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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C) in na 
podlagi 29. člena Statuta občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 
107/10) je župan Občine Sveta Ana dne 12. junija 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za območje Občine Sveta Ana

1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Od-

loka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta 
Ana (Ur. list RS, št. 82/06, 14/10 in MUV št. 4/11, 27/11).

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostor-
skih ureditveni pogojev (v nadaljevanju SD PUP) je Zakon o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list. RS, št. 33/07, 108/09) in 
vsi ostali relevantni zakoni ter podzakonski predpisi.

Spremembe in dopolnitve akta se sprejemajo skladno z 61. a 
členom ZP Načrt-a po skrajšanem postopku.

Pripravljavec, pobudnik in naročnik je Občina Sveta Ana.
Načrtovalca bo izbral naročnik. 

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo SD PUP 
Pobudnik želi natančneje definirati gradnjo baznih postaj mo-

bilne telefonije, za katere so pogoji umeščanja v prostor in obliko-
vanja v veljavnem odloku o prostorskih ureditvenih pogojih pre-
malo definirani.

3. Območje SD PUP
Območje SD PUP zajema celoten prostor Občine Sveta Ana, 

razen območja veljavnega ureditvenega načrta za del naselja Sve-
ta Ana v Slovenskih goricah.

4. Predmet SD PUP
SD PUP se nanašajo samo na besedilo Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec določi merila in pogoje za umeščanje v prostor in 

oblikovanje baznih postaj mobilne telefonije in dopolni besedilo 
odloka.

6. Roki za pripravo SD PUP 
Za pripravo SD PUP so opredeljeni naslednji okvirni roki:

aktivnost rok oz. trajanje 
aktivnosti

izdelava dopolnjenega osnutka SD 
PUP

5 dni

javno naznanilo o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka SD PUP

7 dni pred pričetkom 
javne razgrnitve

aktivnost rok oz. trajanje 
aktivnosti

javna razgrnitev in obravnava 
dopolnjenega osnutka SD PUP

15 dni (javna obravnava 
SD PUP se izvede v 
času javne razgrnitve

ureditev pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in obravnave po 
zaključeni javni razgrnitvi

2 dni

priprava strokovnih stališč do 
pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave

2 dni

opredelitev župana do strokovnih 
stališč

2 dni

izdelava predloga SD PUP na osnovi 
potrjenih stališč do pripomb

2 dni po opredelitvi 
župana

sprejem SD PUP na občinskem 
svetu občine
Objava SD PUP 

7. Nosilci urejanja prostora 
Za pripravo SD PUP bodo uporabljene veljavne smernice in 

mnenja, ki so bila pridobljena v postopku izdelave Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD PUP
Pripravo SD PUP financira Občina Sveta Ana. 

9. Druga določila
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati naslednji dan po objavi.
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