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PRIKAZ STANJA PROSTORA 
 
1 TEKSTUALNI DEL 
 
1.1 Osnovni podatki 
 
(1) Območje ureditveno-zazidalnega načrta zajema zdraviliški kompleks v naselju Moravske 

Toplice. Gre za turistično, zdraviliško, športno rekreacijsko in nastanitveno območje z hotelskimi 
kompleksi, apartmajskimi naselji, bungalovi, kampom, notranjimi in zunanjimi bazeni, športnimi igrišči 
in igrišči za golf.  

(2) Območje ureditveno-zazidalnega načrta se nahaja južno od regionalne ceste Martjanci – 
Dobrovnik, med potom Lipnica in gozdom Čreta na zahodu ter Moravskim potokom na vzhodu. Del 
kompleksa še sega čez potok Lipnica, južno od gozda Čreta. 

(3) Površina območja ureditveno-zazidalnega načrta je 301.191 m2 oz. 30,1 ha. 
 
1.2 Bilanca površin zemljišč osnovne namenske in dejanske rabe 
 
(1) Glede na namensko rabo Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (Uradni list 

RS, št. 67/17) je pretežni del območja ureditveno-zazidalnega načrta stavbno zemljišče, ki ga omejujejo 
vodotoki. Gre za turistične površine (BT), območja drugih centralnih dejavnosti (CD), območja okoljske 
infrastrukture (O) in prometne površine (PC, PO). Tudi po dejanski rabi je obravnavano območje pretežno 
pozidano zemljišče (3000) z vmesnimi prekinitvami vodotokov (7000) in v skrajnem severozahodnem 
delu z gozdom (2000). 

 

 

Namenska raba OPN (Uradni list 
RS, št. 67/17) 

Dejanska raba 
(MKGP, april 2018) 

Razlika 

m² % m² % m² % 

Gozdne površine / / 1.660 0,5 -1.660 -0,5 

Stavbna zemljišča 283.307 94,1 295.386 98,1 -12.079 -4 

Vodne površine 17.884 5,9 4.145 1,4 +13.739 +4,5 

SKUPAJ 301.191 100 301.191 100 - - 

Preglednica 1: Bilanca namenske in dejanske rabe 
 
(2) Bistvene razlike med rabama ni, saj je območje ureditveno-zazidalnega načrta glede na 

namensko in dejansko rabo stavbno oz. pozidano zemljišče. Še najbolj opazna razlika je v vodnih 
površinah, saj so po namenski rabi vodotoki opredeljeni na odmero v zemljiškem katastru, po dejanski 
rabi pa so vodna zemljišča le struge potokov, ki pa se spreminja glede na vodostaj v naravi. 

 
1.3 Varstveni in drugimi pravnimi režimi 
 
(1) V okviru varstvenih režimov so opredeljena različna območja z vidika varstva narave, varstva 

kulturne dediščine, varstva vodnih virov ter poplavnih in erozijskih območij ter ostali režimi, s katerimi 
so določena merila in pogoji uporabe za posege na ta območja (oziroma v njihovo neposredno bližino).  

(2) Na območju ureditveno-zazidalnega načrta se nahajajo le razredi poplavne nevarnosti (Pm, Ps, 
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Pp), ki so bili določeni v hidrološko-hidravlični študiji (Hidrološko-hidravlična študija Lipnice in 
Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, št. proj. 1275/2010, 1276/2010, 
1287/2010, Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., november 2010, dopolnitev februar 2013; Izdelava 
hidrološko-hidravlične študije z novelacijo poplavnih kart za Martjanski potok z vključeno akumulacijo 
Sebeborci, št. proj. 107/2014, T-PRING d.o.o., februar 2014; Hidrološko-hidravlična študije Lipnice in 
Martjanskega potoka za potrebe OPN Občine Moravske Toplice, novelacija poplavnih kart zaradi 
izgradnje akumulacije Sebeborci, št. proj. 110/2014, T-PRING d.o.o., april 2014, dopolnitev maj 2017). 

(3) V neposredni bližini območja ureditveno-zazidalnega načrta se nahaja še kulturna dediščina 
(januar 2018), in sicer Evangeličanska cerkev (EŠD 10052) z vplivnim območjem, ter območja izvedenih 
hidromelioracij – osuševalni sistemi, južno od obravnavanega območja (MKGP, januar 2018). 

 
1.4 Obstoječa infrastrukturna opremljenost 
 
(1) Na podlagi dostopnih podatkov in podatkov iz Zbirnega katastra gospodarske javne 

infrastrukture je na območju ureditveno-zazidalnega načrta zgrajena vsa gospodarska javna 
infrastruktura, in sicer komunalno – vodovodno in kanalizacijsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje, 
elektroenergetsko omrežje in prometna infrastruktura. 

(2) Na območju ureditveno-zazidalnega načrta je zagotovljen javni potniški promet, z urejenimi 
avtobusnimi postajališči. Zagotovljena so tudi parkirišča za nastanitvene goste in vsakodnevne 
obiskovalce zdraviliškega kompleksna in športno rekreacijskih površin. 

 
1.5 Opis kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti uporabe posameznih delov grafičnega 

dela prikaza stanja prostora 
 
(1) Pri izdelavi prikaza stanja so bili uporabljeni razpoložljivi podatki iz baze podatkov GURS-a. Za 

geodetsko podlago so uporabljeni podatki o zemljiških parcelah iz zemljiškega katastra in katastra stavb 
(marec 2018). Za prikaz namenske rabe in primerjave z dejansko rabo so uporabljeni podatki iz OPN 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) in dejanske rabe (MKGP, april 2018). Za prikaz 
varstvenih režimov na obravnavanem območju so uporabljeni podatki iz spletne strani ARSO, za 
hidromelioracije iz spletne strani MKGP in poplavna območja iz hidrološko hidravlične študije. Za prikaz 
gospodarske javne infrastrukture so uporabljeni podatki iz Zbirnega katastra GJI, ki je na voljo v bazi 
podatkov GURS-a. 

(2) Znatnih odstopanja in nepravilnosti podatkov za območje ureditveno-zazidalnega načrta ni. 
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2 GRAFIČNI DEL 
 
2.1 Prikaz lege območja ureditveno-zazidalnega načrta na širšem območju 
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2.2 Prikaz območij enot urejanja prostora in namenske rabe prostora 
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2.3 Prikaz varstvenih režimov 
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2.4 Prikaz gospodarske javne infrastrukture 

 


