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Na podlagi 61. a Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. 
list RS št. 33/07,70/2008-ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUD-
PP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C), 15. člena Statuta občine 
Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10, 107/10), 68. člena Poslovnika o 
delu občinskega sveta Občine Sveta Ana (Ur. list RS št. 39/10) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 8. redni seji dne 1. 
avgusta 2012 sprejel 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Od-

loka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta 
Ana (Uradni list RS, št. 82/06, 14/10, MUV št. 4/11, 27/11), ki jih 
je izdelal ZUM d.o.o., Maribor, pod številko naloge 12039.

2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi 

obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka.

3. člen 
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: »Bazne postaje mobilne telefonije se umešča v gozd 
izjemoma, kadar jih ni smiselno umestiti v druge obstoječe ali 
načrtovane objekte. Objekt se oblikuje v skladu z arhitekturno 
tipiko prostora ali kot atraktiven tehnološki objekt. Z ustrezno 
umestitvijo, barvo in fasadno oblogo se zmanjša vidno izposta-
vljenost in kontrastnost objekta v prostoru. Območje objekta se 
zasadi skladno z okoliškim krajinskim vzorcem. Pri gradnji se v 
največji možni meri ohranja obstoječa vegetacija. Ograjne ele-
mente se kombinira s tipičnimi in naravnimi prvinami (živice, 
plotovi, kamnite zložbe). Prednostno se uporablja alternativne 
vire energije na sami lokaciji (npr. sončna energija, vetrna ener-
gija). Za dostop se uporablja obstoječe dostopne poti. Dostopne 
poti v času gradnje se sanira v prvotno stanje.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: »Bazne postaje mobilne telefonije se umešča na kme-
tijska zemljišča izjemoma, kadar jih ni smiselno umestiti v druge 
obstoječe ali načrtovane objekte. Objekt se oblikuje v skladu z 
arhitekturno tipiko prostora ali kot atraktiven tehnološki objekt. 
Z ustrezno umestitvijo, barvo in fasadno oblogo se zmanjša vi-
dno izpostavljenost in kontrastnost objekta v prostoru. Območje 
objekta se zasadi skladno z okoliškim krajinskim vzorcem. Pri 
gradnji se v največji možni meri ohranja obstoječa vegetacija. 
Ograjne elemente se kombinira s tipičnimi in naravnimi prvinami 
(živice, plotovi, kamnite zložbe). Prednostno se uporablja alter-
nativne vire energije na sami lokaciji (npr. sončna energija, vetrna 
energija). Za dostop se uporablja obstoječe dostopne poti. Dosto-
pne poti v času gradnje se sanira v prvotno stanje.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

5. člen
V 13. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, 

ki se glasi: »Naprave in antene bazne postaje mobilne telefonije 
se postavljajo na obstoječe ali načrtovane objekte.«

6. člen
V 14. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, 

ki se glasi: »Naprave in antene bazne postaje mobilne telefonije 
se postavljajo na obstoječe ali načrtovane objekte gospodarske 
javne infrastrukture.«

7. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Sveta Ana so na vpogled na sedežu 
Občine Sveta Ana v Slovenskih goricah.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.
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