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1. UVODNE OBRAZLOŽITVE 

 
Občina Šalovci (v nadaljnjem besedilu Občina) je v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta občine Šalovci (v nadaljnjem besedilu: SD OPN) pripravila javno 
razgrnitev SD OPN, ki je potekala v času od 15.8. do vključno 15.9.2020. Gradivo je bilo javno 
razgrnjeno tudi na spletni strani Občine (wwww.salovci.si) in na spletnem GIS portalu iObčina 
Šalovci (www.iobcina.si). 

Javna obravnava je potekala dne 9.9.2020 ob 16.00 uri v Kulturni dvorani v Šalovcih, na  naslovu 
Šalovci 162. 

V času javne razgrnitve je bilo prejetih 22 pripomb in predlogov (v okviru ene pripombe je lahko 
podanih več vsebin). Stališča so v nadaljevanju pripravljena za vsako vsebino posebej. 

Pripombe so bile podane pisno preko elektronske pošte in navadne pošte ter ustno na zapisnik na 
občini. 

V skladu z Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) mora Občina do podanih pripomb 
zavzeti stališča. 

Stališča do posameznih pripomb na OPN sta pripravila pripravljavec (Občina Šalovci) in izdelovalec 
OPN (Kaliopa d.o.o.). 

Vse pripombe so bile podrobno preučene z vidika skladnosti s predpisi in strokovnimi izhodišči s 
področja prostorskega načrtovanja. Na tej podlagi so bila pripravljena stališča do pripomb, ki so 
podana v nadaljevanju. 

 

Na podlagi prejetih pripomb ter nato pripravljenih stališč do pripomb in predlogov z javne 
razgrnitve je bilo ugotovljeno, da je večina prejetih pripomb pravzaprav novih pobud, ki jih 
pripombodajalci v začetku priprave SD OPN niso podali. Občina je prepoznala, da so prejete 
pripombe pomembne za nadaljnji razvoj delovnih mest ter hkrati priložnost, za razvoj novih 
investicij v razvoj turistične in druge gospodarske dejavnosti. Določanje novih stavbnih zemljišč 
za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je Občina podprla in do prejetih predlogov 
zavzela pozitivna stališča. Zaradi bistvenih sprememb, ki jih pripombe prinašajo, bo Občina 
morala nosilce urejanja prostora (NUP) zaprositi za dopolnilna prva mnenja, kar pomeni, da bo 
morala po uskladitvi s posameznimi ministrstvi tudi ponoviti javno razgrnitev z javno razpravo.  

 

Po uskladitvi predloga OPN z drugimi mnenji NUP bo Občina podala predlog za sprejem SD OPN 
Občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo z objavo v uradnem glasilu. 

 
Stališča do podanih pripomb in predlogov na razgrnjen dokument SD OPN so zaradi varstva 
osebnih podatkov objavljena brez podatkov o vlagatelju pripombe, ampak pod zaporednimi 
številkami. Vlagatelji prepoznajo svojo vlogo na podlagi povzetka le te. 
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Pripomba 1 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na v vrnitev stavbnega zemljišča v kmetijsko namensko rabo na delih parcel 
št. 1951 in 1954 k.o. Markovci. Pripombodajalec stavbnega zemljišča ne potrebuje. Pobuda je bila 
podana že leta 2018, vendar je Občini izostala in zato ni bila obravnavana. 
 
Stališče do pripombe:  
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, stavbno zemljišče se vrne v primarno rabo. Sprememba namenske rabe iz 
stavbnega v kmetijsko zemljišče je sprejemljiva. Morfološka in funkcionalna zaokroženost stavbnih 
robov z izvzemom ni okrnjena, saj gre za območje na robu zaselka. Zemljišča na tem delu niso 
komunalno opremljena. 

 

Pripomba 2 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče na 
parcelnih št. 1267, 1268, 1269, 1270 in del 1273/2, vse k.o. Markovci. Pripombodajalec želi urediti 
dodatne prostore in ureditve za potrebe razvoja turizma: kamp, taborniško naselje, učna pot, 
poligon za raziskovanje tal in ureditev geološkega parka. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se delno upošteva, predlaganim zemljiščem, razen parcele št. 1270, k.o. Markovci, se 
določi namenska raba CU - območja centralnih dejavnosti, kot priključitev k obstoječi EUP MA 4, v 
kateri je že urejen nastanitveno turistični center za učence, dijake in študente in gre za nadaljnji 
razvoj obstoječe turistične in izobraževalne dejavnosti.  
 

Pripomba 3 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče na 
parcelnih št. 701/2, 703/1, 703/2, 704/1, 704/2, 705, 706, 707 vse k.o. Čepinci. Pripombodajalec 
želi urediti t.i. umetniško kmetijo, v okviru katere bi bil urejen center za glasbo, literaturo in 
likovno izražanje s ciljem spodbijanja kulturnega turizma na obmejnem območju. Gre za območje 
bivše stražnice s pripadajočimi zemljišči, ki jo je kupila Občina v okviru projekta Mura Raba Tour in 
v njem uredila muzejsko zbirko “Varuhi meje” 1919-2019. Muzejska zbirka predstavlja delo in 
življenje varuhov meje (vojska, policija) ter tudi lokalnega prebivalstva v zadnjih 100 letih. Na 
območju potrebujejo dodatne nastanitvene, gostinske, galerijske in razstavne prostore. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se delno upošteva, predlaganim zemljiščem, razen parcele št. 706 in večjega dela 
parcele št. 704/1, obe k.o. Čepinci, se določi namenska raba BT- območja za turizem, kot 
priključitev k obstoječi EUP EU-1, v kateri je že urejen graničarski muzej. 
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Pripomba 4 

Povzetek pripombe: 
Pripombodajalec želi spremembo kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče na parcelnih št. 2269, 
2270, 2271, 2272, 2273 k.o. Budinci (deli parcel), kot priključitev k območju stavbnih zemljišč. Gre 
za ohranitev obstoječe kmetije v duhu trajnostnega razvoja z možnostjo razvoja turistične 
dejavnosti in promocije sonaravnega bivanja. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. Do 
pripombe je zavzeto pozitivno stališče na delu zemljišča, kjer ni evidentiranega habitatnega tipa. 
Predlog predstavlja zaokrožitev roba naselja, kar pomeni nadaljevanje obstoječe obcestne 
strukture naselja. 
 

Pripomba 5 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na širitev stavbnih zemljišč za potrebe razvoja turizma na parcelah št. 2508/1, 
2508/2, 2508/3, 2508/4 vse k.o. Dolenci. Obstoječa površina za razvoj turizma ni dovolj velika, da 
bi zdržala ekonomsko upravičenost načrtovanega projekta. 
 
Stališče do pripombe: 
Pobuda za določitev stavbnega zemljišča za razvoj turizma je bila podana v osnutku SD OPN, 
vendar je bila na zahtevo nosilcev urejanja prostora racionalizirana na obseg, ki je za investitorja 
premajhen. Pripombodajalec navaja, da v obstoječem obsegu investicija ni racionalna, zato 
Občino poziva za razširitev predlaganega območja. Do pripombe je zavzeto pozitivno stališče na 
delu zemljišča, zato bo v dopolnitev gradiva vključila širše območje razvoja turizma, kot je bilo to 
določeno v dopolnjenem osnutku SD OPN. 
 

Pripomba 6 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na prerazporeditev stavbnih in kmetijskih zemljišč na parcelah št. 8340 in 
8341 k.o. Domanjševci, za potrebe rekonstrukcije hiše in določitve funkcionalnega zemljišča. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. Do 
pripombe je zavzeto pozitivno stališče, na območju razpršene poselitve se izvede prerazporeditev 
stavbnih zemljišč: vrnitev stavbnih na vzhodnem delu ter določitev novih stavbnih zemljišč na 
severnem delu, kjer bo omogočena rekonstrukcija stavbe in razširitev obstoječega funkcionalnega 
zemljišča. 

 

Pripomba 7 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na določitev stavbnega zemljišča za potrebe ureditve območja za turizem – 
glamping na parcelni št. 5880 k.o. Šalovci. 
 
Stališče do pripombe:  
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, saj gre za prerazporeditev stavbnih zemljišč. Na območju parcele št. 5880 
k.o. Šalovci se opredeli namenska raba BT – površine za razvoj turizma (7a_pr), hkrati pa se 
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območje okolje infrastrukture (O) vrne v kmetijsko namensko rabo. Območje okoljske 
infrastrukture na območju določene namenske rabe O ni predvidena, saj je prečrpališče 
kanalizacijskega omrežja že zgrajeno na parceli št. 5882 k.o. Šalovci, zato je smiselno vračanje v 
primarno (kmetijsko) namensko rabo (7b_pr). 
 

Pripomba 8 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na določitev stavbnega zemljišča za potrebe ureditve območja za turizem – 
glamping na parcelnih št. 5841 in 5850 k.o. Šalovci (priloženo mnenje KGZ Murska Sobota). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se ne upošteva saj zemljišče, kjer bi pripombodajalec želel razvijati turizem, nima 
urejenega dostopa (problem lastništva, zaradi prehajanja sosednji parcel). Na predlaganem 
območju kmetijskih zemljišč je evidentiran habitatni tip, ki ga je treba ohranjati. Prednostno naj se 
izkoristijo proste stavbne površine ob cesti, preden se na območju predlaga širitev stavbnih 
zemljišč.  

 

Pripomba 9 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na določitev stavbnega zemljišča na parcelnih št. 880, 881 in 887 k.o. Budinci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se ne upošteva, prednostno naj se izkoristijo proste stavbne površine na območju 
obstoječe razpršene poselitve, prav tako predlagana sprememba posega na območje varovanega 
habitatnega tipa. 
 

Pripomba 10 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na vrnitev stavbnega zemljišča v kmetijsko namensko rabo na parceli št. 8065 
k.o. Šalovci, ker ni interesa po gradnji stavb. Prav tako se predlaga vrnitev stavbnega zemljišča v 
primarno rabo na parceli št. 8379 k.o. Šalovci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, stavbno zemljišče se vrne v primarno rabo. Sprememba namenske rabe iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče je sprejemljiva. Vrzeli v stavbni strukturi ne bodo bistveno 
vplivale na morfološko in funkcionalno zaokroženost naselja saj gre za ožje pasove med stavbami, 
ki so v obcestni razporeditvi stavb že sedaj prisotne.  
 

Pripomba 11 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na določitev stavbnega zemljišča na delu parcele št. 504 k.o. Markovci, kjer je 
za obstoječi objekt bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
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Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, na območju stoji objekt s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, zato se 
opredeli območje stavbnih zemljišč z namensko rabo in gre za priključitev k naselju (SK). 
 

Pripomba 12 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na razširitev stavbnega zemljišča na parcelah št. 3137 in 3138 k.o. Dolenci za 
razvoj turistične dejavnosti (hišice, recepcija). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, na predmetnem območju se določi stavbno zemljišče za potrebe razvoja 
turistične dejavnosti (BT).  
 

Pripomba 13 

Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče na 
parcelnih št. 2 in 3 obe k.o. Šalovci. Pripombodajalec želi širiti stavbno zemljišče za dopolnilno 
dejavnost, za namen razvoja turistične dejavnosti. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. Na 
območju obstoječe kmetije se že sedaj izvaja dopolnilna dejavnost na kmetiji, ki bi jo 
pripombodajalec rad razširil, za kar potrebuje dodatna stavbna zemljišča. Pripomba se upošteva, 
na predmetnem območju se določi stavbno zemljišče za potrebe razvoja turistične dejavnosti (BT). 
Z razširitvijo stavbnega zemljišča se zaokroži obstoječi rob zaselka. 

 

Pripomba 14 

Povzetek pripombe: 
V Domanjševcih je potrebno izbrisati območje okoljske infrastrukture na parc. št. 8297 in 8282 in 
ga vrisati na parc. št. 5565 in 5564 (območje čistilne naprave). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, prestavi se območje čistilne naprave v Domanjševcih. Ta je sedaj določena 
na parcelah 8297 in 8282 k. o. Domanjševci, stavbno zemljišče se vrne v kmetijsko namensko 
rabo. Na novo se območje okoljske infrastrukture določi na območju parcel št. 8297 in 8282 k. o. 
Domanjševci. 
 

Pripomba 15 

Povzetek pripombe:  

Območje O (vodohran) zmanjšati samo na parcelno št. 1832/1 k.o. Domanjševci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
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Pripomba se upošteva, območje okoljske infrastrukture se zmanjša in se ga na južnem delu vrne v 
primarno (gozdno) rabo. 
 

Pripomba 16 

Povzetek pripombe: 
Vodohran se nahaja na parc. št. 3254 in ne na parc. št. 3316 k.o. Dolenci, kot je to sedaj določeno 
v namenski rabi Občinskega prostorskega načrta. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, območje okoljske infrastrukture se prestavi, na parceli 3316 k.o. Dolenci se 
določi primarna namenska raba (G – gozdna zemljišča), območje okoljske infrastrukture pa se 
opredeli na zemljišču 3254 k.o. Dolenci. 

 

Pripomba 17 

Povzetek pripombe: 
Na parc. št. 7816/1, k.o. Šalovci se nahaja območje za začasno zbiranje ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, na območju severno od obstoječe čistilne naprave je urejeno območje za 
začasno zbiranje ločenih frakcij odpadkov, ki se ga evidentira v namenski rabi tako, da se določi 
stavbno zemljišče (O- okoljska infrastruktura).  

 

Pripomba 18 

Povzetek pripombe: 
Črpališče za vodovod se nahaja samo na parc. št. 2659/2, k.o. Čepinci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, evidentira se območje obstoječega vodohrana, na parc. št. 2659/2, k.o. 
Čepinci. 
 

Pripomba 19 

Povzetek pripombe: 
Predvideno območje vodovodnega črpališča v skladu z gradbenim dovoljenjem za II. fazo izgradnje 
Pomurskega vodovodnega omrežja v občini Šalovci, na parc. št. 4077/3 k. o. Markovci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se upošteva, spremeni se podrobnejša namenska raba znotraj stavbnega zemljišča (iz A 
– površine razpršene poselitveve v O – okoljske infrastruktura), za ureditev vodovodnega 
črpališča, na parc. št. na parc. št. 4077/3 k. o. Markovci. 
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Pripomba 20 

Povzetek pripombe: 
Preveri naj se primernost določene namenske rabe na območju etnografskega muzeja in 
načrtovanih nastanitvenih kapacitet v Domanjševcih, na parcelah 5432/2 k. o. Domanjševci. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. Na 
območju entnografskega muzeja v Domanjševcih je opredeljena namenska raba SK – površine 
podeželskega naselja. Pripomba se upošteva, na območju se spremeni podrobnejša namenska 
raba iz SK v BT – površine za turizem, kjer se lahko uredijo tudi nastanitvene kapacitete.  
 

Pripomba 21 

Povzetek pripombe: 
Preveri naj se primernost določene namenske rabe na območju eko-socialne kmetije Korenika in 
dnevnega centra za starejše v Šalovcih. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se ne upošteva, določena je namenska raba SK – površine podeželskega naselja, na 
kateri je mogoča gradnja stavb splošnega družbenega pomena, med katere sodi tudi dnevni 
center za starejše. 

 

Pripomba 22 

Povzetek pripombe: 
Preveri naj se primernost določene namenske rabe na območju eko-socialne kmetije Korenika v 
Šalovcih, kjer se lahko uredi poslovne prostore, trgovino, sušilnico za sadje in povrtnine, 
medgeneracijske prostore in objekt za delavnice in druga srečanja 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba ima naravo nove pobude, ki ni bila podana in obravnavana v fazi priprave osnutka SD 
OPN, zato se do posega pristojni nosilci urejanja prostora (NUP) v 1. mnenjih niso opredelili. 
Pripomba se ne upošteva, določena je namenska raba SK – površine podeželskega naselja, na 
kateri je mogoča gradnja gostinskih stavb, poslovnih in upravnih stavb, trgovskih stavb in stavb 
splošnega družbenega pomena. 
 


