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5. člen 
( 1) V 58. členu se doda nov 9. odstavek, ki se glasi:

»Območje prostorske enote BV – Območje botaničnega vrta 
se v delu, kjer se ureja zatočišče za zaščitene prostoživeče živali 
ter vzrejni center s statusom ZOO, lahko v nočnem času ume-
tno osvetljuje le za potrebe varnosti. Svetila naj sevajo čim nižji 
delež UV svetlobe, konstrukcija svetil pa naj omogoča le osve-
tljevanje talne površine (ne osvetljuje se nebo in širša okolica).«
(2) Dosedanji 9. odstavek postane nov 10. odstavek.

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

uradnem vestniku.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 
15/12-uradno prečiščeno besedilo, 24/13), 61., 61a. in 96. člen 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10) ter 17. člen Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 –ZZK-
1) je občinski svet Občine Muta na 19. redni seji dne 8. junija 
2017 sprejel

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

ureditvenih pogojih v občini Radlje ob Dravi za območje 
občine Muta

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

kom o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Radlje ob Dravi 
za območje občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/88, 
9/91, 8/11–obv. razlaga, 9/14, 21/14, 7/15 in 2015), ki ga je izde-
lal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko 
naloge: 17015.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na umesti-

tev zatočišča za zaščitene prostoživeče živali ter vzrejnega 
centra s statusom ZOO, v območje prostorske enote BV – 
Območje botaničnega vrta.

(2) Spremembe in dopolnitve odloka vsebujejo poleg tega od-
loka tudi priloge, ki so na vpogled v prostorih občine Muta.

3. člen
V 6. členu se dopolni drugi stavek 3. odstavka tako, da se na 

koncu stavka pred piko doda besedilo, ki se glasi:
», v delu območja pa se lahko uredi tudi zatočišče za zaščite-

ne prostoživeče živali ter vzrejni center s statusom ZOO«.

4. člen
(1) V 11. členu se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»- nezahtevni in enostavni objekti za rejo živali«.
(2) Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo nove 

četrta, peta, šesta in sedma alineja.


