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Številka: 350-8/2016 

 

 

Zadeva: SPIS POSTOPKA za 

              spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) 

              Mestne občine Ptuj – tretje spremembe in dopolnitve 

 

 

1. Sklep župana o začetku postopka 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1  evidentirano 

v LOTUS-u 

27. 7. 2016 

e-pošta z dne 21. 

4. 2016 

e-pošta z 

dne 21. 4. 

2016 

odgovor po e-pošti  s strani 

ministrstva, pristojnega za 

prostor, glede čim krajšega 

postopka sprememb in 

dopolnitev OPN; v LOTUS-u 

dokument pod zaporedno št. 1 

2 28. 7. 2016  350-8/2016-2 

(5003) 

28. 7. 2016 vloga Direkciji RS za vode za 

izdajo mnenja k spremembam in 

dopolnitvam OPN 

3 28. 2. 2017  350-8/2016-3 

(5008) 

28. 2. 2017 vloga Direkciji RS za vode za 

izdajo mnenja, kateri je 

priložena digitalna oblika 

prostorskega akta (tretjih 

sprememb in dopolnitev OPN) 

4  6. 3. 2017 35001-459/2016-

6 

28. 02. 2017 odgovor Direkcije RS za vode na 

vlogo za izdajo mnenja iz 

meseca julija 2016 

5  16. 3. 2017 35001-459/2016-

9 

14. 03. 2017 drugo mnenje s področja 

upravljanja z vodami( Direkcije 

RS za vode) k predlogu tretjih 

sprememb in dopolnitev OPN 

6 28. 3. 2017  350-8/2016 28. 3. 2017 sklep o začetku postopka 

(podpisan) 

7 7. 4. 2017  Uradni vestnik 

Mestne občine 

Ptuj, št. 7/17, z 

dne 7. 4. 2017 

Uradni 

vestnik 

Mestne 

občine Ptuj, 

št. 7/17, z 

dne 7. 4. 

2017 

objava sklepa župana o začetku 

postopka v uradnem glasilu 

8 izpis s 

spletne 

strani 

Mestne 

občine Ptuj 

z dne 21. 4. 

2017 

 spletna stran 

Mestne občine 

Ptuj: 

www.ptuj.si  

izpis s 

spletne 

strani z dne 

21. 4. 2017 

objava sklepa župana o začetku 

postopka na spletni strani 

Mestne občine Ptuj 

9 21. 4. 2017  350-8/2016-9 

(5003) 

21. 4. 2017 dostava ministrstvu kopije 

uradne objave sklepa o začetku 

postopka in dopolnjenega 
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osnutka za javno razgrnitev 

10 21. 4. 2017  350-8/2016-10 

(5003) 

21. 4. 2017 dostava kopije uradne objave 

sklepa o začetku postopka 

sosednjim občinam 

11  5. 5. 2017 35032-

23/2017/3-

10922-1 

3. 5. 2017 odgovor ministrstva na dostavo 

sklepa o začetku postopka in 

dopolnjenega osnutka: želijo 

prejem osnutka prostorskega 

akta 

12  16. 5. 2017 3500-2/2017 5. 5. 2017 odziv Občine Starše na prejeti 

sklep o začetku postopka: 

vključitev mostu preko reke 

Drave na območju občin Starše, 

Ptuj, Duplek 

13 18. 5. 2017  350-8/2016-15 

(5003) 

18. 5. 2017 odgovor Občini Starše 

 

 

2. OSNUTEK  
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1 16. 5. 2017  350-8/2016-12 

(5003) 

16. 5. 2017 dostava osnutka ministrstvu, 

priloga: zgoščenka 

2  24. 5. 2017 35032-

23/2017/5-

10922-1 

22. 5. 2017 odgovor ministrstva na prejeti 

osnutek 

 

 

3. Prva mnenja 
 
zap. 

št. 

Datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

     Prvih mnenj se ne pridobiva. 

Ta postopek se nanaša samo na 

spremembe in dopolnitve OPN, 

ki izhajajo iz novega/drugačnega 

stališča nosilca urejanja prostora 

s področja upravljanja z vodami. 

Zato v tem postopku ni potrebe 

po sodelovanju drugih nosilcev 

urejanja prostora, saj drugi 

nosilci urejanja prostora v 

postopku priprave in sprejema 

OPN na obravnavanih zemljiščih 

niso zahtevali izločitve iz 

stavbnih zemljišč ali pa 

določitve takšnih stavbnih 

zemljišč, na katerih ni dopustna 

gradnja objektov. 

Nosilec s področja upravljanja z 

vodami (Direkcija RS za vode) 

pa je že podal pozitivno drugo 

mnenje št. 35001-459/2016-9 z 

http://www.sou-info.si/
mailto:sou@ptuj.si


 
MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ 

TELEFON 02 748 29 63, TELEFAKS 02 748 29 44, www.sou-info.si, e-naslov: sou@ptuj.si 

dne 14. 3. 2017. 

 

 

4. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

     Ni izvedbe postopka CPVO. 

Ta postopek se nanaša samo na 

spremembe in dopolnitve OPN, 

ki izhajajo iz novega/drugačnega 

stališča nosilca urejanja prostora 

s področja upravljanja z vodami. 

Zato v tem postopku ni potrebe 

po sodelovanju drugih nosilcev 

urejanja prostora, saj drugi 

nosilci urejanja prostora v 

postopku priprave in sprejema 

OPN na obravnavanih zemljiščih 

niso zahtevali izločitve iz 

stavbnih zemljišč ali pa 

določitve takšnih stavbnih 

zemljišč, na katerih ni dopustna 

gradnja objektov. 

Nosilec s področja upravljanja z 

vodami (Direkcija RS za vode) 

pa je že podal pozitivno drugo 

mnenje št. 35001-459/2016-9 z 

dne 14. 3. 2017. 

 

 

5. DOPOLNJEN  OSNUTEK  
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1     digitalna oblika dopolnjenega 

osnutka: zgoščenka z 

dopolnjenim osnutkom, april 

2017 (opomba: vsebina je enaka 

vsebini zgoščenke z datumom 

februar 2017, ki je bil 

posredovan v pridobitev mnenja 

vodarjev, le da je na zgoščenki z 

datumom april 2017 dodano še 

že pridobljeno pozitivno drugo 

mnenje vodarjev), izdelovalec 

UMARH Ptuj d.o.o. 

2 5. 6. 2017  350-8/2016 5. 6. 2017 dopolnjen osnutek odloka za 

obravnavo na mestnem svetu: 

spremni dopis mestnemu svetu, 

odlok z obrazložitvijo, lista 

pravnega pregleda 

3  evidentirano 

v LOTUS-u 

22. 6. 2017 

350-8/2016 19. 6. 2017 sklep mestnega sveta o sprejemu 

dopolnjenega osnutka odloka 

http://www.sou-info.si/
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6. Javna razgrnitev in javna obravnava 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1 5. 4. 2017  350-8/2016 5. 4. 2017 javno naznanilo o javni 

razgrnitvi in javni obravnavi: 

razgrnitev od 19. 4. 2017 do 19. 

5. 2017 (kasneje rok podaljšan z 

dopolnitvijo javnega naznanila: 

19. 4. 2017 do 22. 5. 2017), 

javna obravnava dne 10. 5. 2017 

ob 16.30 v veliki sejni sobi 

mestne hiše (Ptuj, Mestni trg 1) 

2 izpis s 

spletne 

strani 

Mestne 

občine Ptuj 

dne 11. 4. 

2017 

 izpis s spletne 

strani Mestne 

občine Ptuj dne 

11. 4. 2017 

izpis s 

spletne 

strani 

Mestne 

občine Ptuj 

dne 11. 4. 

2017 

objava javnega naznanila v 

svetovnem spletu 

3 11. 4. 2017  Štajerski 

TEDNIK z dne 

11. 4. 2017 

(torek), stran 23 

11. 4. 2017 objava javnega naznanila o javni 

razgrnitvi in javni obravnavi v 

časopisu Štajerski TEDNIK 

(javno naznanilo št. 350-8/2016 

z dne 5. 4. 2017) 

dopolnitev javnega naznanila 

4 18. 4. 2017  350-8/2016 18. 4. 2017 dopolnitev javnega naznanila o 

javni razgrnitvi in javni 

obravnavi: 

- navedene so parcele, na 

katere se nanašajo  

spremembe in dopolnitve, 

- razgrnitev od 19. 4. 2017 do 

22. 5. 2017 

5 izpis s 

spletne 

strani 

Mestne 

občine Ptuj 

z dne 20. 4. 

2017 

 izpis s spletne 

strani Mestne 

občine Ptuj 

(www.ptuj.si) z 

dne 20. 4. 2017 

izpis s 

spletne 

strani 

Mestne 

občine Ptuj 

z dne 20. 4. 

2017 

objava dopolnitve javnega 

naznanila v svetovnem spletu 

6 21. 4. 2017  Štajerski 

TEDNIK z dne 

21. 4. 2017 

(petek), stran 21 

21. 4. 2017 objava dopolnitve javnega 

naznanila v časopisu Štajerski 

TEDNIK (dopolnitev javnega 

naznanila št. 350-8/2016 z dne 

18. 4. 2017) 

nadaljnje aktivnosti 

7 10. 5. 2017   10. 5. 2017 zabeležka javne obravnave z 

listo prisotnosti 

8   knjiga pripomb 

za javno 

razgrnitev tretjih 

sprememb in 

dopolnitev OPN 

od 19. 4. 2017 do 

 knjiga pripomb: v sami knjigi 

pripomb ni vpisanih pripomb, 

ena pripomba pa je bila vpisana 

v napačno knjigo pripomb (v 

knjigo pripomb za spremembe in 

dopolnitve občinskega 
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22. 5. 2017 podrobnega prostorskega načrta 

(OPPN) za območje P11-R5 

Rogoznica – pokopališče); 

pripombo podal Karo Roman 

(Dravska 6, Ptuj), da se parceli 

794/46, 794/47, obe k.o. Brstje, 

v celoti opredeli kot nezazidano 

stavbno zemljišče (zemljišče je 

nasuto in dvignjeno 2 m glede na 

celotno območje) 

9     gradiva javne razgrnitve: 

- povzetek za javnost, 

- tekstualno gradivo: odlok 

(dopolnjen osnutek, februar 

2017); izdelovalec Umarh 

d.o.o., št. 05/17, datum 

februar 2017, 

- kartografsko gradivo:  

- karta 3 (prikaz območij 

EUP, osnovne oziroma 

podrobnejše NRP in PIP): 

listi I2749 (list 9), I2610 

(list 15 za varianto 1), I2610 

(list 15 za varianto 2), J2611 

(list 20), 

- karta 4 (prikaz območij 

EUP in gospodarske javne 

infrastrukture): list I2610 

(list 15), J2611 (list 20) 

 

 

7. Stališča do pripomb in predlogov 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1 5. 6. 2017  350-8/2016-18 5. 6. 2017 predlog stališč za obravnavo na 

mestnem svetu: spremni dopis 

mestnemu svetu, stališča z 

obrazložitvijo, lista pravnega 

pregleda 

2  evidentirano 

v LOTUS-u 

22. 6. 2017 

350-8/2016-18 19. 6. 2017 sklep mestnega sveta o sprejemu 

predloga stališč 

3  22. 6. 2017 350-8/2016-18 19. 6. 2017 stališča – podpisana, sprejeta na 

mestnem svetu (za parceli 

794/46, 794/47 k.o. Brstje) 

4  22. 6. 2017 

objava na 

oglasni 

deski občine 

350-8/2016-18 19. 6. 2017 objava podpisanih stališč na 

oglasni deski Mestne občine Ptuj 

(za parceli 794/46, 794/47 k.o. 

Brstje) 

5 izpis s 

spletne 

strani z dne 

26. 6. 2017 

 izpis s spletne 

strani z dne 26. 

6. 2017 

izpis s 

spletne 

strani z dne 

26. 6. 2017 

objava stališč (podpisanih) na 

spletni strani Mestne občine Ptuj 

www.ptuj.si ; izpis z dne 26. 6. 

2017; v LOTUS-u 23. dokument 

6 27. 6. 2017  350-8/2016-24 

(5003) 

27. 6. 2017 seznanitev pripombodajalca s 

stališčem mestnega sveta do 

njegove pripombe, podane v 

času javne razgrnitve (Karo 
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Roman) 

 

 

8. PREDLOG  
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1 30. 6. 2017  350-8/2016 30. 6. 2017 predlog odloka za obravnavo na 

mestnem svetu: spremni dopis 

mestnemu svetu, odlok z 

obrazložitvijo, lista pravnega 

pregleda 

2  18. 8. 2017 35032-

23/2017/6-

10922-04 

16. 8. 2017 poziv ministrstva za 

posredovanje predloga in 

veljavnega prostorskega akta 

tretjih sprememb in dopolnitev 

OPN 

3 6. 9. 2017  350-8/2016-32 

(5003) 

6. 9. 2017 posredovanje predloga 

ministrstvu (Sektorju za 

prostorsko načrtovanje) 

 

 

9. Druga mnenja 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

     Drugih mnenj se ne pridobiva. 

Ta postopek se nanaša samo na 

spremembe in dopolnitve OPN, 

ki izhajajo iz novega/drugačnega 

stališča nosilca urejanja prostora 

s področja upravljanja z vodami. 

Zato v tem postopku ni potrebe 

po sodelovanju drugih nosilcev 

urejanja prostora, saj drugi 

nosilci urejanja prostora v 

postopku priprave in sprejema 

OPN na obravnavanih zemljiščih 

niso zahtevali izločitve iz 

stavbnih zemljišč ali pa 

določitve takšnih stavbnih 

zemljišč, na katerih ni dopustna 

gradnja objektov. 

Nosilec s področja upravljanja z 

vodami (Direkcija RS za vode) 

pa je že podal pozitivno drugo 

mnenje št. 35001-459/2016-9 z 

dne 14. 3. 2017. 

 

 

10. Sprejem prostorskega akta 
 
zap. datum nastanka (N) št. datum opis dokumenta 
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št. ali prejema dokumenta (P) 

                            
dokumenta dokumenta 

N P 

1  25. 7. 2017 350-8/2016 17. 7. 2017 podpisan odlok, sprejet na 31. 

seji mestnega sveta, dne 17. 7. 

2017 

 

 

11. Objava odloka 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1 objava dne 

2. 8. 2017 

 Uradni vestnik 

Mestne občine 

Ptuj, št. 14/17 

objava dne 

2. 8. 2017 

objava odloka v uradnem glasilu 

(odlok št. 350-8/2016 z dne 17. 

7. 2017): objavljeno 2. 8. 2017, 

prične veljati 15. dan po objavi 

 

 

12. Posredovanje prostorskega akta pristojnim službam 
 
zap. 

št. 

datum nastanka (N) 

ali prejema dokumenta (P) 

                            

št. 

dokumenta 

datum 

dokumenta 

opis dokumenta 

N P 

1  17. 8. 2017  17. 8. 2017 izdelovalec prostorskega akta 

preda sprejeti prostorski akt 

2 21. 8. 2017  350-8/2016-30 

(5008) 

21. 8. 2017 dostava prostorskega akta 

ministrstvu 

3 21. 8. 2017  350-8/2016-31 

(5008) 

21. 8. 2017 dostava prostorskega akta 

upravni enoti 
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