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Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Stavbe namenjene različnim dejavnostim in industrijske 

stavbe v prostorskih enotah RG Obrtna cona in RG Pristernik:
– Tloris stavbe: podolgovat – tlorisno razmerje med širino in 

dolžino stavbe je najmanj 1:1,5.
– Dovoljena je gradnja kleti. Pri objektu na strmem terenu je 

klet vkopana vsaj na eni strani.
– Streha: simetrična dvokapnica, lahko s čopi in frčadami, 

sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta. K osnovnemu 
objektu je dopustno graditi prizidek z ravno streho.

– Kritina: opeka in druga temna kritina.
– Fasade morajo biti gladko ometana v svetlih, nekričečih 

barvah ali iz drugih sodobnih materialov in izdelane skladno z 
okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami. Z izbiro barv je po-
trebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Pročelja ob 
javnih cestah morajo biti oblikovana kot glavne fasade.«

4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih v občini Radlje ob Dravi za območje občine Muta so v 
času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Muta.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.
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Na podlagi 61., 61a. in 96. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10), 17. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –ZZK-1) in 15. člena Statuta Ob-
čine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno prečiščeno besedilo, 24/13) 
je občinski svet Občine Muta na 6. redni seji dne 9. aprila 2015 
sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko 

ureditvenih pogojih  v občini Radlje ob Dravi za območje 
občine Muta

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

ka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Radlje ob Dravi za 
območje občine Muta (MUV, št. 8/88, 9/91, 8/11–obv. razlaga in 
9/14), ki jih je izdelal ZUM d.o.o., Maribor, pod številko naloge 
15017.

2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi 

obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka.

3. člen
V drugem odstavku 30. člena se doda nova osma alineja, ki 

se glasi:
»– Izjema: ne glede na zgornje alineje se v morfološki enoti 

SS – stanovanjske površine ne upoštevajo oblikovna določila, ki 
se nanašajo na tloris stavbe, lego vhoda in naklon strehe.«

V četrtem odstavku 30. člena se prvi stavek spremeni tako, 
da se glasi:

»(4) Stavbe namenjene različnim dejavnostim in industrijske 
stavbe, razen stavb v prostorskih enotah IG – Območje proizvo-
dnih dejavnosti Industrijska cona Muta, RG Obrtna cona in RG 
Pristernik:«


