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1 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 

1.1 Namen naloge 

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za  

območje  Občine  Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter 

Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 17/12 in 14/13 – obvezna razlaga; v nadaljevanju: odlok o 

PUP) zaradi uskladitve odloka s predpisi, ki se nanašajo na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov 

ter zaradi  uskladitve s splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč. Poleg tega se 

preveri določila, ki se nanašajo na oblikovanje objektov tako, da se tam, kjer je to možno, smiselno in 

potrebno, dopusti času in načelom trajnostnega razvoja primerno oblikovanje. Po potrebi se izvedejo še 

posamične manjše dopolnitve in uskladitve obstoječih določil veljavnega akta, zlasti tistih, za katera se 

je v praksi pri uporabi akta izkazalo, da so premalo natančna ali so dvoumna. 

Hkrati s predlogom sprememb in dopolnitev odloka o PUP se izdela tudi integralni prečiščeni grafični 

del akta, in sicer karta v merilu 1 : 5.000 s podrobnejšim prikazom prostorskih meril in pogojev. 

Postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se je pričel s Sklepom o  

začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Sveta Ana 

(Medobčinski uradni vestnik, št. 23/14), ki ga je sprejel župan Občine Sveta Ana dne 15. septembra 

2014. Sklep je dosegljiv na spletnem naslovu http://www.medobcinski.si/#. 

 

1.2 Območje obdelave 

Območje, za katerega velja odlok o PUP, obsega celoten teritorij občine Sveta Ana, razen območij, za 

katera so sprejeti oz. veljajo prostorski izvedbeni načrti oz. izvedbeni prostorski načrti. Gre za naslednja 

območja: 

 del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah, za katerega velja Občinski podrobni prostorski načrt za 

del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/10 in 

Medobčinski uradni vestnik, št. 27/11); 

 del naselja Lokavec, za katerega velja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje 

Lokavec (Medobčinski uradni vestnik, št. 20/12); 

 območje obrtne oz. poslovne cone, za katerega velja Občinski podrobni prostorski načrt za 

poslovno cono v Žicah v občini Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 95/10). 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo na celotno območje občine, za katerega velja 

obravnavani prostorski akt, ki se spreminja in dopolnjuje. 

 

http://www.medobcinski.si/
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1.3 Zakonske osnove  

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev odloka o PUP je 61. člen v povezavi s 96. členom 

Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije, št.  33/07,  70/08-ZVO-1B, 108/09, 

80/10-ZUPUDPP in 106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 35/13 – sklep US in 86/14 – odločba US). 

 

1.4 Predmet sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo na besedilni del akta oz. na odlok in obsegajo: 

 noveliranje določil, ki se nanašajo na gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih 

prostorskih enotah; 

 uskladitev dopustnih posegov na kmetijskih zemljiščih s pravnimi podlagami; 

 opredelitev grajenega območja kmetije in določitev dopustnih posegov na tako opredeljenem 

območju; 

 opredelitev dopustnih odstopanj od meril in pogojev za oblikovanje; 

 konkretizacijo nekaterih določil, ki se nanašajo na določanje pripadajočega zemljišča k 

obstoječemu objektu; 

 tehnično ureditev nekaterih zapisov v skladu z nomotehničnimi smernicami. 
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1.5 Opis sprememb in dopolnitev odloka o PUP 

1.5.1 Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov 

Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, kot so določeni v Uredbi o razvrščanju objektov glede na 

zahtevnost gradnje (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/13, 24/13 in 26/13), je urejena v dveh členih, 

in sicer v novem 11.b členu ter v spremenjenem in dopolnjenem 20. členu.  

V 11.b členu je določeno, katere vrste posameznih nezahtevnih in enostavnih objektov so dopustne na 

posameznih območjih oz. vrstah osnovne namenske rabe, kot je določena v prostorskih sestavinah 

veljavnih planskih aktov za območje občine Sveta Ana (na območjih razpršene gradnje oz. na stavbnih 

zemljišč izven ureditvenih območij za poselitev, na območjih najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, na 

območjih lesnoproizvodnega gozda, na območjih površinskih voda in območjih vodne infrastrukture). 

Pri tem se določila za stavbna zemljišča v ureditvenih območjih za poselitev, t.j. za ureditvena območja 

naselij Sveta Ana v Slovenskih goricah in Lokavec ne spreminjajo oz. se ne določajo na novo. Na 

stavbnih zemljiščih razpršene gradnje se dopusti gradnja vseh nezahtevnih in enostavnih objektov. 

Nekatere vrste enostavnih in nezahtevnih objektov so dopuščene tudi na zemljiščih v primarni rabi brez 

spremembe namenske rabe. Določila, ki se nanašajo na območja zemljišč v kmetijski rabi, so usklajena 

z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/11 – UPB2 in 58/12) oz. s 

splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, št. 

350-24/2013/8 z dne 29.04.2014), pripravljenimi na njihovi osnovi.  

Določila, ki opredeljujejo dopustne enostavne in nezahtevne objekte, so oblikovana tako, da se z njimi 

eksplicitno ali implicitno prekličejo vsa druga določila, vezana na dopuščanje gradnje enostavnih in 

nezahtevnih objektov. 

Za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov se smiselno upoštevajo merila in pogoji za 

urbanistično in arhitekturno oblikovanje, ki so že določeni v odloku o PUP, dodatno pa se upoštevajo še 

posebna merila in pogoji za oblikovanje posamičnih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so 

določena v spremenjenem in dopolnjenem 20. členu.  

Enostavne in nezahtevne objekte je za razliko od dosedanje ureditve, ki se nanaša na gradnjo 

pomožnih objektov za lastne potrebe, dopustno graditi tudi kot samostojne objekte na samostojnih 

zemljiščih oz. več niso nujno vezani na obstoječe objekte in njihova funkcionalna zemljišča. Dopustno 

jih je tudi samostojno priključevati na objekte gospodarske javne infrastrukture. Pri tem je treba 

izpostaviti, da lahko imajo taki objekti tudi cestne priključke, ki pa jih je mogoče zgraditi oz. urediti le, če 

potekajo po stavbnih zemljiščih, po kmetijskih pa le, če se gradijo istočasno z rekonstrukcijo občinskih 

cest oz. če gre za njihovo neposredno priključevanje na kategorizirane javne ceste. Izvedba priključka 

na drugo cesto po kmetijskem zemljišču in v primeru, ko se objekt ne priključuje neposredno na 

kategorizirano javno cesto, v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih in s splošnimi smernicami s 

področja varovanja kmetijskih zemljišč namreč ni dopustna. 
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1.5.2 Dopustni posegi na kmetijskih zemljiščih 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP se nanašajo tudi na dopustne posege na kmetijskih zemljiščih, 

ki so sedaj opredeljeni v 10. členu odloka o PUP. Navedeni člen je napisan na novo in nadomešča 

primerljivi dosedanji člen (t.j. 10. člen), vključno z njegovo obvezno razlago iz leta 2010, objavljeno v 

Uradnem listu Republike Slovenije, št. 14/10. 

Na kmetijskih zemljiščih se dopusti: 

- izvajanje v planskih aktih občine določenih melioracij ter agrarnih operacij in vodnih 

zadrževalnikov, potrebnih za namakanje, a le izven zavarovanih območij narave in vodnih virov,   

- gradnja določenih vrst enostavnih in nezahtevnih objektov, členjenih v skladu z uredbo, ki ureja 

razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje (dopustne so nadkrite čakalnice na postajališčih 

kot enostavni objekt in pomožni cestni objekti v primeru rekonstrukcij lokalnih cest; podporni zidovi 

v okviru agromelioracij; male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2000 PE; 

nepretočne greznice; rezervoarji; vodnjaki in vodometi; vsi priključki na objekte GJI in daljinskega 

ogrevanja razen priključka na cesto (ki je dopusten izjemno ob rekonstrukciji lokalnih cest); zajem 

pitne in tehnološke vode; grajen namakalni sistem s črpališčem; vodni zbiralnik; vsi pomožni 

kmetijsko gozdarski objekti razen kleti, vinskih kleti in grajenih gozdnih prometnic; pomožni 

komunalni objekti ter objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov (meteorološki objekt 

za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za 

monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti); 

- gradnja nekaterih vrst začasnih objektov (gre za kioske, pomole, odprte sezonske vrtove, pokrite 

prostore z napihljivo konstrukcijo ali montažne šotore, odre z nadstreški, sestavljene iz montažnih 

elementov, začasne tribune za gledalce na prostem in objekte, namenjene začasnemu 

skladiščenju nenevarnih snovi); za te vrste objektov velja, da je po odstranitvi objektov treba 

vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču; 

- gradnja nekaterih drugih objektov oz. izvajanje nekaterih drugih posegov, ki niso enostavni ali 

nezahtevni objekti (gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne 

klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 - 

daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) 

elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in 

lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja; posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; rekonstrukcija občinskih cest, vključno z objekti, ki jih 

pogojuje načrtovana rekonstrukcija občinske ceste; premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-

gozdarska oprema, poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža; 

smučišča, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami; objekti za rejo živali, ki se jih 

po prenehanju rabe lahko odstrani; 

- gradnja nestanovanjskih objektov za potrebe kmetij na grajenem območju kmetije, ki pa so nujno 

vezane na opravljanje kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji; 

- gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov 

glede na zahtevnost gradnje, če gre za objekte, ki funkcionalno dopolnjujejo obstoječe osnovne 

objekte in če se jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo osnovnega objekta 

določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu. 

Za vse objekte, ki se jih po prenehanju rabe odstrani, velja, da je treba po odstranitvi objektov 

vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. 
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1.5.3 Grajeno območje kmetije  

Novost, ki jo prinašajo spremembe in dopolnitve odloka o PUP, je grajeno območje kmetije. Grajeno 

območje se lahko določi le za kmetije, t.j. za posebno obliko kmečkega gospodarstva, kot ga 

opredeljuje zakon o kmetijstvu. Določi se tako, da ga sestavljajo obstoječi objekti kmetije in njihova 

funkcionalna zemljišča; način določitve specificira novi 11.a člen odloka o PUP. Pomembno je, da se 

grajeno območje ne določi le na stavbnih zemljiščih, ampak se lahko določi tudi na zemljiščih v primarni 

rabi. 

Na grajenem območju kmetije in v pasu, oddaljenem največ 25 m od roba grajenega območja, če je 

grajeno območje določeno na zemljiščih, ki niso stavbna, so dopustne določene vrste enostavnih in 

nezahtevnih objektov, ki so opredeljeni v 11.b členu, ter gradnja nestanovanjskih kmetijskih objektov, 

potrebnih za opravljanje kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Taki objekti ne morejo 

biti namenjeni stalnemu ali začasnemu bivanju. 

 

1.5.4 Dopustna odstopanja od nekaterih oblikovnih meril in pogojev  

Z veljavnim odlokom o PUP so že dopustna odstopanja pri oblikovanju streh za nestanovanjske 

objekte. S spremembami in dopolnitvami odloka o PUP, t.j. s preoblikovanim 15.a členom, je na večjem 

delu območja občine dopuščeno tudi odstopanje od oblikovnih meril in pogojev za stanovanjske stavbe 

ter povečan obseg dopustnih odstopanj pri oblikovanju nestanovanjskih objektov. Odstopanja so 

opredeljena na naslednji način: 

- odstopanja se lahko za stanovanjske in nestanovanjske objekte nanašajo na položaj oken v 

primeru izkoriščene mansarde, na lego vhoda, na oblikovanje strehe, na kritino ter na oblikovanje 

fasade; 

- prej navedena odstopanja niso dopustna na naslednjih območjih: 

 na grajenem območju kmetije ter v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba grajenega 

območja; 

 na varstvenem območju kulturnih spomenikov, v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba 

varstvenega območja, pa le s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem pristojnega 

zavoda; 

 na območju, ki ga omejujejo naslednje ceste: javna pot JP 704311, lokalna cesta LC 

203100, regionalna cesta R3-730 in regionalna cesta R2-433. 

- na prej navedenih območjih so dopustna odstopanja pri oblikovanju streh nestanovanjskih 

objektov, če to zahteva funkcija objekta. V primeru, da se tovrstna nameravana gradnja nahaja na 

varovanem območju kulturnega spomenika, je odstopanje dopustno le pod pogoji in s predhodnim 

kulturnovarstvenim soglasjem pristojnega zavoda. 

Odstopanja so lahko taka, da objekti ne izstopajo iz okolice, kar mora biti prikazano in utemeljeno v 

dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Za ostale vsebine pa se uporabljajo merila in pogoji, ki jih odlok o PUP vsebuje v drugih členih. 
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1.5.5 Druge spremembe in dopolnitve odloka o PUP 

Spremembe in dopolnitve odloka o PUP obsegajo še: 

 način parcelacije v primerih, ko se določajo pripadajoča zemljišča (včasih »gradbene parcele«) k 

obstoječim objektom; 

 tehnične uskladitve nekaterih zapisov z nomotehničnimi smernicami, ki jih je izdala Služba Vlade 

republike Slovenije za zakonodajo (npr. besedilo »s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 

19/04)«, ki konkretizira določeni predpis na točno določeni časovni presek, se nadomesti z 

besedilom »z ustreznim predpisom, ki ureja pitno vodo«, ki isti predpis navaja opisno, a hkrati 

omogoča, da se smiselno upoštevajo tudi njegove kasnejše spremembe in dopolnitve). S 

tehničnimi uskladitvami se vsebina odloka o PUP smiselno ne spreminja. 
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2 ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 

UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA; 
DOPOLNJENI OSNUTEK 

 

Na podlagi 61. člena v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike 

Slovenije, št.  33/07,  70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP in 106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 

57/12, 35/13 – sklep US in 86/14 – odločba US) ter …….. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 

Republike Slovenije, št. 39/10 in 107/10 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 06/14) je Občinski svet 

Občine Sveta Ana na svoji ……. seji dne …… 2015 sprejel 

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE SVETA ANA 

 

1. člen  

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za  

območje  Občine  Sveta Ana (Uradni list Republike Slovenije, št. 82/06 in 14/10 – obvezna razlaga ter 

Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 27/11, 17/12 in 14/13 – obvezna razlaga; v nadaljevanju: odlok o 

PUP), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor, pod 

številko naloge 14069. 

(2) Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi grafični prikaz – integralni prečiščeni 

grafični del PUP v merilu 1 : 5.000 s podrobnejšim prikazom prostorskih meril in pogojev in obrazložitev 

sprememb in dopolnitev odloka o PUP. 

 

2. člen  

V 7. členu se spremeni peta alineja prvega odstavka tako, da se glasi: 

»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določili 11.b člena,«. 

 

3. člen  

(1) V prvem odstavku 9. člena se doda nova druga alineja, ki se glasi: 

»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z določili 11.b člena,«. 

(2) Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo tretja, četrta in peta alineja. 

(3) Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
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»Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v primerih, ki so določeni s predpisi o 

gozdovih.«. 

(4) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

 

4. člen  

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kmetijska zemljišča 

(1) Na najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih so, razen primarne rabe, dovoljeni naslednji posegi: 

 osuševanje in veliki namakalni sistemi, ki so določeni v prostorskih sestavinah veljavnih planskih 

aktov občine; 

 ostale agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja na območju izven 

zavarovanih območij narave ali vodnih virov; 

 na grajenem območju kmetije objekti iz tretjega odstavka 11.a člena tega odloka; 

 enostavni in nezahtevni objekti v skladu z 11.b členom tega odloka; 

 gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov 

glede na zahtevnost gradnje, če sta izpolnjena dva pogoja: da gre za objekte, ki funkcionalno 

dopolnjujejo obstoječe osnovne objekte in da se jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja 

za gradnjo osnovnega objekta določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu; 

 gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in 

o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupini 221 - daljinski cevovodi, daljinska 

(hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni 

cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 

omrežja; 

 posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

 rekonstrukcija občinskih cest; dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija 

občinske ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in 

podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali 

prestavi zaradi rekonstrukcije občinske ceste; 

 premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična 

opora, opora za mrežo proti točki, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja 

ter opora za trajne nasade ipd.), poljska pot, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska 

preža; 

 začasni objekti (kiosk oziroma tipski zabojnik; pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje in 

kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del 

gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z 

nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; 

začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih 

snovi). Po odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem 

so bili zgrajeni; 

 smučišča, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami; 

 objekti za rejo živali, ki se jih po prenehanju rabe lahko odstrani. Po odstranitvi objektov je treba 

vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni. 
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(2) Bazne postaje mobilne telefonije se umešča na kmetijska 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 

vidno 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 

alternativne vire energije na sami lokaciji (npr. sončna energija, vetrna energija). Za dostop se uporablja 

obstoječe dostopne poti. Dostopne poti v času gradnje se sanira v prvotno stanje.« 

 

5. člen  

Za 11. se dodata novi 11.a in 11.b člen, ki se glasita: 

 »11.a člen 

Grajeno območje kmetije 

(1) Za kmetije se lahko določi grajeno območje kmetije. 

(2) Grajeno območje kmetije je območje kmetije, to je registriranega kmetijskega gospodarstva po 

predpisih o kmetijstvu, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo 

objekti kmetije, ki so med seboj povezani z dovozi, potmi in drugimi funkcionalnimi površinami, 

posamezna medsebojna oddaljenost takih objektov, ki so si najbliže, pa ne presega 30 m. Opredeli se 

na stavbnih in drugih zemljiščih tako, da se z daljico povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli 

objektov kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, če so določene, in sicer ne glede na to, ali preko 

takega območja poteka javna cesta ali ne. Grajeno območje kmetije se določi na območju, ki ga ureja 

ta odlok, tudi kmetijam, ki ležijo izven območja, ki se ureja s tem odlokom, vendar neposredno na meji 

območja urejanja s tem odlokom. 

(3) Na grajenem območju kmetije in ob njem v oddaljenosti do 25 m je dovoljena gradnja 

nestanovanjskih kmetijskih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov iz 11.b člena ter naslednjih 

enostavnih in nezahtevnih objektov: 

 majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni 

izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi), 

 ograje,  

 samostojno parkirišče v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima 

spremljajočih objektov ali tribun) v primeru izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 objekt za oglaševanje za lastno dejavnost, 

 objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali), 

 pomožni kmetijsko - gozdarski objekt (objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim opravilom 

in vrtnarjenju, ki ni namenjen prebivanju), 

 objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (objekt, ki ni namenjen stalnemu 

prebivanju), 

 priključek na javno cesto. 

 

 



Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor 10 

11.b člen 

Enostavni in nezahtevni objekti 

(1) Na območjih iz 7. do 11. člena je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov: 

 

 RG K G V VI DZ 

NEZAHTEVNI OBJEKTI 

1. Majhna stavba  površine do 50 m2 

garaža, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za 

lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni 

objekti  

+      

2. Pomožni objekt v javni rabi (stavbe površine nad 40 m2 do vključno 60 m2, gradbeni inženirski 

objekti višine nad 3,5 m do vključno 10 m) 

grajena urbana oprema, objekt za razsvetljavo, drog, 

sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, 

spomenik, kip, križ, kapelica 

+      

telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena  

oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 

igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 

in vadbena oprema 

+      

objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, 

objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita 

čakalnica na postajališču 

+ + +    

3. Ograje višine nad 2 m do vključno 3 m 

varovalne ograje, igriščne ograje +     + 

protihrupne ograje + 1    + 

4. Podporni zid za višinsko razliko do 1,5 m 

podporni zid z ograjo + 1    + 

5. Mala komunalna čistilna naprava 

zmogljivosti od 50 do 2000 PE   + +     

6. Nepretočna greznica 

nad 30 m3  do 50 m3   + +     

7. Vodnjak, vodomet višine nad 5 m, globine nad 30 m 

vodnjaki in vrtine + + +    

8. Samostojno parkirišče   

do 200 m2 +      

9. Športno igrišče na prostem   

površine nad 1.000 m2 do 10.000 m2 +      
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10. Vodno zajetje, objekti za akumulacijo in namakanje 

prostornine od 250 m3  do vključno 2.000 m3 + 2 + + +  

11. Objekt za oglaševanje 

površine nad 12 m2  do 40 m2  in višine do 6 m +      

12. Objekt za rejo živali (stavbe do 100 m2 ,  ribogojnice do 2.000 m3) 

hlev, svinjak, staja, kobilarna in podobni objekti +      

čebelnjak do 20 m2   + + +    

ribogojnica + +  + +  

13. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (stavbe površine do 150 m2  in višine do 6 m,  stolpni 

silosi višine od 5 m do 10 m, gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m, dvojni kozolci 

(toplarji) površine do 150 m2, zbiralnik gnojnice do 1.000 m3 

kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni 

rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, montažni 

rastlinjak večjih dimenzij 

+ +     

vinska klet, klet +      

grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 

ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, 

krmišče, grajena poljska pot 

 + +    

grajena gozdna prometnica   +    

silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, 

zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, 

hlevski izpust, grajeno molzišče 

+ +     

14. Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost do 80 m2 (objekti, ki niso namenjeni 

prebivanju)  

sirarna, sušilnica sadja in rib, oljarna, kisarna in 

podobni objekti 
+      

zidanica, mlin +      

ENOSTAVNI OBJEKTI 

1. Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, površine do 20 m2    

lopa, uta, nadstrešek, drvarnica,  senčnica,  letna  

kuhinja,  savna, zimski  vrt,  vetrolov  in  podobni 

objekti 

+      

2. Pomožni objekti v javni rabi (površine stavb do 40 m2 , gradbeni inženirski objekti višine do 3,5 

m) 

grajena urbana prema, objekt za razsvetljavo, drog, 

sanitarna enota, grajeno spominsko obeležje, 
+      
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spomenik, kip, križ, kapelica 

telefonska govorilnica, sanitarna enota, grajena 

oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno 

igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze 

in vadbena oprema 

+      

objekt za odvodnjavanje  ceste, cestni snegolov, 

objekt javne razsvetljave, cestni silos, nadkrita 

čakalnica na postajališču 

+ + +   + 

3. Ograje višine do 2 m 

sosedske ograje +      

varovalne ograje, igriščne ograje +     + 

protihrupne ograje + 1    + 

4. Podporni zid za višinsko razliko do 0,5 m 

podporni zid z ograjo + 1    + 

5. Mala komunalna čistilna naprava  

zmogljivosti do 50 PE + +     

6. Nepretočna greznica 

do 30 m 3   + +     

7. Rezervoar za vodo 

do 100 m3   + + +    

8. Vodnjak, vodomet višine do 5 m, globine do 30 m 

vodnjaki in vrtine + + +    

9. Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture 

priključek na cesto + 3 + + + + 

priključek na objekte energetske infrastrukture 

(elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte 

za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje 

odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja) 

+ + + + + + 

10. Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne 

Kolesarska, gozdna, pešpot in podobne, ki niso del 

cestnega sveta 
+ + + + + + 

11. Pomol do površine 20 m2 

pomol na tekočih in stoječih celinskih vodah, s privezi +   + +  

12. Športno igrišče na prostem površine do 1.000 m2 

nogometno, košarkarsko, rokometno, odbojkarsko, 

teniško igrišče, kotalkališče, inline hokej, ragbi in 

bejzbol igrišče, poligon za kolesa, razen poligona za 

+      



Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana 

 

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor 13 

motorje, ki ni dopusten 

13. Vodno zajetje in objekti za akumulacijo in namakanje prostornine do 250 m3, bazeni do 60 

m3  

bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen +      

bazen za gašenje požara +      

grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in 

tehnološke vode,  
+ +  + +  

grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik  +     

14. Objekt za oglaševanje   

površine do 12 m2  in višine  do 5 m +      

15. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt (stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m2, stolpni 

silosi višine do 5 m, gradbeno inženirski objekti višine do 5 m, grajene gozdne prometnice, dvojni 

kozolci (toplarji) površine do 40 m2) 

kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, skedenj, senik, 

kašča, koruznjak 
+ +     

klet, vinska klet +      

grajeni in montažni rastlinjak večjih dimenzij + +     

grajena obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 

ograja in opora za trajne nasade, napajalno korito, 

krmišče, grajena poljska pot 

 + +    

grajena gozdna prometnica   +    

silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, 

zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, 

hlevski izpust, grajeno molzišče 

+ +     

16. Pomožni komunalni objekti  

revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni 

lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 

prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska 

postaja 

+ + + + + + 

ekološki otok +  +   + 

17. Pomožni objekti, namenjeni obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

pomožni objekt za spremljanje stanja okolja (površine stavb do 40 m2), vsi gradbeno inženirski 

objekti) 

Objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. 

zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, 

vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče 

+      
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meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, 

objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje 

seizmičnosti 

+ + +   + 

objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, 

objekt za monitoring podzemnih voda 
+ + + + + + 

 

Legenda uporabljenih oznak: 

+ - gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna; 

RG – stavbna zemljišča razpršene gradnje (stavbna zemljišča izven ureditvenih območij za poselitev); 

K – kmetijska zemljišča (najboljša in druga); 

G – gozd; 

V – vodna zemljišča (območje površinske vode); 

VI – območja vodne infrastrukture; 

DZ – druga zemljišča; 

1 – le ob rekonstrukciji cest; 

2 – le zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem in vodni zbiralnik; 

3 - le ob rekonstrukciji cest oz. le na kategorizirano javno cesto. 

(2) Enostavne in nezahtevne objekte je dopustno graditi na zemljiščih obstoječih objektov ali kot 

samostojne objekte izven njih. Priključiti jih je mogoče na objekte gospodarske javne infrastrukture pod 

pogoji in na način, kot je določen s tem odlokom.« 

 

6. člen  

15.a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Dopustna odstopanja pri oblikovanju objektov 

(1) Pri oblikovanju stavb je izjemoma dovoljeno odstopanje od meril in pogojev, določenih od tretje do 

sedme alineje 15. člena, če gre za stavbe, ki niso namenjene za bivanje in to narekuje njihova funkcija 

oziroma če gre za stanovanjske stavbe, ki niso vizualno izpostavljene v odprtem prostoru oziroma v 

skupini dveh ali več objektov. 

(2) V prvem odstavku navedena odstopanja niso dopustna za stavbe na naslednjih območjih: 

 na območju, ki ga omejujejo naslednje ceste: javna pot JP 704311, lokalna cesta LC 203100, 

regionalna cesta R3-730 in regionalna cesta R2-433; 

 na grajenem območju kmetije ter v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba grajenega območja; 

 na varstvenem območju kulturnih spomenikov; v pasu, oddaljenem največ 100 m od roba 

varstvenega območja kulturnega spomenika, pa le s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem 

pristojnega zavoda. 

(3) Na območjih, navedenih v drugem odstavku, je dovoljena drugačna izvedba strehe v primeru stavb, 

ki niso namenjene za bivanje, če to narekuje funkcija stavbe. Če se nameravana gradnja nahaja na 

varstvenem območju kulturnega spomenika, je drugačna izvedba strehe dopustna le v skladu s 

projektnimi pogoji in s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem pristojnega zavoda. 
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(4) Drugačno oblikovanje stavb v skladu z dopustnimi odstopanji je treba prikazati ter vsebinsko in 

arhitekturno utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.« 

 

7. člen  

V 20. členu se spremeni naslov ter prvi odstavek tako, da se glasita: 

»Enostavni in nezahtevni objekti 

(1) Vrste enostavnih in nezahtevnih objektov za posamezno namensko rabo izven ureditvenih območij 

naselij so določene v 11.b členu, za njihovo oblikovanje pa poleg splošnih meril in pogojev iz tega 

odloka veljajo še naslednji:« 

 

8. člen  

(1) V četrtem odstavku 32. člena se besedilo »s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04)« 

nadomesti z novim, ki se glasi:  

»z ustreznim predpisom, ki ureja pitno vodo«. 

(2) V šestem odstavku se besedilo »Odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št. 25/00)« 

nadomesti z novim, ki se glasi:  

»predpis, ki ureja varovanje virov pitne vode«. 

 

9. člen  

(1) V prvem odstavku 39. člena se besedilo »Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 52/05)« nadomesti z novim, ki 

se glasi: 

»občinski predpis, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki«. 

 

10. člen  

V zadnjem odstavku 40. člena se besedilo »Odlok o varovanju virov pitne vode (Uradni list RS, št. 

25/00)« nadomesti z novim, ki se glasi: 

»predpis, ki ureja varovanje virov pitne vode«. 

 

11. člen  

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za parcelacije, s katerimi se določajo pripadajoča zemljišča k obstoječim objektom oz. zemljišča, 

potrebna za njihovo redno rabo, se upoštevajo določila 23. člena tega odloka«. 
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12. člen  

Odlok o PUP je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Sveta Ana. 

 

13. člen  

Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 

Župan Občine Sveta Ana 

Silvo Slaček 

 


