odstopanja od lege stavbe oziroma od gradbenih mej za najvec 2,00 m izven
povrgane za razvoj stavbe, v kolikor z njimi sogla6a lastnik sosednjega zemlji56a, ki ga ta odstopanja
tangirajo.

(2) Dopustna so odstopanja od zasnove zunanjih ureditev in dostopov do gradbenih parcel.
(3) Dopustna so odstopanja od naerta parcelacije tako, da je dopustno zdruziti najvee dve gradbent

parceliv eno oziroma razdeliti gradbeno parcelo na najvea dve pod pogojem, da novo nastala gradbena
parcela ni manjsa od 700 m2.

(4) V primeru zdtuaevanja ali deljenja gradbenih parcel se povrsine za razvoj stavb smiselno
poveeajo ali zmanjSajo

(5) Dopustna so odstopanja od poteka mej parcelzaradi prilagoditve dejansko izvedenemu stanju
na terenu.

(6) Dopustna so odstopanja od poteka tras, povrsin, objektov, naprav in prikljudkov oziroma
tehnienih resitev prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi
priprave projektne dokumentacije ali med gradnjo pojavijo utemeljeni ruzlogi zatadi lastnistva zemljisa,
ustreznejSe tehnolo5ke, okoljevarstvene, geolosko-geomehanske, hidroloske, prostorske in ekonomske
resitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z
resitvami morajo soglasati pristojni upravljavci oziroma nosilci urelanja prostora, ki jih ta odstopanla
zadevajo.

(7) Dopustna so odstopanja od vrst dejavnosti, v kolikor za to obstajajo prostorske moznosti ter ob
upostevanju dolodb tega odloka, predvsem glede varstva pred hrupom in ostalega varstva okolja.

11 DRUGT pocoJl tN ZAHTEVE zA tzvAJANJE oBetNSKEGA PoDRoBNEGA
PRoSToRSKEGA NAERTA

37. e len
(obveznosti investitoriev in izvaialcev)

(1) PriizvajanJu obdinskega podrobnega prostorskega naarta in projektiranju je potrebno upostevati

vse dolo6be tega odloka, ter projektne pogoJe, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu obainskemu
podrobnemu prostorskemu nadrtu.

(2) V aasu gradnje.le investitor oziroma izvajalec del dolZan zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizaCijo gradbiSda, da bo prepreaeno onesnazenie okolja in voda, izlitje nevarnih

snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na sosednja zemljisda.
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12 USMERIWE ZA DOLOCITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI

oBetNSKEGA poDRoBNEGA pRosroRSKEGA NAeRTA

38.6len
(usmeritve po prenehaniu veljavnosti obeinskega podrobnega prostorskega nadrta)

Merila in pogoji tega odloka se smiselno povzamejo v hierarhidno visjem prostorskem aktu.

rs roNdr.rr ooloder

39.6len
(hramba in vpogled)

Obainski podrobni prostorski naart se hrani in je na vpogled javnosti na sedezu Obainske uprave
Obdine Moravske Toplice.

40. 6len
(zaeetek veljavnosti)

Ta odlok zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenlle.

6'-
Moravske Toplice, dne _. _.2022

2upan
ObCine Moravske Toplice

Alojz Glavae l.r.

Odlok o obdinskem podrobnem prostorskem naartu za enoto urejanja prostora AD 10 13
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KAzALo vsEBtNE GnlrtiNeol oeu z onarrcutut ruae nrr

1 lzsek iz grafianega naarta kartografskega deta obiinskega prostorskega nairta s prikazom lege
prostorske ureditve na 5ir5em obmoaju v meritu 1 :4000

2 0bmotje obdinskega podrobnega prostorskega naarta z obstojeiim parcetnim stanjem v meritu
1 : 2000

3 Prikaz vptivov in povezav s sosednjimi obmodji v merilu 1 , 2000
1, Zazidatna oziroma ureditvena situacija v meritu 1 :2000

5 Prikaz ureditev glede poteka omreiij in priktluievanja objektov na gospodarsko javno

infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1 : 2000

6 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreiami,
vktjudno z varstvom pred poiarom v meritu I : 2000

7 Nadrt parcetacije v meriLu I :2000

0bainskr podrobnr prostorski naari za enoto urelanla prostora AD l0



LEGENOA

katastrski nairt

meia obmoija obainsk€ga podrobnega prostorsk€ga naErta

SK povriine podeietskega naset a

I osrednia obmoaia centratnih deiavnosti

I druga obmoEja centratnih deiavnosti

I PokopaLigaa

*d$f povrline razprgene poselitve

fPc I Povriine cest

E naibotjia kmetiiska zemtiigia

ru drugakmetijskalemtiilaa

: gozdnazem(ji5aa

I c€tinskevode

fiLzr,
@dd-dqhfri6
btuhq$@ffib,kf

obErna Moravske Toptice I Leon Cigijt. unrv. drpt. rnr. arh.
Kranjteva ulica 3. 9226 Moravske Toptice I.@

- -- Atenka Sumak, univ. dipt. rnl. kraJ. arh
obaina Moravske Topli." I Barbara Babia Fekon,a, unrv. dipt. geog
Kranjaeva utica 3, 9226 Moravske Toptice __ | Urika Kocrper

obainski podrobni prostorski naarl za enotc
urejanja prostora AD l0

0PPN-3/21 | 2172 | maj 2022 | I : 4000 | lebruar 2021 |
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LEGENOA

I
katastrski naart

kataster stavb

geodetski naart

m€ja obmotia obfinskega podrobnega prostorskega naarta

meja parcete

povrgina za raaoi slavb

gradbena Linija

gradbena meja

cesta

potiska potr_f

0baina Moravske Toptice
Kranlaeva ulaca 3. 9226 Moravske Toplrce

Leon Ciqi.it, univ. dipl.. ini. arh. ZAPS 1661

Atenka Sumak. univ. dipt. inr. kra,. arh.
garbara Babia Fekonja, univ. dipt. geog.
Urlka K(iper

0biina Moravske Toplice
Kranjaeva utica 3. 9226 Moravske Toptice

0bainski podrobni prostorski naarl za enoto
urejanja proslora A0 l0

Zazidatna oziroma urediwena situacrja

I lB.nil'rEGr.{r8il. IoalF

oPPN-3/21 I 24721 mat2o22 r zooo l"'"r"ii.l,'1,,'ibir l''" " "' t

f;zw @.t.dr.rltffqb
b--bEq$OhdhS
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LEGENDA

katastrski nafrt

I katasterstavb

geodetska naart

I r - 
r r meia obmoaia obeinskega podrobnega prostorskega naErta

meia parcete

I povrlina za razvoi stavb

gradbena tinlja

gradbena meia

I cestE

rc PouskaPot

r odstranitev, prestavitev ati rekonstrukcija obralta ati omreaa gospodarske

iavne inlrestrukiure

OBSTO JECE PREDVIDENO

I

cevovod za pitno vodo

e(ektroenergetski vod

dovozna pot za gasilska vozita

Obaina MoraYske Toptice
Kraniaeva ulica 3. 9226 Morayske Toptrce

Leon Cigi..it. univ. dipt. rnt. arh. ZAPS 166l

Atehka Sum.k, univ. dipl. inl. kraj. arh.
Barbara Babii Fekonia, univ. dipt. geog.
Urika Kociper

0baina Moravske Toplice
Kranileva ulica 3, 9226 Moravske Toptrce

Obainska podrobni prostorski naad za enoio
urejanja prostora AD l0

Prikaz uredilev, potrebnih za obrambo ler varstvo
pred naravnimi in drugimi ne!retami. vkljuano
z vargtoom pred poiarom

oPPN-3/zt I U72l na)2022
loavm**r dtD ltHurL*

I ,2000 | lebruar2o2l I 6

ft;zru 4.lt.ffibffi.$
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