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

SVETA ANA

PREDLAGATELJ:   župan

GRADIVO PRIPRAVIL:  Urad občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 61. a Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09,  80/2010-ZUPUDPP 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) Občinski svet Občine Sveta 
Ana  na  svoji    8.  redni   seji  dne  01.08.2012    sprejme Odlok   o  spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sveta Ana v 
predloženi obliki.
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 PREDLOG

Na podlagi 61. a Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS št. 33/07,70/2008-ZVO-
1B,  108/09, 80/2010-ZUPUDPP (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 01.08.2012   sprejel 

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

SVETA ANA

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 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 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.«

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 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, 
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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.«

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 Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 35053-01/2012
Datum:   01.08.2012

                                                                                 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 prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 82/06, 14/10, MUV št. 4/11, 
27/11), zaradi definiranja meril in pogojev gradnjo baznih postaj mobilne telefonije.

V  veljavnem odloku  o  prostorskih  ureditvenih  so  pogoji  za  umeščanje  v  prostor  in 
oblikovanje baznih postaj mobilne telefonije premalo definirani. Pogoji so določeni le za 
enostavne  objekte  in  sicer  pomožne  telekomunikacijske  objekte:  bazna  postaja  – 
antenski drog in antenski nosilec, ki se postavljajo v ureditveno območje naselja in na 
stavbna zemljišča razpršene gradnje.

Ugotovljeno je,  da je  možno pridobiti  gradbeno dovoljenje tudi  za zahtevne objekte 
(bazno  postajo  mobilne  telefonije)  na  kmetijskem  zemljišču,  kjer  veljavni  odlok  o 
prostorskih  ureditvenih  pogojih  dopušča gradnjo  javne  gospodarske infrastrukture  in 
priključkov nanjo. Upravni organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal (Ministrstvo za okolje in 
prostor) šteje, po Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur. List RS, št. 10/07, 110/09, 
33/11),  gradnjo  bazne  postaje  mobilne  telefonije  za  gradnjo  javne  komunikacijske 
infrastrukture v javno korist,  torej,  skladno z določili  veljavnega odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih, za javno gospodarsko infrastrukturo, čeprav Zakon o elektronskih 
komunikacijah v 11. odstavku 7. člena izrecno navaja, da se za potrebe prostorskega 
načrtovanja le  kabelska kanalizacija šteje za gospodarsko javno infrastrukturo in  da 
mora biti tako zgrajena kabelska kanalizacija na voljo vsem zainteresiranim operaterjem 
omrežij pod enakimi pogoji.

Zaradi zgoraj navedenega, je pobudnik ugotovil, da je smiselno definirati podrobnejša 
določila  za  umeščanje  baznih  postaj  mobilne  telefonije  in  njihovo  oblikovanje,  saj  
predstavljajo  objekti  bistveni  vpliv  na  pričakovano  krajinsko  podobo,  še  posebej  v 
odprtem prostoru.

− Pogled na bazno postajo mobilne telefonije v odprti krajini (vir:  
http://www.dolenjskilist.si/2009/07/29/17433/novice/bela_krajina/Zmaga_Dragatuscev_proti_Simobilu/)
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Območje obdelave

Območje SD PUP zajema celoten prostor Občine Sveta Ana, razen območja veljavnega 
ureditvenega načrta za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah.  

− Območje Občine Sveta Ana (vir: http://maps.google.si/maps?hl=sl&cp=14&gs_id=1l&xhr=t&q=ob
%C4%8Dina+sveta+ana&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1536&bih=853&wrapid=tljp1339145

507097026&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl)

Zakonske osnove 

Pravna  podlaga  za  izdelavo  sprememb  in  dopolnitev   je  61.  a  člen  Zakona  o 
prostorskem  načrtovanju  (Uradni  list  RS,  št.  33/07,  70/2008-ZVO-1B,  108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C). 

Izhodišča in usmeritve za gradnjo baznih postaj mobilne telefonije1

(a) Izhodišča

Umeščanje z omejitvami glede podrobnejše umestitve in oblikovanja ter vplivov EMS 
velja  za  območja,  ki  potrebujejo  povečano  varstvo  pred  sevanjem  po  Uredbi  o 
1 povzeto po: Gajšek, P. s sod. (2010), Okoljsko prostorska izhodišča načrtovanja brezžičnih sistemov, INIS - 
Inštitut za neionizirna sevanja, Ljubljana
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elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in hkrati območja, kjer je 
treba posebno pozornost nameniti tudi ohranjanju oz. oblikovanju kakovostne urbane 
podobe.

Umestitev  naj  ne  bi  bila  dopustna,  v  skladu  z  načelom  previdnosti  in  priporočili 
Resolucije Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o zdravstvenih vprašanjih v 
zvezi z elektromagnetnimi sevanji  (2009), na specifičnih območjih parkov in otroških 
igrišč,  bolnišnic,  objektov  vzgojno-varstvenega  in  izobraževalnega  programa  ter 
programa osnovnega zdravstvenega varstva.

Na območjih brez posebnih omejitev je tudi smiselno upoštevati pravila dobre prakse 
glede podrobnejše umestitve in oblikovanja ter vplivov EMS.

(b) Usmeritve za podrobnejše umeščanje

Osnovni možnosti za umeščanje objektov v prostor sta dve: 

− umestitev v druge obstoječe ali  predvidene objekte (priporočljivo,  na ta način se 
zmanjšuje obseg potencialnih vidnih motenj v prostoru),

− samostojna umestitev (če ni možne drugačne rešitve ali je takšna rešitev v kontekstu 
celovitega urejanja prostora bolj smiselna).

Za urbana območja velja: 

− naprave in antene naj se postavljajo na obstoječe ali načrtovane objekte; 

− uporabljajo  naj  se  načela  dobre  prakse,  dobre  arhitekturne  rešitve  naj  se  ne 
uporablja  le  v  problematičnih primerih  in  pomembnejših lokacijah, ampak v vseh 
primerih; 

− kjer je to racionalno, naj se uporablja naprave majhnega merila; 

− naprave naj se prvenstveno integrira v arhitekturo objektov; 

− izogiba  naj  se  vidno  in  glede  rabe  občutljivim  lokacijam  (varovanim  območjem, 
rekreacijskim površinam); 

− izkorišča naj se območja s tehnološkimi objekti (industrijska območja) in območja 
infrastrukture.

Za kulturno krajino velja:

− pri umeščanju naj se upoštevajo značilni pogledi, izogiba naj se vidno izpostavljenim 
lokacijam; 

− izogiba naj se izjemnim in dediščinskim krajinam; 

− upoštevajo naj se značilnosti in merilo krajine; 

− posebna pozornost naj se nameni mikrolokaciji umestitve ter oblikovanju antene in 
spremljajočih  objektov  na  način,  da  se  zagotovi  manjšo  vidno  izpostavljenost  in 
kontrastnost; 

− vključuje naj se omilitvene ukrepe, predvsem zasaditve.

Za območja ohranjanja narave velja: 

− naprave naj se umešča na relativno naravno manj ohranjene lokacije; 
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− ohranjajo naj se vrednejši habitatni tipi; 

− upoštevajo naj se (mikro)reliefne značilnosti; 

− oblikovanje naj bo zadržano, dopustno je maskiranje s povzemanjem naravnih oblik,  
ki pa morajo biti pravilno postavljene v kontekst; 

− obseg sečnje naj se zmanjša na najmanjšo možno mero; 

− čas gradnje naj se prilagodi naravnim ciklusom (npr. izven gnezditvenih obdobij, v 
času mirovanja vegetacije); 

− postavitev naj se usklajuje z Zavodom RS za varstvo narave, objekti postavljajo pod 
njihovimi pogoji in nadzorom.

Za  območja  in  objekte  kulturne  dediščine  (cerkve,  gradove,  varovane  zgradbe, 
arheološka območja) oz. stara mestna in vaška jedra velja: 

− naprave naj se popolnoma integrira v zgodovinski kontekst; 

− naprave naj se umešča v relativno manj pomembne objekte; 

− odškodnina za umestitev naj bo namenska, postane naj način vzdrževanja objektov 
kulturne dediščine; 

− postavitev naj  se usklajuje z  Zavodom RS za varstvo  kulturne dediščine,  objekti 
postavljajo pod njihovimi pogoji in nadzorom. 

(c) Usmeritve za oblikovanje 

Oblikovanje objektov in naprav - V primeru koncepta integracije naprav v naselbinsko ali 
krajinsko sliko je ključnega pomena zmanjševanje razlik med napravami in človekovim 
pričakovanjem pri  dojemanju  vidne  slike  posameznega  območja.  Pri  načrtovanju  je 
treba torej  upoštevati  ozadje oz. način preslikave načrtovane naprave na to ozadje. 
Ključni oblikovalski prvini sta barva in tekstura.

Spremljajoči objekti in naprave - Pri načrtovanju brezžičnih sistemov naj se posebno 
pozornost namenja tudi  načrtovanju spremljajočih objektov in naprav.  Za objekte za 
spremljajočo opremo velja:

− oblikuje naj se jih v skladu z arhitekturno tipiko prostora ali kot atraktiven tehnološki  
objekt v prostoru;

− objekti naj bodo oblikovno skladni z antenami;

− z  ustrezno  umestitvijo,  barvo  oz.  fasadno  oblogo  naj  se  zmanjša  vidno 
izpostavljenost in kontrastnost v prostoru.

Za ureditev območja velja:

− območje naj se uredi skladno z okoliškim krajinskim vzorcem;

− v največji možni meri naj se ohranja obstoječa vegetacija, novo vegetacijo naj se 
zasadi v funkciji zakrivanja objektov;

− ograjne elemente naj se kombinira s tipičnimi in naravnimi prvinami (živice, plotovi,  
kamnite zložbe).

Za komunalno opremljanje velja:
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− uporablja naj se alternativne vire energije na sami lokaciji (sončna energija, vetrna 
energija);

− izkorišča naj se obstoječe dostopne poti;

− dostopne poti v času gradnje naj se sanira. 

Predmet sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih

Z dopolnitvijo 9., 10., 13. in 14. člena veljavnega odloka je možno podrobneje določiti  
merila in pogoje za lego in velikost objektov baznih postaj mobilne telefonije na območju 
odprtega prostora in v naseljih ter merila in pogoje za oblikovanje objektov in ureditev 
njihove okolice.

Opis sprememb in dopolnitev meril in pogojev

V odloku se dodatno opredelijo merila in pogoji  za umeščanje in oblikovanje baznih 
postaj mobilne telefonije.

V 9. in 10. členu odloka, ki se nanašata na merila in pogoje glede vrste posegov v gozd 
in na kmetijska zemljišča, se doda nov drugi odstavek, ki določa, da se:

− bazne postaje mobilne telefonije  umešča v gozd oziroma na kmetijska zemljišča 
izjemoma, kadar jih ni smiselno umestiti v druge obstoječe ali načrtovane objekte.

− objekt oblikuje v skladu z arhitekturno tipiko prostora ali  kot atraktiven tehnološki  
objekt.

− z ustrezno umestitvijo,  barvo in fasadno oblogo zmanjša vidno izpostavljenost in 
kontrastnost v prostoru.

− območje objekta zasadi skladno z okoliškim krajinskim vzorcem.

− v največji možni meri ohranja obstoječa vegetacija.

− ograjne elemente kombinira s tipičnimi in naravnimi prvinami (živice, plotovi, kamnite 
zložbe).

− prednostno uporablja alternativne vire  energije na sami  lokaciji  (sončna energija, 
vetrna energija).

− izkorišča obstoječe dostopne poti.

− dostopne poti v času gradnje sanira. 

V 13. členu odloka, ki se nanaša na pogoje in merila za lego in velikost objektov na 
območju razpršene gradnje, se na koncu doda nov odstavek, ki določa, da se:

− naprave in antene postavljajo na obstoječe ali načrtovane objekte.

V 14. členu odloka, ki se nanaša na pogoje in merila za lego in velikost objektov v 
naseljih, se na koncu doda nov odstavek, ki določa, da se:

− naprave  in  antene  postavljajo  na  obstoječe  ali  načrtovane  objekte  gospodarske 
javne infrastrukture.
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− Primer združevanja naprav na drugih infrastrukturnih objektih – primer  
elektroenergetskega daljnovoda2

2 Vir: Gajšek, P. s sod. (2011), Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov, Projekt Forum EMS, Republika 
Slovenija, Ministrstvo za okolje, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
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