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OBČINA SVETA ANA 

     Občinski svet 
 

 

Številka:  35000-06/2007-1 
Datum:    14.12.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 
PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL NASELJA SVETA ANA V 

SLOVENSKIH GORICAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ:   župan 
 
GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad občinske uprave 
 
 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 61. a Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07,  108/09), 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) Občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji   6. redni  seji dne 14.12.2011   sprejme Odlok  o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta 
Ana v Slovenskih goricah v predloženi obliki. 
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                                                                                                              PREDLOG 
 
Na podlagi 61. a Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07,  108/09), 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   6. redni  seji dne 14.12.2011   sprejel  
 
 

Odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah  
 
 

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 
39/2010), ki jih je izdelal ZUM d.o.o., Maribor, pod številko naloge 11097. 

2. člen 

Spremembe in dopolnitve vsebujejo poleg tega odloka tudi obrazložitev sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

    3. člen 

Za 36. členom se doda novi 36.a člen (odstopanja glede izgradnje predvidenih 
objektov), ki se glasi: 

»Ne glede na določila 5. in 6. člena tega odloka, je na zemljiščih s parcelno št. *80 in 
334/2, obe k.o. Kremberk dopustno, namesto izgradnje predvidenih objektov s 
poslovno-stanovanjskim programom (i), ohraniti obstoječe objekte.« 

4. člen 

Spremembe in dopolnitve odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah so na vpogled na sedežu Občine Sveta Ana v 
Slovenskih goricah. 

5. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
 
Številka: 35000-06/2007-1 
Datum:   14.12.2011 
 
 
 
                                                                                 Silvo SLAČEK, dipl.ekon., ing.gr. 
                                                                                                        Župan 
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OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

Namen  

Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 39/2010) zaradi možnosti ohranitve stavb na 
parcelah št. *80 in 334/2, obe k.o. Kremberk tako, da se za parceli dodajo dopustna odstopanja od 
načrtovanih rešitev s predmetnim občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

Lega in opis območja obdelave 

Območje sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja 
Sveta Ana v Slovenskih goricah (v nadaljnjem besedilu OPPN) leži v zahodnem delu ureditvenega 
območja OPPN. 

Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega parceli št. *80 in 334/2, obe k.o. Kremberk. 

 
- Lokacija območja sprememb in dopolnitev OPPN 

Zakonske osnove  

Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN je 61.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/2007, 108/2009).  
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Izhodišča in predmet sprememb in dopolnitev OPPN 

Občina želi omogočiti rekonstrukcijo obstoječih objektov na območju sprememb OPPN za namen 
vinogradniškega muzeja. 

Na tem območju veljavni OPPN predvideva rušitev objektov in izgradnjo dveh večjih objektov s poslovno-
stanovanjskim programom. 

Z dopolnitvijo poglavja IX. Odstopanja v odloku, je možno dopustiti ohranitev obstoječih stavb na območju 
sprememb in dopolnitev OPPN, ter za njihovo rekonstrukcijo uporabiti pogoje, ki jih veljavni OPPN določa v 
7. členu (usmeritve glede posegov na obstoječih objektih). 

Opis sprememb meril in pogojev 

Na območju sprememb in dopolnitev se spremenijo dopustna odstopanja tako, da je možno namesto 
izgradnje predvidenih objektov ohraniti obstoječe objekte. 

Zaradi tega se za 36. členom doda novi 36.a člen (odstopanja glede izgradnje predvidenih objektov), ki 
omogoča ohranitev stavb na parcelah št. *80 in 334/2, obe k.o. Kremberk.  

 


