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53. ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – cen-
tralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

54. PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih 
sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj ali 
stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v 
starem mestnem jedru Ptuja

55. PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, 
športnikom osnovnih šol,  učencem glasbenih šol, 
dijakom in študentom Mestne občine Ptuj

56. SKLEP
o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti po-
godbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za 
izgradnjo CERO Gajke, št. 352-06-4/98-503, z dne 
23. 10. 2002

57. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za 
nepremičnino katastrska občina 385 Podvinci 
parcela 1067/14

58. JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem 
mestnem jedru Ptuja za leto 2018

59. JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

60. JAVNI RAZPIS
za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski 
ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2018

61. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
na območju Mestne občine Ptuj v letu 2018

53.
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. 
US, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 39. seji, dne 16. 
4. 2018, sprejel 

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – cen-
tralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se skladno z Odlokom o Občinskim prostorskim 
načrtom Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obve-
zna razlaga, 4/17 – obvezna razlaga in 19/17 – obvezna razlaga; v 
nadaljevanju OPN), sprejme občinski podrobni prostorski načrt 
(v nadaljevanju: OPPN) za enoti urejanja prostora (v nadaljeva-

nju EUP) RO06 – Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 – Ptuj 
– Žabja vas – opekarna, ki ga je izdelalo podjetje Žiher projekt 
d.o.o., Opekarniška cesta 17a, 2270 Ormož, pod številko projekta 
21-OPPN/2017, datum: november 2017.

2. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)

(1) S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, ume-
stitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in 
pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno in-
frastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za 
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, eta-
pnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih re-
šitev ter obveznosti investitorja.
(2) Sestavljen je iz naslednjih delov:

A) BESEDILO
1. Obrazložitev odloka
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
3. Smernice in mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu 
načrtu

B) KARTOGRAFSKI DEL
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1.  Pregledna karta s prikazom območja obdelave 
1:2000

2.  Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom meje OPPN 
1:3000
2.1  Območje spremembe namenske rabe v skladu z OPPN 

1:3000
3.  Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

1:1000
4.  Povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 

1:5000
5.  Rušitvena situacija 

1:1000
6.  Ureditveno količbena situacija s prerezom 

1:500
7.  Situacija komunalne infrastrukture 

1:500
8.  Situacija prometne ureditve 

1:500
9.  Načrt parcelacije 

1:500

C) PRILOGE
Priloge OPPN so:

1. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
2. prikaz stanja v prostoru,
3.  strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega 

akta,
4. povzetek za javnost,
5. spis postopka.

II. OPIS MEJE OBMOČJA

3. člen
(območje podrobnega načrta)

(1) Sklenjeno območje OPPN obsega enoti urejanja prostora 
RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in EUP RO07 Ptuj – Žabja 
vas – opekarna.
(2) V območju OPPN iz prejšnjega odstavka se skladno z geodet-
skim načrtom, nahajajo zemljišča s parcelnimi številkami:
- EUP RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del: 878/4 – del in 453/7 
– del, obe katastrska občina 388 - Rogoznica in zemljišča s parcel-
nimi številkami: 101/2, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 117/10, 117/11 
– del in 136/1, vse katastrska občina 389 - Nova vas pri Ptuju;
- EUP RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna: 878/4 – del, 451/5, 446/1 
– del, 450/2 – del, 451/4, 453/6, 453/7 – del, 454/4 – del, 454/3, 739 
in 740, vse katastrska občina 388 - Rogoznica.
(3) Po podatkih GIS-PISO velikost OPPN znaša približno 4,28 ha.
(4) Meja območja OPPN je prikazana na kartografskem listu št. 3 
»Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem«.

4. člen
(obstoječa namenska raba območja)

(1) EUP RO06 - Žabja vas - centralni del – stanovanjske površine 
in osrednje območje centralnih dejavnosti.
(2) EUP RO07 - Žabja vas - opekarna - severovzhodni del obsega 
površine gospodarske cone.
(3) EUP RO07 - Žabja vas - opekarna – jugovzhodni del obsega 
druge urejene zelene površine.

5. člen
(sprememba namenske rabe v območju)

(1) V skladu z določili 56.a člena ZPNačrt-a je določeno, da se 
sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorskih izved-

benih pogojev z občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
(OPPN) dopusti brez poprejšnje spremembe občinskega prostor-
skega načrta (OPN), če:
- je sprememba potrebna za izvedbo občinskega razvojnega pro-
grama oziroma drugega razvojnega projekta v skladu z regional-
nim razvojnim programom in
- je sprememba skladna s strateškim delom občinskega prostor-
skega načrta oziroma občinskim strateškim prostorskim načrtom, 
če je ta sprejet kot samostojni akt (predlagana ureditev je v skladu 
s 5. in 6. točko prvega odstavka 27. člena strateškega dela OPN).
(2) V skladu z določili Regionalnega razvojnega programa Podra-
vske razvojne regije 2014-2020 je ureditev skladna s prioriteto II. 
VKLJUČUJOČA DRUŽBA, BLAGINJA, ZNANJE, s ciljem pove-
čanja socialne vključenosti, izboljšanja dostopnosti do socialnih in 
zdravstvenih storitev ter infrastrukture. Sprememba je usklajena z 
Investicijskim področjem – dostopnost do socialnih in zdravstve-
nih storitev ter infrastrukture.
Predlagana ureditev je v skladu z določili krovnega strateškega ra-
zvojnega dokumenta Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-
2025; s 4. točko strateške usmeritve – Mesto aktivnih, zdravih in 
ustvarjalnih ljudi. Eden izmed pomembnih horizontalnih ukrepov 
je v strateškem dokumentu poudarjena kakovostna in strokovna 
prostorska politika, ki podpira uresničitev strateških razvojnih 
usmeritev.
(3) Predvidene prostorske ureditve niso v celoti (v delu EUP RO07 
Ptuj – Žabja vas – opekarna) skladne s trenutno rabo določeno v 
OPN. Ker gre za predvidene dejavnosti, ki so ustreznejše z vidika 
lastnosti prostora in obstoječih okoliških dejavnosti ter omogočajo 
izboljšanje kakovosti bivanja in pogojev za zdravje ljudi, je mo-
žno predvidene prostorske ureditve umestiti z OPPN v skladu z 
določili 56. a člena ZPNačrt-a. V skladu z določili tega člena je, v 
primerih, ko se predvideva sprejemljivejšo in manj obremenjujočo 
namensko rabo, z OPPN dopustna sprememba podrobnejše na-
menske rabe brez poprejšnje spremembe OPN.
(4) V skladu z določbo četrtega odstavka 57. člena ZPNačrt, ki do-
loča, da sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, s katerim se spreminja podrobnejša namen-
ska raba, vsebuje tudi predhodno ugotovitev mestnega sveta, da 
so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alineje prvega odstavka 56. a 
člena tega zakona, je Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 2. do-
pisni seji, dne 24. 3. 2017, sprejel Sklep o ugotovitvi izpolnjevanja 
pogojev o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za dele enot urejanja prostora RO05, RO06 in RO07.
(5) V skladu s sprejetim sklepom se za del območje EUP RO07 
Ptuj – Žabja vas – opekarna spremeni namenska raba iz obstoječe 
(IG) v namensko rabo: druga območja centralnih dejavnosti (CD).

III.  FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALI-
TETO GRADNJE TER URBANISTIČNE OMEJITVE

6. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim načrtom)

(1) Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje 
za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih (rekon-
strukcije, dozidave, nadzidave), pogoje za odstranitev obstoječih 
objektov, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prome-
tne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

(2) Predvidene so naslednje ureditve:
–  gradnja treh ali dveh stanovanjsko poslovnih stavb,
–  gradnja stanovanjsko poslovne stavbe z varovanimi stanovanji, 

hotelska in podobne stavba za kratkotrajno nastanitev, stavba 
splošnega družbenega pomena,
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–  gradnja stavbe namenjene centralnim dejavnostim, delno stano-
vanjska, stavba splošnega družbenega pomena,

–  gradnja stavbe, ki je namenjena izobraževanju in usposabljanju 
oseb s posebnimi potrebami in neinstitucionalnemu izobraževa-
nju (tudi razne delavnice) ter kombinirano storitev nastanitve, 
nega in zdravstvene oskrbe in dnevnega varstva, delno poslovna 
stavba,

–  stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
–  gradnja stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, delno 

poslovno upravne stavbe in delno stavbe splošnega družbenega 
pomena, delno gostinski dejavnosti in kulturi ter razvedrilu,

–  gradnja stavbe namenjeni storitveni, poslovni, stanovanjski in 
trgovski ter gostinski dejavnosti,

–  gradnja poslovno upravnega objekta,
–  gradnja trgovsko poslovnih stavb,
–  gradnja industrijsko skladiščnih stavb,
–  gradnja objekta za kmečki zoo,
–  rušitev štirih obstoječih objektov,
–  prenova in rekonstrukcija obstoječih objektov,
–  sprememba namembnosti v obstoječih objektih,
–  gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za lastne potrebe 

(tudi ob objektih),
–  postavitev gostinskih vrtov z nadstreški,
–  ureditev zelenih in drugih površin (tudi tlakovanje in postavitev 

senčnic, ploščadi, vodnih elementov…),
–  ureditev rekreacijsko parkovnih površin,
–  ureditev površin za prosto časovne aktivnosti,
–  ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 

dobra z ureditvijo notranjih ceste,
–  gradnja podpornih zidov (kjer je zaradi lastnosti terena izkazana 

potreba).

7. člen
(urbanistični parametri)

V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so 
prikazane v grafičnem delu:
–  gradbena črta je črta, na katero morajo biti z enim robom posta-

vljeni novozgrajeni objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov 
fasad (balkoni, nadstreški in podobno);

–  gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo pre-
segati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notra-
njost;

–  maksimalna etažnost je oznaka, ki podaja največje število etaž 
novogradenj ali rekonstruiranega objekta in se izraža kot oznaka 
kleti, pritličja in števila nadstropij nad njimi; možna je gradnja 
nižjih objektov;

- namembnost objekta je oznaka objekta z barvno šrafuro.

IV. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE PROSTORSKE 
UREDITVE

8. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Območje OPPN se nahaja na levo brežnem delu Ptuja, na se-
verni strani železniške proge Pragersko-Hodoš. Ureja območje 
Rogoznice, ki se je razvilo na vzhodnem robu mesta ob vpadnicah 
iz Lenarta, Juršincev in Dornave, ki pretežno predstavlja območje 
enodružinskih hiš, z manjšimi ostanki ohranjenih dejavnosti ob 
nekdanjem vzhodnem robu mesta (območje nekdanje opekarne 
Žabjak).
(2) Skozi območje OPPN na severozahodni strani poteka občinska 
cesta – lokalna cesta LC 328032 – Svržnjakova ulica, na katero se 
območje prometno navezuje. Na severni strani dela ceste bo na 

novo urejen obstoječ priključek občinske javne poti – JP 831921 - 
Zechnerjeva ulica in novi individualni prometni priključki parcel 
na obstoječo občinsko cesto LC 328032. Na južni strani Svržnja-
kove ulice, bodo urejene uvozno – izvozne klančine namenjene 
motornemu, kolesarskemu in peš prometu. Zaradi načrtovanih 
priključkov bo potrebna rekonstrukcija obstoječe občinske ceste 
LC 328032. Načrtovane so nove notranje ceste namenjene motor-
nemu in kolesarskemu prometu ter poti za pešce.
(3) Območje OPPN se na zahodni in severni strani navezuje na 
stanovanjsko gradnjo v naselju Žabjak in na vzhodu in jugu nepo-
sredno na nepozidane zelene površine in območje umetnih ribni-
kov, ki ju upravlja ribiška družina Ptuj.
(4) Na južnem robu območja OPPN bo izveden prometni pri-
ključek, ki se bo priključil na predvideno povezovalno cesto do 
obstoječe prometnice višjega reda - državne ceste R3713/4910 – 
Dornavska cesta.
(5) Povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora so prikazani 
na kartografskem listu št. 4 »Povezave s sosednjimi enotami ure-
janja prostora«.

9. člen
(vrste posegov in dopustnih dejavnosti)

(1) Na območju OPPN v EUP RO06 in EUP RO07 - zahodni del, 
so dopustne naslednje stavbe in dejavnosti, ki se locirajo skladno 
s podrobnejšo namensko rabo, kot je določeno v OPN. Namemb-
nost območja je namenjena centralnim dejavnostim (CD) in sta-
novanjskim površinam namenjene bivanju brez ali s spremljajoči-
mi dejavnostmi (SS).  V skladu z določili 5. točke 128. člena OPN 
je v delu OPPN z namensko rabo CD - (druga območja centralnih 
dejavnosti), možno nameniti deležu stanovanj največ 30 % BTP 
objektov.
Dopustne so poslovne dejavnosti trgovine ter mirne spremljajoče 
dejavnosti (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil), go-
stinstva in turizma, kulture, vzgoje in izobraževanja, razvedrila, 
športa in rekreacije ter druge dejavnosti, ki ne generirajo večjega 
tovornega niti večjega osebnega prometa. Možna je sprememba 
namembnosti dela stanovanjske površine v namen storitvene de-
javnosti (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil):

–  oskrba z električno energijo plinom in paro,
–  gradbeništvo,
–  informacijske in komunikacijske dejavnosti,
–  finančne in zavarovalniške dejavnosti,
–  poslovanje z nepremičninami,
–  strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
–  druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
–  zdravstvo in socialno varstvo,
–  druge dejavnosti,
–  dejavnosti gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem in pro-

izvodnja za lastno rabo.
Poleg bivanja, so dopustne še dejavnosti:

–  trgovina ter storitvene dejavnosti,
–  gostinstvo in turizem,
–  poslovne dejavnosti,
–  dejavnosti javne uprave,

–  izobraževanje (neinstitucionalno izobraževanje - tudi delavnice),
–  zdravstvo in socialno varstvo,
–  kulturne,
–  razvedrilne,
–  rekreacijske in športne dejavnosti ter
–  druge dejavnosti.
Sprememba namembnosti celotne stavbe je izjemoma dopustna le 
v primeru, ko je sprememba namenjena javni mesto tvorni dejav-
nosti, kot so: kulturne dejavnosti, gostinstvo in turizem, knjigarne, 
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izobraževalne dejavnosti in podobno.
(2) Območje OPPN v EUP RO07 - severovzhodni del, ki je v OPN 
opredeljeno z namensko rabo površine gospodarske cone (IG) je 
namenjeno:

–  industrijskim,
–  proizvodnim,
–  spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim ter
–  obrtnim,
–  skladiščnim,
–  prometnim,
–  trgovskim,
–  poslovnim in proizvodnim dejavnostim,
–  predelovalnim dejavnostim,
–  oskrbi z energijo in ravnanju z odpadki.

Dopustno je obratovanje in umeščanje naslednjih dejavnosti:
–  obstoječe proizvodne dejavnosti z veljavnimi dovoljenji za 

obratovanje,
–  storitve za kmetijsko proizvodnjo s pripravo pridelkov,
–  tiskarske storitve in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
–  proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov in 

proizvodnja električnih naprav,
–  trgovina na drobno, trgovina na debelo, razen z motornimi 

vozili,
–  promet in skladiščenje,
–  poštna dejavnost,
–  gostinstvo kot dopolnilna dejavnost,
–  informacijske ter telekomunikacijske dejavnosti,
–  finančne in zavarovalniške dejavnosti,
–  poslovanje z nepremičninami,
–  strokovne znanstvene in tehnične dejavnosti,
–  pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti.

Dopustne spremljajoče dejavnosti so trgovina, storitvene dejavno-
sti, gostinstvo, poslovne in druge dejavnosti.
(3) Na območju OPPN v EUP RO07 - jugovzhodni del, so dopu-
stne dejavnosti določene v OPN za namensko rabo druge urejene 
zelene površine (ZD). Dejavnosti, ki so namenjene aktivnemu pre-
življanju prostega časa, rekreaciji in športu na prostem ter prosto-
časnemu kmetovanju.
(4) Na območju OPPN so dopustne večnamenske stavbe, ki do-
puščajo kombinacijo dejavnosti, ki so v skladu z namensko rabo 
posamezne enote urejanja prostora. Zelene površine je dopustno 
organizirati kot večnamenske površine.

V. FUNKCIONALNA IN OBLIKOVNA MERILA TER POGOJI

10. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)

(1) Območje OPPN je razdeljeno na tri prostorske enote (PE): 
PE1, PE2, PE3. Delitev območja OPPN na prostorske enote je raz-
vidna na kartografskem listu »Ureditveno – količbena situacija s 
prerezom«.
(2) Znotraj območja OPPN PE1 obsega območje EUP RO06 in 
zahodni del EUP RO07.
(3) Znotraj območja OPPN PE2 obsega severovzhodni del EUP 
RO07.
(4) Znotraj območja OPPN PE3 obsega jugovzhodni del EUP 
RO07.
(5) Lega stavb je določena z gradbeno linijo in gradbeno mejo, 
dimenzije in umestitev objektov v prostor ter velikost in zmoglji-
vost objektov maksimalni tlorisni in višinski gabariti za celotno 
območje OPPN so razvidni iz kartografskega lista št. 6 »Ureditve-
no – količbena situacija«.
(6) Bruto višina posamezne etaže je odvisna od namena stavbe, 

enako velja za kolenčni zid (ne sme biti višji od 1m). Pri etažah je 
upoštevati standardne višine stanovanjskih etaž (3,00 m), najvišja 
dopustna višina posamezne poslovne etaže je lahko 4,2 m in stav-
be za obrt 3,60 m.
(7) Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena pov-
sod, kjer in v kakšnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, 
potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov. 
Dopustna je ena kletna etaža.
(8) Tlorisna velikost garaž v kleti ni odvisna od tlorisne velikosti 
pritličja, glede na potrebno število parkirnih mest je lahko večja 
ali manjša.
(9) Oblikovanje stavb mora biti prilagojeno predvideni funkciji 
objekta, sodobnemu načinu bivanja in uporabi objekta ter sodob-
nim tehnološkim procesom:

–  izhajati mora iz arhitekturnih in prostorskih značilnosti Pa-
nonske arhitekturne regije in iz značilnosti lokalne arhitektur-
ne krajine, tudi v interpretaciji z uporabo sodobnih materialov,

–  volumni objektov so lahko enoviti ali pa prostorsko razgibani, 
prilagojeni funkciji, možni so tudi volumenski poudarki fasa-
de,

–  fasade stavb morajo biti grajene iz kakovostnih in trajnih ma-
terialov, lahko so ometane, delno zastekljene, lahko tudi delno 
izvedene kot lesena ali kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali fasadnimi ploščami. Dopustne so tudi s sodobno uporabo 
stekla, kovine, lesa (ne brun) in kamna oblikovane fasade, celo 
prosojne. Oblikovane so lahko kot enovite ravne ploskve, brez 
poudarjene členitve in detajlov ali z izrazito fasadno členitvijo 
in členjenimi detajli, poudarjeno lahko imajo vodoravno ali 
navpično smer. Če so fasade ometane, morajo biti izvedene v 
odtenkih svetlejših ali toplih barv. Dopustni so barvni poudar-
ki. Uporaba barv, ki so v prostoru izrazito moteče in ne izha-
jajo iz tradicionalnih barv fasad (npr. citronsko rumena, živo 
rdeča, živo oziroma travniško zelena, živo oziroma turkizno 
modra itd.) niso dopustne.

(10) Prostorska enota PE1 obsega južni in zahodni del območja 
OPPN:

–  po tipologiji zazidave stavb so v skladu z odlokom o OPN, so v 
PE1 dopustne prostostoječe stavbe, razviti tlorisi, stavbe v nizu 
(ulična poteza), po tipologiji namembnosti in oblikovanja pa 
stavbe tipa S1, S2 (le obstoječe), S3, S4, S6, S8, N1, N2.

A – stavba ob Svržnjakovi ulici na severozahodni strani obmo-
čja, v enoti PE1:

–  stavba je namenjena stanovanjsko poslovni dejavnosti. Delež 
stanovanjskih površin lahko zajema največ 67 % BTP objekta. 
Opredeljena je z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Svr-
žnjakovo ulico. Maksimalni horizontalni gabariti so podani v 
ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je izvedena kot blaga enokapnica ali ravna streha;
–  maksimalna etažnost: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je 
lahko izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali s fasadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  pred stavbo je predvidena utrjena površina, namenjena ureditvi 
parkirnih mest, pergol in nadstreškov. Ostale površine se ozele-
nijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem in drevjem. 
Delno se zelene površine lahko utrdijo za ureditev parkirnih 
mest.

B – stavba ob Svržnjakovi ulici na severozahodni strani obmo-
čja, v enoti PE1:

–  stavba je namenjena stanovanjsko poslovni dejavnosti.  Delež 
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stanovanjskih površin lahko zajema največ 67 % BTP objekta. 
Opredeljena je z gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Svr-
žnjakovo ulico. Maksimalni horizontalni gabariti so podani v 
ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je izvedena kot blaga enokapnica ali ravna streha;
–  maksimalna etažnost: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno ali v celoti  zastekljena. Fasada je 
lahko izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali s fasadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  pred stavbo je predvidena utrjena površina, namenjena ure-
ditvi parkirnih mest, pergol in nadstreškov. Ostale površine 
se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem, 
drevjem. Delno se zelene površine lahko utrdijo za ureditev 
parkirnih mest.

C – stavba ob Svržnjakovi ulici na severozahodni strani obmo-
čja, v enoti PE1:

–  stavba je namenjena centralnim dejavnostim, splošnim druž-
benim dejavnostim ali poslovno stanovanjskim dejavnostim 
– dopustna je tudi večnamenska stavba. Delež stanovanjskih 
površin lahko zajema največ 5 % BTP objekta. Opredeljena z 
gradbeno linijo, ki poteka vzporedno s Svržnjakovo ulico. Ma-
ksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditveno – količ-
beni situaciji;

–  streha stavbe je izvedena kot simetrična dvokapnica (25-35 
stopinj) v kombinaciji z ravno nepohodno ali pohodno streho, 
ki lahko služi tudi kot terasa;

–  med stavbama C in G se lahko ustvarijo smiselne povezave v 
kleti ali etaži;

–  maksimalna etažnost: K+P+2+M;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je 
lahko izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali s fasadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  ob stavbi je predvidena utrjena površina, namenjena dostopu 
do objekta. Ob objektu se lahko izvedejo pergole in nadstreški. 
Ostale površine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okra-
snim grmičevjem ter sadnim in ostalim drevjem;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne ceste na severovzhodni strani stavbe. Ob stav-
bi, ob novi uvozni cesti na severovzhodni in jugozahodni stra-
ni se uredi zadostno število parkirnih mest, njihovo število je 
odvisno od namembnosti objekta. V primeru potrebe zagota-
vljanja večjega števila parkirnih mest je možno zgraditi pod-
zemno garažo pod stavbo - v sklopu funkcionalnega zemljišča 
tudi izven nadzemnih gabaritov objekta.

D – stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na severni strani 
območja, v enoti PE1:
–  stavba je namenjena poslovnim in splošnim družbenim dejav-

nostim. Na severovzhodni strani je opredeljena z gradbeno lini-
jo, ki poteka pravokotno na Svržnjakovo ulico. Maksimalni ho-
rizontalni gabariti so podani v ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj) v kombinaciji z ravno nepohodno ali pohodno stre-
ho, ki lahko služi tudi kot terasa. Prav tako je dopustno izvesti 
ravno streho, blago enokapnico ali blago dvokapnico, če je skrita 
za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če jo 
opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  med stavbama C in G se lahko ustvarijo smiselne povezave v 
kleti ali etaži;

–  maksimalna etažnost: K+P+2+M;

–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-
ključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je lahko 
izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali s fasa-
dnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne ceste na severovzhodni strani stavbe. Pred stav-
bo, ob novi uvozni cesti se uredi zadostno število parkirnih mest, 
njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V primeru 
potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno 
zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funkcionalnega 
zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov objekta;

–  na zadnji strani stavbe je predvidena ureditev utrjenih peš poti, 
pergol ali nadstreškov. Za stavbo se uredijo tudi parkovno ure-
jene površine za medgeneracijsko druženje. Ostale površine se 
ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem ter 
drevjem.

F – vzdolžna stavba ob jugovzhodnem robu PE1
–  stavba je namenjena stanovanjski in splošnim družbenim de-

javnostim. Delež stanovanjskih površin lahko zajema največ 
75 % BTP objekta. Opredeljena je z gradbeno linijo, ki poteka 
vzporedno z Svržnjakovo ulico ob jugovzhodnem robu meje 
med enotama PE1 in PE3. Maksimalni horizontalni gabariti 
so podani v ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica 
(25-35 stopinj) v kombinaciji z ravno nepohodno ali pohodno 
streho, ki lahko služi tudi kot terasa. Prav tako je dopustno 
izvesti ravno streho, blago enokapnico ali blago dvokapnico, 
če je skrita za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih 
streh, če jo opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  med posameznimi objekti se lahko ustvarijo smiselne poveza-
ve v kleti, pritličju ali etaži;

–  maksimalna etažnost: K+P+2;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je 
lahko izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali s fasadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne ceste na jugozahodni strani stavbe. Pred stav-
bo, ob novi uvozni poti na severozahodni strani in ob interni 
cesti na jugozahodni strani, se uredi zadostno število parkirnih 
mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V 
primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest 
je možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu 
funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov 
objekta;

–  pred stavbo je nova interna dovozna pot. Ob stavbi se lahko 
izvedejo pergole in nadstreški. Ostale površine se ozelenijo in 
zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem in drevjem.

G – stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na jugozahodni 
strani območja, v enoti PE1:

–  stavba je namenjena stanovanjskim, gostinskim in splošnim 
družbenim dejavnostim. Delež stanovanjskih površin lahko 
zajema največ 40 % BTP objekta. Na jugozahodni strani je 
stavba opredeljena z gradbeno linijo, ki poteka pravokotno na 
Svržnjakovo ulico in vzdolž notranje ceste v PE1. Maksimalni 
horizontalni gabariti so podani v ureditveno – količbeni situ-
aciji;

–  streha stavbe je izvedena kot simetrična dvokapnica (25-35 
stopinj) v kombinaciji z ravno nepohodno ali pohodno streho, 
ki lahko služi tudi kot terasa;
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–  med sosednjima stavbama se lahko ustvarijo smiselne poveza-
ve v kleti ali etaži;

–  maksimalna etažnost: K+P+2+M;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno zastekljena. Fasada je lahko izvedena 
tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali s fasadnimi 
ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne ceste na jugozahodni strani stavbe. Pred stav-
bo, ob novi uvozni cesti se uredi zadostno število parkirnih 
mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V 
primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest 
je možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu 
funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov 
objekta;

–  na zadnji strani stavbe je predvidena ureditev utrjenih peš poti, 
pergol ali nadstreškov. Za stavbo se uredijo tudi parkovno ure-
jene površine za medgeneracijsko druženje. Ostale površine se 
ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem ter 
drevjem.

H –  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na jugozahodni 
strani območja, v enoti PE1:

–  stavba je namenjena stanovanjski in splošnim družbenim de-
javnostim. Delež stanovanjskih površin lahko zajema največ 
50 % BTP objekta. Na severovzhodni strani je stavba oprede-
ljena z gradbeno linijo, ki poteka pravokotno na Svržnjakovo 
ulico in vzdolž notranje ceste v PE1. Maksimalni horizontalni 
gabariti so podani v ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha je izvedena kot blaga enokapnica ali ravna streha;
–  med stavbama H in I ter H in G se lahko ustvarijo smiselne 

povezave v kleti ali etaži;
–  maksimalna etažnost: K+P+2;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je 
lahko izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom 
ali s fasadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz dostopne poti na severozahodni strani stavbe. Pred 
stavbo, ob novi uvozni cesti se uredi zadostno število parkir-
nih mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objek-
ta. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih 
mest je možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklo-
pu funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov 
objekta;

–  ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale površi-
ne se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem 
in drevjem.

I –  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico ob jugozahodnem 
robu PE1:

–  stavba je namenjena stanovanjsko gostinski in trgovsko sto-
ritveni dejavnosti. Delež stanovanjskih površin lahko zajema 
največ 17 % BTP objekta. Na severovzhodni in severozahodni 
strani je stavba opredeljena z gradbeno linijo, ki poteka pra-
vokotno na Svržnjakovo ulico in vzdolž interne ceste v PE1. 
Maksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditveno – ko-
ličbeni situaciji;

–  streha stavbe je izvedena kot blaga enokapnica ali ravna streha;
–  med stavbama I in H se lahko ustvarijo smiselne povezave v kleti 

ali etaži;
–  maksimalna etažnost: K+P+2;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je lahko 
izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali s fasa-
dnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz dostopne poti na severozahodni strani stavbe. Pred stav-
bo, ob novi uvozni cesti se uredi zadostno število parkirnih mest, 
njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V primeru 
potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno 
zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funkcionalnega 
zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov objekta;

–  ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale površine 
se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem in 
drevjem.

(11) Prostorska enota PE2 obsega severni del območja OPPN:
–  po tipologiji zazidave objektov so v skladu z odlokom OPN 

dopustni prostostoječi objekti, razviti tlorisi, objekti v nizu, pri 
objektih namenjenih izvajanju dejavnosti je zasnova podreje-
na funkciji in tehnološkim zahtevam za izvajanje posameznih 
vrst dejavnosti, po tipologiji namembnosti in oblikovanja pa 
objekti tipa N1, N3, N4, N5.

J –  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na severni strani ob-
močja, v enoti PE2:

–  stavba je namenjena poslovnim in trgovskim dejavnostim, po 
potrebi je lahko namenjena tudi industrijsko proizvodnim in 
skladiščni dejavnosti. Stavba je na jugozahodni strani oprede-
ljena z gradbeno linijo, ki poteka pravokotno na Svržnjakovo 
ulico in je izvedena kot nadaljevanje obstoječe stavbe J. Maksi-
malni horizontalni gabariti so podani v ureditveno – količbeni 
situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skri-
ti za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če 
jo opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno ali v celoti zastekljena ali obložena s 
fasadnimi montažnimi elementi;

–  Stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne uvozne ceste na severovzhodni strani stavbe. 
Ob novi uvozni cesti na severovzhodni strani stavbe se uredi 
zadostno število parkirnih mest za osebna in tovorna vozila, 
njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V pri-
meru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je 
možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funk-
cionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov objekta;

–  ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico.

K –  stavba vzporedna s Svržnjakovo ulico na jugovzhodni robu 
enote PE2:

–  stavba je namenjena industrijsko skladiščnim dejavnostim. Stav-
ba je na jugovzhodni strani opredeljena z gradbeno linijo, ki po-
teka vzporedno s Svržnjakovo ulico ob robu enote PE2 in PE3. 
Maksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditveno – ko-
ličbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
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enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skriti 
za vencem;

–  med stavbama O in K se lahko izvede nadstrešnica;
–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno zastekljena ali obložena s fasadnimi 
montažnimi elementi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne uvozne ceste na severozahodni strani stavbe. Ob 
stavbi se na severovzhodni strani uredi zadostno število parkir-
nih mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objekta. V 
primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je 
možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funkci-
onalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov stavbe;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale površine 
se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem in 
drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in se uporablja-
jo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z nadstrešnico.

L – s tavba vzporedna s Svržnjakovo ulico na vzhodni strani 
območja, v enoti PE2:

–  stavba je namenjena poslovnim in trgovskim dejavnostim. Stav-
ba je na jugovzhodni strani opredeljena z gradbeno linijo, ki po-
teka vzporedno s Svržnjakovo ulico ob robu enote PE2 in PE3. 
Maksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditveno – ko-
ličbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skriti 
za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če jo 
opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno zastekljena ali obložena s fasadnimi 
montažnimi elementi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne uvozne ceste na severozahodni strani stavbe. Na 
severozahodni strani obstoječih objektov ob Svržnjakovi ulici se 
uredi zadostno število parkirnih mest v lasti investitorja, njihovo 
število je odvisno od namembnosti objekta. V primeru potrebe 
zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno zgraditi 
podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funkcionalnega zemlji-
šča tudi izven nadzemnih gabaritov stavbe;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale površine 
se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmičevjem in 
drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in se uporablja-
jo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z nadstrešnico.

M –  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na severni strani 
območja, v enoti PE2:

–  stavba je namenjena poslovnim in trgovskim dejavnostim. Stav-
ba je na jugozahodni strani opredeljena z gradbeno linijo, ki po-
teka pravokotno na Svržnjakovo ulico in je izvedena kot nada-
ljevanje obstoječe stavbe J. Maksimalni horizontalni gabariti so 
podani v ureditveno – količbeni situaciji;
–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-

35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skri-
ti za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če 
jo opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  maksimalna etažnost: K+P+2;
–  stavba lahko nastopa kot višinski poudarek prostorske enote;
–  asada je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim zaključ-

nim ometom, delno ali v celoti zastekljena. Fasada je lahko 
izvedena tudi kot obešena fasada obložena s kamnom ali s fa-
sadnimi ploščami, lesom ali drugimi fasadnimi sistemi;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice. Ob novi 
uvozni cesti na severovzhodni strani stavbe se uredi zadostno 
število parkirnih mest, njihovo število je odvisno od namemb-
nosti objekta. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila 
parkirnih mest je možno zgraditi podzemno garažo pod stav-
bo - v sklopu funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih 
gabaritov stavbe. Skupen uvoz z garažo v stavbi J;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico;

–  ob Svržnjakovi ulici se lahko izvede podporni zid.

N -  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na jugovzhodni 
strani območja, v enoti PE2: 

–  stavba je namenjena industrijsko proizvodnim, skladiščnim 
in trgovskim dejavnostim. Opredeljena z gradbeno mejo, ki 
definira maksimalni gabarit stavbe, znotraj katerega je možno 
stavbo tudi dozidati. Maksimalni horizontalni gabariti so po-
dani v ureditveno – količbeni situaciji; 

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skri-
ti za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če 
jo opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  med stavbama N in O ter N in K se lahko izvede nadstrešnica;
–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
–  fasada objekta je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 

zaključnim ometom, delno zastekljena ali obložena s fasadni-
mi montažnimi elementi;

–  parkirna mesta so urejena na severni strani objekta. V primeru 
potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih mest je možno 
zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklopu funkcional-
nega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov stavbe. Skupen 
uvoz v garažo je v stavbi J;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico.

O -  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na severovzhodni 
strani območja, v enoti PE2: 

–  stavba je namenjena industrijsko skladiščnim dejavnostim. 
Opredeljena z gradbeno mejo, ki definira maksimalni gabarit 
stavbe. Maksimalni horizontalni gabariti so podani v ureditve-
no – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skri-
ti za vencem. Dopustna je tudi kombinacija različnih streh, če 
jo opravičujejo funkcije različnih delov stavbe;

–  med stavbama O in P ter O in K se lahko izvede nadstrešnica;
–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
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–  fasada objekta je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim 
zaključnim ometom, delno zastekljena ali obložena s fasadni-
mi montažnimi elementi;

–  parkirna mesta so urejena na severozahodni strani objekta, 
lahko se uredijo v kletni etaži objekta;

–  ostale površine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim 
grmičevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utr-
dijo in služijo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico;

–  stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne uvozne ceste na jugovzhodni strani stavbe. Na 
severozahodni strani stavbe se uredi zadostno število parkir-
nih mest, njihovo število je odvisno od namembnosti objek-
ta. V primeru potrebe zagotavljanja večjega števila parkirnih 
mest je možno zgraditi podzemno garažo pod stavbo - v sklo-
pu funkcionalnega zemljišča tudi izven nadzemnih gabaritov 
stavbe;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico.

P –  stavba pravokotna na Svržnjakovo ulico na severovzhodni 
strani območja, v enoti PE2:

–  stavba je namenjena industrijsko skladiščnim dejavnostim. 
Stavba je opredeljena z gradbeno mejo, ki definira maksimalni 
gabarit stavbe. Maksimalni horizontalni gabariti so podani v 
ureditveno – količbeni situaciji;

–  streha stavbe je lahko izvedena kot simetrična dvokapnica (25-
35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti ravno streho ali blago 
enokapnico. Ravno streho ali blago enokapnico je možno skri-
ti za vencem;

–  med objektoma P in O se lahko izvede nadstrešnica;
–  maksimalna etažnost stavbe: K+P+1;
–  fasada stavbe je kontaktna, toplotno izolativna z izvedenim za-

ključnim ometom, delno zastekljena ali obložena s fasadnimi 
montažnimi elementi;

–  Stavba je prometno dostopna iz Svržnjakove ulice in ima svoj 
uvoz iz interne uvozne ceste na severozahodni strani stavbe. 
Na severozahodni in jugovzhodni strani stavbe se uredi za-
dostno število parkirnih mest, njihovo število je odvisno od 
namembnosti objekta. V primeru potrebe zagotavljanja večje-
ga števila parkirnih mest je možno zgraditi podzemno gara-
žo pod stavbo - v sklopu funkcionalnega zemljišča tudi izven 
nadzemnih gabaritov stavbe;

–  Ob stavbi se lahko izvedejo pergole in nadstreški, ostale po-
vršine se ozelenijo in zasadijo z avtohtonim okrasnim grmi-
čevjem in drevjem. Zelene površine se lahko delno utrdijo in 
se uporabljajo kot zunanje odlagalne površine, tudi pokrite z 
nadstrešnico.

Obstoječi objekti v enoti PE1 in PE2:
–  obstoječi objekti so označeni v podani v ureditveni – količbeni 

situaciji. 
–  na obstoječih objektih bodo možna vzdrževanje, odstranitev 

in rekonstrukcija ter dozidava, nadzidava in sprememba na-
membnosti.

–  rekonstrukcijo ali nadzidavo objekta je možno izvesti v okviru 
obstoječe mansarde ali kot novo etažo objekta. Streha rekon-
struirane ali nadzidane stavbe je lahko izvedena kot simetrič-
na dvokapnica (25-35 stopinj). Prav tako je dopustno izvesti 
ravno streho ali blago enokapnico. Ravno streho ali blago eno-

kapnico je možno skriti za vencem. Dopustna je tudi kombina-
cija različnih streh.

(12) Prostorska enota PE3 obsega južni in vzhodni del območja 
OPPN:

–  Po tipologiji zazidave objektov so v skladu z odlokom OPN 
dopustni tip objekta N6 in ostali prostostoječi objekti (vrtne 
ute) in naslednji spremljajoči objekti: ureditev vrtičkov, urba-
na oprema - namestitev klopi, ureditev počivališč, dopustna je 
tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki so namenjeni 
dejavnostim v območju (skupni objekti kot stojnica s sadika-
mi, prodaja pridelkov, skupne sanitarije, namakalni sistem iz 
javnega omrežja ipd.).

11. člen
(nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževalna dela v javno 

korist)
(1) Na območju OPPN je po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov 
glede na zahtevnost, dovoljena postavitev nezahtevnih in enostav-
nih objektov ter je mogoče opravljanje del, ki se štejejo za redna 
vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.
(2) V PE1 in PE2 je dovoljena je postavitev naslednjih nezahtevnih 
in enostavnih objektov:

–  majhne stavbe,
–  majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave,
–  pomožni objekti v javni rabi,
–  ograje,
–  podporni zidovi,
–  vodometi,
–  priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
–  kolesarske poti, pešpoti,
–  pomožni energetski objekti,
–  pomožni komunalni objekti.

(3) V PE2 je poleg postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov 
navedenih v prejšnjem odstavku tega člena dovoljena še postavi-
tev:

–  samostojno parkirišče.
(4) V PE3 je dovoljena je postavitev naslednjih nezahtevnih in 
enostavnih objektov:

–  pomožni objekti v javni rabi,
–  ograje,
–  podporni zidovi,
–  vodometi,
–  priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
–  kolesarske poti, pešpoti,
–  športno igrišče na prostem,
–  pomožni energetski objekti,
–  pomožni komunalni objekti.

(5) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od meje s sosednjo 
zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 1,5 m. Na parcelno 
mejo so lahko postavljeni le s soglasjem lastnika zemljiške parcele 
na katero mejijo.
(6) Postavitev ograj in drugih objektov v križiščih ne sme segati v 
območje preglednega trikotnika ali segati v območje javnih pro-
metnih in zelenih površin. 
(7) Poleg rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del 
so dovoljene tudi:

–  rekonstrukcije,
–  dozidave, nadzidave, 
–  sprememba namembnosti, ki je skladna z določili za enoto 

urejanja prostora,
–  odstranitev objektov.
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(8) Na območju OPPN se lahko izvajajo vsa vzdrževalna dela v 
javno korist skladno s predpisi, ki urejajo cestno infrastrukturo.

12. člen
(objekti predvideni za odstranitev)

(1) V območju OPPN je predvidena odstranitev obstoječih stavb 
in pomožnih objektov. V območju, kjer se nahajajo stavbe in grad-
beno inženirski objekti predvideni za odstranitev, je odstranitev 
dopusten poseg v prostor.
(2) Objekti, ki so predvideni za odstranitev, so določeni na karto-
grafskem listu št. 5 »Rušitvena situacija«.

VI. OBLIKOVANJE ODPRTEGA PROSTORA

13. člen
(pogoji za zunanjo ureditev)

(1) Na območju, ki se ureja za OPPN so predvidene javne povr-
šine:

–  postavitev urbane opreme,
–  izgradnja manjšega vodnega elementa v območju parkovne 

ureditve,
–  ustrezna zasaditev z avtohtonimi grmovnicami in drevesi,
–  izgradnja tlakovanih ali asfaltiranih pešpoti,
–  izgradnja ploščadi za prireditve.

(2) Za ureditev javnih zunanjih površin se po potrebi izdela ustre-
zen načrt zunanje ureditve, v katerem se predvidi ustrezno število 
in lokacije urbane opreme ter načina zasaditve.
(3) Na območju PE3 je predvidena postavitev otroških igral, ur-
bane opreme, fitnesa na prostem in izgradnja podobnih tematske 
sklopov, ki so dopustne za rabo zemljišča drugih zelenih površin, 
kot je določeno v OPN. Na območju se izvede zasaditev z avtohto-
nimi grmovnicami in drevesi.
(4) V parkovni ureditvi je predvidena postavitev urbane opreme in 
zasaditev z avtohtonimi grmovnicami in drevesi.
(5) Zasebne zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih ze-
mljiških parcel. Za zasaditev zasebnih zelenih površin naj se upo-
rabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste.
(6) Ograje okoli stanovanjskih stavb so lahko polne, lesene, ko-
vinske, žičnate, obsajene z zelenjem. Ograje ne smejo posegati v 
območje javnih prometnih in zelenih površin. Višina in izvedba 
ograj ob priključkih dovoznih poti na glavno cesto, mora biti ta-
kšna, da omogoča preglednost v križišču in varno priključevanje.
(7) Stavbe za izobraževanje (vrtec), izobraževanje in usposablja-
nje oseb s posebnimi potrebami in neinstitucionalnemu izobraže-
vanju (tudi razne delavnice) ter kombinirano storitev nastanitve, 
nega in zdravstvene oskrbe in dnevnega varstva in druge stavbe, 
kjer je potreben nadzor nad osebami imajo ograjeno zasebno ze-
leno površino. Ograje so lahko polne, lesene, kovinske, žičnate, 
obsajene z zelenjem.
(8) Parkirne površine za enostanovanjske stavbe je možno pokriti 
z nadstrešnicami, ki morajo ob javnih prometnih površinah biti 
odprtega tipa in odmaknjena od parcele ceste najmanj 0,5 m. Za 

vsako stanovanjsko enoto sta predvideni 2 parkirni mesti za oseb-
na motorna vozila.

VII.  MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO PROMETNEGA 
OMREŽJA

14. člen
(gradnja in urejanje prometnega omrežja)

(1) Na območju se uredijo dostopne oz. dovozne ceste iz severoza-
hodne smeri, ki se dvosmerno priključujejo na Svržnjakovo ulico. 
Ceste se projektirajo skladno s predpisi o gradnji in projektiranju 
cest.
(2) Projektni elementi cestnega priključka in dimenzioniranje 
nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati prevoznost inter-
vencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu 
vozilu ipd. Obračanje vozil je omogočeno vzvratno.
(3) Dvosmerne ceste se uredi v širini najmanj 5,50 m. Na obeh 
smereh dvosmerne ceste so razporejena parkirna mesta pod ko-
tom 90°. Pri dovozni cesti širine najmanj 5,50 m je parkirno mesto 
široko najmanj 2,50 m. Omogoči se promet za pešce in kolesarje. 
Predvidena je izgradnja pločnikov v širini najmanj 1,50 m, če to 
dopuščajo prostorske možnosti. Na delih, kjer ni prostorskih mož-
nosti za širši pločnik, je predvidena ureditev pločnika minimal-
ne širine 0,75 m. Svržnjakova ulica bo po izgradnji obojestransko 
omejena s pločnikom. Vozišče vključno z robnim pasom mora 
znašati minimalno 6,5 m.
(4) Uredijo se novi prometni priključki na Svržnjakovo ulico.
(5) Cestno omrežje se ustrezno protiprašno uredi.
(6) Po izvedenem OPPN ceste preidejo v javno dobro.
(7) Prometna ureditev je razvidna na kartografskem listu št. 8 – 
»Situacija prometne ureditve«.

15. člen
(parkiranje)

(1) PM morajo biti razporejena in izvedena tako, da hrup ali smrad 
ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici.
(2) PM, garaže in njihovi pomožni objekti morajo zadostiti zah-
tevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se od-
stranijo na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti 
morajo imeti možnost prezračevanja.
(3) Na vseh javnih parkiriščih je potrebno skladno s predpisi za-
gotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane 
osebe. Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, se za-
gotovi 5 % PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je 
teh PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti 1 PM za funkcionalno 
ovirane osebe. Če posebni predpis ne določa drugače, je pri več-
stanovanjskih stavbah potrebno zagotoviti na vsako začeto deseto 
stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe.
(4) Parkirne in manipulativne površine na območju lastniških 
parcel so lahko v asfaltni izvedbi ali tlaku po izbiri investitorja. 
Dopustne so tudi začasne ureditve (protiprašno utrjene površine).
(5) Potrebno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce se 
določi v skladu s tabelo:

DEJAVNOST ŠTEVILO PM ZA MOTORNI 
PROMET

ŠTEVILO PM ZA KOLESARSKI 
PROMET

1 STANOVANJSKE STAVBE

11100 Enostanovanjske stavbe 
11301 - Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

2PM / stanovanjsko enoto 
1 PM/ 6 postelj, od tega 50 % PM za 
obiskovalce 1 PM/5 zaposlenih

2 POSLOVNO-TRGOVSKE DEJAVNOSTI
12304 - Stavbe za storitvene dejavnosti do 200,00 m2 BTP PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

3 DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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12630 - Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo (predšolska vzgoja)

2 PM/oddelek in dodatno 1 PM/oddelek 
za kratkotrajno parkiranje staršev 2 PM/oddelek

12640 - Stavbe za zdravstveno oskrbo (ambulanta)
1 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj 
kot 3 PM, od tega najmanj 50 % PM za 
obiskovalce

1 PM/20,00 m2 BTP objekta

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne 
dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, 
lekarne…) do 200,00 m2 BTP 

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati 

4 POSEBNE DEJAVNOSTI
12111 - Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev

1 PM/3 sobe, od tega najmanj 75 % PM 
za goste 1 PM/5 sob

12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari 
1 PM/4 sedeže in 1 PM/tekoči meter 
točilnega pulta, od tega najmanj 75 % 
PM za goste 

1 PM/4 sedeže in 1 PM/tekoči 
meter točilnega pulta 

5 PROIZVODNE DEJAVNOSTI

12510 Industrijske stavbe (do 200,00 m2) 1 PM/30,00 m2 BTP objekta, ne manj 
kot 2 PM /

12510 Industrijske stavbe (več kot 200,00 m2) 1 PM/60,00 m2 BTP objekta /
6 DRUGO

12740 - Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (VDC center) 1 PM/100,00 m2 BTP objekta, od tega 
najmanj 10 % za obiskovalce 1 PM/100,00 m2 BTP objekta

VIII.  MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO KOMUNALNE IN-
FRASTRUKTURE

16. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajeno 

javno dobrem)
(1) Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro se 
izvedeta skladno s smernicami in strokovnimi podlagami, ki so 
sestavni del OPPN, ter skladno z geološko-hidrološkimi razmera-
mi območja.
(2) Trase vodov gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra se medsebojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih 
medsebojnih odmikov in odmikov od drugih naravnih in grajenih 
struktur ter se med gradnjo ustrezno zaščitijo.
(3) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruktura za-
količi na kraju samem.
(4) Gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra poteka usklajeno.
(5) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno in 
v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih vod in preči-
ščenih padavinskih vod, ob upoštevanju vseh potrebnih predpisov.
(6) Po dokončanju del izgradnje infrastrukturnega omrežja je po-
trebno upravljalnem predložiti geodetski posnetek poteka izgra-
dnje infrastrukture.
(7) Dopustna so odstopanja priključnih in javnih infrastruktur-
nih vodov od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če 
so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne 
vplivajo na koncept ostalih rešitev. Rešitve infrastrukture se prila-
gajajo konkretnim arhitekturnim rešitvam, podanim v fazi projek-
ta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izvedbo odstopanj so 
potrebna pridobljena soglasja nosilcev urejanja prostora.
(8) Ureditev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javne-
ga dobra je razvidna na kartografskem listu št. 7 – »Situacija ko-
munalne infrastrukture« in listu št. 9 – »Načrt parcelacije«.

17. člen
(vodovod)

(1) Na območju OPPN obstaja vodovodno omrežje, na katerega 
se bodo v skladu s pogoji upravljavca navezovale nove ureditve. 
Predvidena je priključitev vseh objektov na vodovodno omrežje.

(2) Po robu območja poteka vodovodni cevovod, iz katerega se 
izvede sekundarni vodovodni cevovod. Znotraj območja se name-
stijo štirje hidranti DN 80. Iz novo zgrajenega sekundarnega vodo-
vodnega cevovoda se izvedejo vodovodi priključki za posamezne 
parcele. Na začetku posamezne parcele se v zelenico vgradi tipski 
vodomerni jašek z vodomerom.
(3) Vsa montažna dela pri izvedbi novega sekundarnega cevovoda 
ter priključkov na posamezne parcele izvaja upravljavec vodovo-
dnega omrežja.
(4) Vsi stroški, povezani z izvedbo novega sekundarnega vodovo-
dnega cevovoda ter priključkov na posamezne parcele ter eventu-
alnih poškodb, ki bi nastale na obstoječem vodovodnem cevovo-
du, bremenijo investitorja v celoti.
(5) Na trasi vodovodnega cevovoda ni dovoljena izgradnja podze-
mnih ali nadzemnih objektov, sajenje dreves ali trajnih nasadov, 
postavljanje garaž barak, ograj, drogov ali gradnja drugih podze-
mnih instalacij, nasipavanje ali odvzemanje materiala, ki bi lahko 
povzročal poškodbe vodovoda ali oviral njegovo redno delovanje 
in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena nad vodovodom je 
možna le s pisnim soglasjem izvajalca javne službe.
(6) V sklopu predvidene gradnje se bodo na vodovodnem cevovo-
du izvedli hidranti za zagotovitev požarne varnosti na zazidljivem 
območju.
(7) Pri izdelavi projektne dokumentacije je obvezno sodelovanje s 
komunalnim podjetjem z upoštevanjem katastra obstoječih vodo-
vodnih objektov.
(8) Za OPPN na enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas 
– centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna je potrebno 
zgraditi sekundarno vodovodno omrežje, katera mora zagotavljati 
požarno varnost območja ter priključitev objektov na javno vodo-
vodno omrežje. 

18. člen
(fekalna kanalizacija)

(1) V območju OPPN obstaja kanalizacijsko omrežje, na katerega 
se bodo v skladu s pogoji upravljavca navezovale nove ureditve.
(2) Vse odpadne vode iz območja morajo biti obvezno priključene 
na javni kanalizacijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni 
napravi. V projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega soglasja
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 v fazi PGD mora biti navedeno na kateri komunalni čistilni napra-
vi se kanalizacijski sistem zaključi.
(3) V javno kanalizacijo bo možno navezati izključno komunal-
ne odpadne vode. Priključek se izvede v revizijski jašek. Navezavo 
izvede upravljavec ali pod njegovim nadzorom usposobljen izva-
jalec. Na javno kanalizacijo se ne smejo izvesti gravitacijski pri-
ključki iz delov objekta, ki ležijo pod koto terena (kleti), oz. pod 
pokrovom priključnega jaška na javni kanalizaciji. Iz kletnih pro-
storov je potrebno komunalne odpadne vode prečrpati preko in-
ternega prečrpališča nad koto terena in potem gravitacijsko izvesti 
priključek na javno kanalizacijsko omrežje.
(4) V primeru fazne izgradnje objektov na obravnavanem obmo-
čju je vsak investitor dolžan upoštevati končno rešitev celotnega 
območja in to tudi izvesti, ne glede na to, da morebitni drugi la-
stniki predvidenih parcel še ne bodo zainteresirani za izvedbo in-
frastrukturnih objektov.
(5) Za izgradnjo kanalizacije se lahko uporabijo enoslojne cevi iz 
homogenih plastičnih materialov standarda SN 8, tipski revizijski 
jaški iz enega kosa z LTŽ pokrovi nosilnosti 400 kN. LTŽ pokrovi 
morajo biti vgrajeni v betonsko ploščo, ki ne nalega direktno na 
rob revizijskega jaška. V primeru, da revizijski jašek nima ravnega 
dna (na zunanji strani jaška), je potrebno spodnji neravni del jaška 
zaliti z betonom.
(6) V primeru uporabe betonskih revizijskih jaškov v kombinaciji 
s plastičnimi cevmi, morajo v betonske jaške biti vgrajeni elemen-
ti, ki zagotavljajo vodotesen a fleksibilen spoj med steno jaška in 
cevjo.
(7) V primeru, ko je niveleta kanala manjša ali enaka 2,0 promila, 
se morajo cevovodi polagati na betonsko posteljico.

19. člen
(meteorna kanalizacija in odvodnjavanje)

(1) Padavinske vode iz streh se odvaja po čiščenju v peskolovih; 
padavinske vode s povoznih površin se odvaja po čiščenju v pesko-
lovih in lovilcih olj. Padavinske vode ne smejo odtekati na cesto.
(2) Odvodnjavanje območja mora biti urejeno na način, da je čim 
bolj zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin z 
zadrževanjem padavinskih voda pred iztokom v površinski odvo-
dnik (zatravitev, travne plošče, zadrževalniki,...). Padavinske vode 
naj se v čim večji možni meri zbirajo v zadrževalnih bazenih in se 
uporabijo za zalivanje ali sanitarno vodo.
(3) Prečiščene padavinske vode se vodijo preko zadrževalnikov v 
potok Rogoznico. Ureditev odvodnje mora biti načrtovana tako, 
da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti.
(4) Odvodnja padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih po-
vršin se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koale-
scentnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju veliko-
sti prispevnih površin, intenziteti padavin in možne pričakovane 
količine naftnih derivatov. Iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standar-
diziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Z muldo oz. linijskim poži-
ralnikom je potrebno preprečiti zlivanje meteornih vod iz dvorišča 
na cestišče dovozne ceste. V projektu za pridobitev gradbenega do-
voljenja se določi mikrolokacija vgradnje lovilcev olj.
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih 
voda iz javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode iz javnih cest (Ur. list RS, št. 47/05) in 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

20. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Med projektiranjem predvidenih objektov se mora investitor 

oziroma projektant seznaniti s točno lokacijo obstoječih elektro-
energetskih vodov in naprav, katere je potrebno vrisati v situacijo 
komunalnih vodov. Podatke si mora pridobiti pri Elektro Maribor 
d.d., OE Ptuj.
(2) Pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti z 
natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov, ter naroči-
ti zakoličbo kablov pri Elektro Maribor d.d., OE Ptuj. 
(3) Vso elektroenergetsko infrastrukturo (novogradnja energet-
skih vodov in objektov) je potrebno projektno obdelati v skladu 
s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi 
predpisi in standardi, ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektro-
energetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni 
mapi. 
(4) Investitor si bo moral k izdelanim projektnim dokumentacijam 
pridobiti soglasja Elektro Maribor d.d., k projektnim rešitvam za 
gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenih dovoljenj.
(5) Investitorja bremenijo stroški morebitnih prestavitev obstoje-
čih elektroenergetskih vodov, ki so last Elektro Maribor d.d., ter 
vsi stroški, zaradi neupoštevanja navodil iz teh pogojev. Za vse 
elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh projektnih 
pogojev in last Elektro Maribor d.d., mora investitor pri Elektro 
Maribor d.d. pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumenta-
cijo na račun investitorja. Investitor nosi odgovornost za časovno 
usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. Izvedba del na elektroe-
nergetskih vodih, ki so ali bodo last Elektro Maribor d.d., mora 
investitor naročiti pri Elektro Maribor d.d.
(6) Na območju OPPN obstaja elektroenergetsko omrežje, na kate-
rega se bodo v skladu s pogoji upravljavca navezovale nove uredi-
tve. Predvidena je priključitev vseh objektov na elektroenergetsko 
omrežje.
(7) Za izvedbo napajanja območja z električno energijo je potreb-
no:

–  zgraditi ustrezni nov NN kabelski razvod,
–  zgraditi ustrezne nizkonapetostne kabelske priključke,
–  skleniti služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih 

bodo potekale trase novih elektroenergetskih vodov,
–  pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za NN 

kabelski razvod, ki se mora glasiti na investitorja Elektro Ma-
ribor d.d.,

–  pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za NN 
kabelski priključek za posamezen predviden objekt,

–  objekte, ki so predvideni pod oz. nad elektroenergetskimi vodi 
je potrebno prestaviti na novo lokacijo,

–  pri križanjih in približevanjih zagotoviti minimalne varnostne 
odmike ter ustrezno stopnjo električne in mehanske izolacije,

–  pri izgradnji novih povoznih površin ali širitvi obstoječih je 
potrebno izvesti oz. podaljšati mehansko zaščito obstoječih 
kablov ob zagotavljanju predpisane minimalne globine (min. 
0,8 m od zgornjega roba cevi do kote vozišča),

–  med gradnjo predvidenih objektov preprečiti dostop kami-
onov in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele 
kablov ter preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje 
materiala nad njimi, po končanih gradbenih delih mora ostati 
globina vkopa nespremenjena, 

–  kabli bodo položeni na dno kabelskega jarka globine 0,8 m in 
0,2 m debelo plast fine zemlje. Na prehodih pod povoznimi 
površinami in pri prekoračevanju dovoljenih minimalnih raz-
dalj kablov glede na druge podzemne instalacije bo izvedena 
kabelska kanalizacija.

(8) Vključitev predvidene TP Žabjak 3 v obstoječe SN 20 kV 
omrežje bo izvedeno v 1. fazi izvedbe z dvema SN 20 kV kablo-
vodoma. SN 20 kV kablovoda potekata od točke A (vzankanje v 
obstoječi SN 20 kV kablovod k-582) do predvidene TP Žabjak 3. 
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Na območju OPPN poteka tudi del obstoječega SN 20 kV kablo-
voda k-582, ki ga je potrebno v 2. fazi izvedbe prestaviti od točke B 
do točke C, kar je razvidno na kartografskem listu št. 7 – »Situacija 
komunalne infrastrukture«.
(9) Del SN 20 kV kablovoda k-582 od TP t-038 Žabjak – Opekarna 
do točke A in del SN 20 kV kablovoda k-582 od TP t-038 Žabjak 
– Opekarna do točke C pa bo v 2. fazi potrebno demontirati kar je 
razvidno na kartografskem listu št. 5 – »Rušitvena situacija«.
(10) Za napajanje večine predvidenih in obstoječih odjemalcev na 
območju enote urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni 
del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna bo zgrajen nizkonapeto-
stni 0,4 kV razvod iz TP Žabjak 3.
(11) Tipi, preseki in število kablov ter lokacije razdelilnih in me-
rilnih omaric bodo določeni v posameznih projektih za izvedbo 
po pridobljenih soglasjih za priključitev. Možna so odstopanja od 
predvidenih tras zaradi kasnejše uskladitve z ostalimi komunalni-
mi vodi in končnimi velikostmi objektov.

21. člen
(telekomunikacijski vodi)

(1) Na območju OPPN obstaja komunikacijsko omrežje, ki po-
teka po Svržnjakovi ulici, na katerega se bodo v skladu s pogoji 
upravljavca navezovale nove ureditve. Za vse predvidene objekte je 
predvidena možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje. 
(2) Za navedeno območje je potrebno za izgradnjo telekomuni-
kacijskega omrežja pripraviti PGD/PZI projektno dokumentacijo.
(3) Predvidena je izgradnja telekomunikacijskega omrežja:

–  izvedba kabelske kanalizacije iz PEHD cevi 2xfi50 s pripadajo-
čimi kabelskimi jaški dimenzije 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m,

–  do posameznih objektov od kabelskega jaška ena PEHD cev fi 
32 mm ter prehodni jašek ali več jaškov pri sami stavbi,

–  prenosni medij bo določen kasneje.
(4) Križanje in vzporedni potek komunalne infrastrukture od ob-
stoječega TK omrežja je potrebno projektirati z naslednjimi odmi-
ki: kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj, vertikalni odmik 
0,4 m do 0,5 m, horizontalni oziroma paralelni odmik od zemelj-
skega TK omrežja minimalno 0,5 m do 1 m.
(5) Preko območja poteka obstoječe telekomunikacijsko omrež-
je, ki ga je treba glede na predvideno pozidavo ustrezno zaščiti-
ti, prestaviti in razširiti na podlagi projektne rešitve. Točen potek 
vrisanih tras in potek morebitnih manjkajočih zemeljskih tras se 
mora določiti z zakoličbo na terenu. Stroške ogleda, izdelave pro-
jekta zaščite, prestavitve in izvedbe TK omrežja, zakoličbe, zaščite 
in prestavitve TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje na 
določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stro-
ški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, 
kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
(6) V primeru zaščite ali prestavitve obstoječega telekomunikacij-
skega omrežja je investitor dolžan 10 dni pred pričetkom del obve-
stiti upravljavca omrežja ter mu omogočiti prisotnost ter strokovni 
nadzor pri izvedbi del.
(7) Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK ka-
blov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih 
rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje iz-
vedenih del).
(8) Pri načrtovanju objektov predlagamo, da investitor za objek-
te kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK 
omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru 
kovinske omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemlji-
lo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki 
omogoča 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija 
se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočljiva je 
izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno 

cevno povezavo (pri tem se upošteva minimalne dimenzije insta-
lacijskih cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji TK oma-
rici (minimalnih dimenzij 350 x 400 x 120). V notranji TK omarici 
je potrebno zagotoviti električno napajanje (ustrezno nameščena 
vtičnica 220 V, ki omogoča priklop terminalne opreme) in prezra-
čevanje.

22. člen
(ogrevanje in prezračevanje)

V skladu s PURES (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/17) se za 
obravnavano območje predvidi ogrevanje objektov z zemeljskim 
plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Prezračevanje 
bo naravno ali prisilno, glede na lokalne potrebe objektov.

23. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN obstaja plinovodno omrežje ustrezne 
zmogljivosti, ki poteka po Svržnjakovi ulici, na katerega se bodo 
v skladu s pogoji upravljavca navezovale nove ureditve. Na obmo-
čju OPPN je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja. Za vse 
predvidene objekte je predvidena možnost priključitve na plinovo-
dno omrežje.
(2) Gradnjo novega plinovodnega omrežja lahko izvede le sistem-
ski operater ali od njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom sis-
temskega operaterja.
(3) Pogoje in način priključevanja na omrežje zemeljskega plina 
določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim 
odjemalcem v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 6/07 in 12/12).
(4) Pri umeščanju plinovodnega omrežja v prostor in določitvi od-
mikov od ostale komunalne infrastrukture je potrebno, poleg vseh 
veljavnih predpisov in normativov, posebej upoštevati Pravilnik o 
tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovo-
dov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. list RS, 
št. 26/02, 54/02 in 17/14 - EZ-1).
(5) Načrtovane trase morajo omogočiti morebitno ločeno gradnjo 
plinovodnega omrežja po zaključeni gradnji komunalne infra-
strukture, zato morajo biti predvideni zadostni odmiki pri vzpore-
dnem poteku različnih komunalnih in energetskih vodov.
(6) Na severo-zahodnem delu OPPN za enoti urejanja prostora 
RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – 
opekarna je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje za delov-
ni tlak 100 mbar – odsek P10-PE160 dimenzije ø160, iz materiala 
PEHD, katerega zmogljivost je zadostna za priključitev morebitnih 
novih odjemnih mest na območju urejanja prostora.
(7) Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014 in 81/15) 
določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki 
ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani 
plinovoda, merjeno od njegove osi.
(8) Vsa križanja plinovoda z načrtovanimi vodi in priključki na 
gospodarsko javno infrastrukturo morajo biti predvideni pod koti 
od 30° do 90°. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovo-
ljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
(9) Načrtovane trase plinovodov naj bodo speljane predvsem v 
koridorjih komunalnih in energetskih vodov, skladno z vnaprej 
dogovorjenim komunalnim redom. Trasa plinovoda naj poteka ob 
robu cestnega telesa oz. pločnikih, na strani vodovoda.

IX. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO



ŠTEVILKA 8LETO XXIV / 25. 5. 2018 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

13

24. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja OPPN z na-
črtom parcel in tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, 
v skladu z grafičnim delom OPPN - kartografski list št. 9 – »Načrt 
parcelacije«. Predlagane površine parcel so evidenčne. Natančna 
oblika in površina novih zemljiških parcel se določi v upravnem 
postopku geodetske odmere.
(2) Med izvajanjem načrtovanih ureditev se meje parcel prilagodi-
jo obstoječim lastniških mejam in podatkom zemljiškega katastra 
v naravi, dejanskemu stanju katastrskih mej, če s tem bistveno ne 
spremenijo načrtovane ureditve. Pri prenosu parcel na teren se 
upošteva dejansko stanje.

X.  VAROVANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VAROVANJE 
NARAVE

25. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Območje OPPN se ne nahaja v območju varstvenega režima 
varstva naselbinske in stavbne dediščine ali v območju varstva ar-
heoloških ostalin. Na območju ni registriranih arheoloških ostalin 
in evidentiranih enot kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni arheološki var-
stveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovor-
nega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristoj-
no enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situa-
cijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru 
odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja 
ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe do-
loči za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheo-
loških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga 
raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

26. člen
(ohranjanje narave)

Območje OPPN se ne nahaja znotraj območja varstva narave.

XI.  VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČA-
MI

27. člen
(splošne zahteve)

(1) Območje OPPN se nahaja izven naravnih omejitev kot je po-
plavnost. Del območja – prostorska enota PE3 – (zelene in rekre-
acijske površine, ki so izven območja gradne stavb) se nahaja v 
območje, kjer je verjetnost pojavljanja vseh pobočnih in masnih 
premikov in verjetnost pojavljanja plazov v razponu od velika do 
zelo velika, zato je predvidene ukrepe potrebno prikazati v projek-
tni dokumentaciji. V času gradnje je potrebno zagotoviti geome-
hanski nadzor.
(2) Območje OPPN se nahaja znotraj erozivnega območja – in-
tenzivno. Pri gradnji in uporabi objektov je potrebno upoštevati 
ukrepe za zmanjšanje posledic erozije terena. Predvidene ukrepe 
potrebno prikazati v projektni dokumentaciji. V času gradnje je 
potrebno zagotoviti geomehanski nadzor.
(3) Hidrološke značilnosti območja: Območje obdelave se nahaja 
v HGO Ptujska Drava. Na območju so prisotne podzemne vode.
(4) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarno-
sti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g, ki ga je potrebno upošte-
vati pri projektiranju. Objekti morajo biti protipotresno grajeni za 
7. stopnjo 12-stopenjske lestvice EMS, to je evropske makrosez-
mične lestvice (EMS - European Macroseismic Scale).

(5) Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 
10.000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo zaklo-
nišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev 
prve plošče.
(6) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se 
zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:

–  tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
–  uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
–  ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih 

utrjenih površin in objektov in ravnanjem z odpadno embala-
žo in ostanki gradbenih in drugih materialov.

28. člen
(požarno varstvo)

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogro-
ženost naravnega okolja zelo majhna. Pri načrtovanju in izvajanju 
opravil v naravnem okolju se morajo upoštevati ukrepi varstva 
pred požarom, s katerimi se zmanjšuje možnost za nastanek poža-
ra, zlasti pri uporabi odprtega ognja in drugih požarno nevarnih 
opravilih v naravnem okolju.
(2) Pri ravnanju s požarno nevarnimi snovmi, pri požarno nevar-
nih delih in opravilih ter pri požarno nevarnih napravah, se mora-
jo upoštevati ukrepi varstva pred požarom za:

–  zmanjšanje možnosti nastanka požara,
–  zagotovitev učinkovitega in varnega reševanje ljudi, živali in 

premoženja ob požaru,
–  zmanjšanje škode ob požaru.

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z 
izgradnjo hidrantov ob predvidenih cestah.
(4) Za omejitev širjenja požara so zagotovljeni minimalni odmiki 
4,00 m stavb od mej in 8,00 m ter 5,00 m med stavbami. V prime-
ru manjšega odmika, bodo dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) 
opredeljeni v drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost posame-
znega objekta.
(5) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru 
na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in 
izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.
(6) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko dostopne ce-
ste, cestnega priključka na javno pot in površin za odstavo vozil 
– parkiranje pred stavbami. Elementi cestnega priključka in di-
menzioniranje nosilne konstrukcije ceste morajo zagotavljati pre-
voznost intervencijskim vozilom, komunalnemu 3 osnemu vozilu, 
gasilskemu vozilu.
(7) Vse dostopne ceste ustrezajo standardu SIST DIN 14090.
(8) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za po-
žarno manj zahtevne objekte, se dokazuje v elaboratu ''Zasnova 
požarne varnosti'', za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu 
''Študija požarne varnosti''. Elaborati so sestavni del projektne do-
kumentacije.

XII. VAROVANJE OKOLJA

29. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se načrtujejo in izvajajo tako, da je prizadeta čim 
manjša površina tal. Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje 
s tlemi. Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se ponovno 
zatravijo oziroma zasadijo.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, 
ki so tehnično brezhibni in takšne vrste materialov, za katere ob-
stajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Na prometnih in grad-
benih površinah ter odlagališčih gradbenega materiala se omejijo
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 in preprečijo emisije prahu. S teh površin je potrebno preprečiti 
odtekanje vode v podtalnico ali bližnja ribnika.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Del območja OPPN je opredeljeno kot območju III. stopnje 
varstva pred hrupom v katerem se nahaja severozahodni del PE1 
ob Svržnjakovi ulici in del ob jugozahodni meji območja PE1.
Dovoljena mejna raven hrupa:

–  III. območje: Lnoč = 50 (dBA), Ldvn = 60 (dBA).
(2) Zagotovi se vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne 
bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa se 
nivo hrupa izmeri in izvede ustrezna protihrupna zaščita in sa-
nacija.
(3) Dolgoročno naj se upošteva priporočilo Svetovne zdravstvene 
organizacije12, da se zagotovi bivalno okolje kjer v dnevnem času 
na zunanji fasadi stanovanja hrup ne presega 55 dBA v nočnem 
pa 40 dBA.
(4) Za stavbe z varovanimi prostori naj se zagotovi pogoje za ob-
močje II. stopnje varstva pred hrupom. Pri vrtcu je potrebno za-
gotoviti mirno okolje in dovolj površin, da otroci med igro na pro-
stem ne bodo moteči za okoliške prebivalce.
(5) Vse poslovne stavbe naj se gradijo na način, da delujejo v vlogi 
protihrupne zaščite, tako da je zmanjšan odboj hrupa na fasadah 
oziroma, da stavba preprečuje širjenje hrupa v za hrup bolj obču-
tljiva območja v okolici.

31. člen
(varstvo zraka)

(1) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči onesnaže-
vanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih 
vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:

–  vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v 
vetrovnem in suhem vremenu,

–  preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materi-
ala,

–  čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste,
–  protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se upora-

bljajo za prevoz.
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je želeno 
objekte oskrbovati z alternativnimi viri energije.
(3) Kot minimalni odmik se upošteva priporočeni odmik od cest 
za območja stanovanj v enoti urejanja prostora, skladno z OPN. 
Priporočeni odmik je 200 m od avtocest in hitrih cest ter 100 m 
od glavnih cest.

32. člen
(varovanje voda)

(1) Območje OPPN je del vodovarstvenega območja za vodno telo 
vodonosnikov Dravsko - Ptujskega polja - Uredba o vodovarstve-
nem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko - Ptujskega 
polja (Ur. list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15). Območje spa-
da v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju v širše vodo-
varstveno območje (VVO III). Objekti, načrtovani na območju 
OPPN, morajo biti skladni s 7. členom Uredbe o vodovarstvenem 
območju.
(2) Za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in pa-
davinskih voda je potrebno upoštevati vse predpise, ki urejajo to 
področje.

–  Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno 
ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in pre-
čiščenih padavinskih vod.

–  Komunalne odpadne vode bodo priključene na javni kanaliza-

cijski sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi. 
–  Odvajanje padavinskih voda z večjih območij se izvede na tak 

način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok pa-
davinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potreb-
no predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni 
bazeni, suhi zadrževalniki, …). Viški padavinskih vod se od-
vajajo v lokalno meteorno kanalizacijo in naprej v potok Ro-
goznico.

–  Izkopi gradbenih jam predvidenih novih objektov morajo biti 
izvedeni nad srednjo gladino podzemne vode. Pri izvedbi po-
sega ni dovoljeno poseči v podzemno vodo.

(3) Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz parkirišč in manipu-
lativnih površin bo urejeno preko ustrezno dimenzioniranih use-
dalnikov in lovilcev olj, ki morajo ustrezati standardu (SIST EN 
858-2).
(4) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko sistem voda-voda ali z 
geosondo, si mora investitor pridobiti vodno dovoljenje za nepo-
sredno rabo vode za pridobivanje toplote v skladu z 125. čl. ZV-1 
(Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 
– ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15). Vodno dovoljenje 
je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja.
(5) Investitor mora za posege v prostor, ki bi lahko trajno ali zača-
sno vplivali na vodni režim ali stanje voda, pridobiti vodno soglas-
je skladno s predpisi s področja voda.
(6) Padavinske vode z obravnavanega območja je treba, če ne ob-
staja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno po-
nikati, pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva 
povoznih in manipulativnih površin, dno ponikovalnice pa mora 
biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če ponikanje 
ni možno in v kolikor geološke razmere za to niso ugodne, je tre-
ba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski 
odvodnik, če tega ni, pa razpršeno po terenu. Pri tem mora biti 
ureditev odvodnje načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja 
zemljišča ali objekti. 
(7) V primeru direktnega izpusta čistih padavinskih vod v povr-
šinski odvodnik (gramoznico), mora biti iztok predviden in izve-
den tako, da bo izpustna glava oblikovana pod naklonom brežine. 
Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na območju iz-
toka mora biti brežina ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. 
Detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.
(8) Odvodnja padavinskih vod s parkirišč in manipulativnih povr-
šin mora biti urejena preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj 
s koalescentnimi filtri, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju 
velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne priča-
kovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije naj 
bo razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev 
olj (SIST EN 858-2).
(9) Odvajanje padavinskih vod iz večjih ureditvenih območij je 
treba predvideti v skladu z 92. Členom ZV-1 in sicer na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih 
voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrže-
vanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (za-
travitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki, …).
(10) Iz projektne dokumentacije mora biti jasno razvidno mesto 
iztoka interne kanalizacije padavinskih in komunalnih vod.
(11) Kota izvedenih končnih izkopov za predvideno gradnjo mora 
biti v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07, 32/11, 
24/13 in 79/15) več kot 2,0 m nad srednjo gladino podzemne vode.
(12) Končni izkopi gradbene jame na širšem vodovarstvenem ob-
močju so v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno 
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telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. l. RS, št. 59/07, 
32/11, 24/13 in 79/15) dovoljeni nad srednjo gladino podzemne 
vode, kar mora biti tekstualno in grafično jasno razvidno iz pro-
jektne dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja. Gradnja je 
izjemoma dovoljena tudi globlje, če se transmisivnost vodonosni-
ka na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %. Če je med gradnjo 
ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to 
treba pridobiti vodno soglasje.
(13) Projektna dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja v 
fazi PGD mora vsebovati prerez obravnavanih objektov s prika-
zano najnižjo koto vseh izvedenih objektov (objekt, ponikovalnica 
ali ponikovalni bloki, morebitni zadrževalnik, …), koto terena ter 
najvišjo/srednjo gladino podzemne vode.
(14) Sestavni del projektne dokumentacije mora biti načrt rušitve-
nih del, iz katerega mora biti razviden končni tretma vsega odpa-
dnega materiala, ki bo nastal pri odstranitvi obstoječih objektov. 
Pri tem je treba upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nasta-
nejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) in Uredbo o odlagali-
ščih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).

33. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in 
drugih odpadkov glede na možnosti ponovne uporabe posame-
znih frakcij. Oddani odpadki se spremljajo na evidenčnih listih in 
vodijo v predpisanih evidencah. Nevarni odpadki se skladiščijo v 
zaprti posodi in izročijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih od-
padkov.
(2) Ravnanje s komunalnimi odpadki se izvaja v skladu z določili 
občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.
(3) Za ureditev sistema ločenega zbiranja v naselju je potrebno za 
nemoten odvoz in vzpostavitev sistema urediti prostor, ki je do-
stopen s smetarskim vozilom dolžine 88000 mm, širine 2500 mm, 
višine 2500 mm, medosna razdalja vozila je 4200 mm.

XIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

34. člen
(etapnost izvedbe podrobnega načrta)

(1) OPPN se lahko izvaja v več fazah, ki so časovno medsebojno 
neodvisne. Pred izgradnjo objektov je potrebno zagotoviti dostop 
v območje z izgradnjo nove ceste.
(2) Vsaka faza mora biti zaključena celota vključno s prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo ureditvijo in priključki 
ter zunanjimi ureditvami. Gradbena dovoljenja se lahko pridobi-
vajo za vsako fazo posebej. Osnova za gradnjo posamezne faze je 
izvedba dovozne ceste in infrastrukturnega napajanja.

XIV. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

35. člen
(organizacija gradbišč)

(1) Za potrebe gradbišča je kar največ uporabljati že obstoječe ko-
munikacije. V kolikor je potrebno med gradnjo izvesti dodatne 
začasne dostopne poti do gradbišča, se upošteva trenutna raba ob-
močja obdelave in sosednjih zemljišč.
(2) Gradbišča se ne osvetljuje. V primeru, da je to nujno potrebno, 
je izjemoma dovoljena postavitev izključno posameznega svetila 
za varovanje.
(3) Med gradnjo se zagotovi:

–  ukrepe za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih po-
vršin ter zmanjšanja potencialnih emisij (brezhibna gradbena 
mehanizacija),

–  odlaganje gradbenih odpadkov in gradbenega materiala ali 
parkiranje gradbene mehanizacije se ne načrtuje na območjih 
naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov.

(4) Investitor in izvajalci morajo v času gradnje in po izgradnji 
upoštevati tudi naslednje pogoje:

–  zemeljski material deponirati izven območja vodotokov,
–  v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in 

organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma 
v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to uspo-
sobljenih,

–  gradnjo organizirati tako, da ne bo prihajalo do oviranega 
pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih 
nalivih.

36. člen
(razmejitev, izročitev in prevzem)

(1) Investitor načrtovanih ureditev pripravi ustrezne razmejitve 
ter preda potrebno dokumentacijo vsem upravljavcem ter poskrbi 
za primopredajo vseh objektov in naprav gospodarske javne infra-
strukture in grajenega javnega dobra.
(2) Po končani gradnji in uspešno opravljenem tehničnem pre-
gledu so upravljavci javne gospodarske infrastrukture dolžni le-to 
brezplačno prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.

XV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju 

podrobnega načrta)
(1) Investitor je dolžan:

–  pred začetkom gradnje pravočasno obvestiti upravljavce go-
spodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da 
se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskla-
dijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter v njihove va-
rovalne pasove,

–  zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni 
varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

–  promet med gradnjo organizirati tako, da ne prihaja do večjih 
zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter obveščati lokalno 
prebivalstvo o zaporah cest zaradi gradnje,

–  zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem 
obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve ne poslabša 
ter zagotoviti dostope do objektov in zemljišč, ki so bili zaradi 
gradnje prekinjeni,

–  zagotoviti nemoteno oskrbo preko vseh obstoječih vodov in 
naprav gospodarske javne infrastrukture (infrastrukturne 
vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb),

–  sprotno rekultivirati območja posegov,
–  v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za 

preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka, v 
primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih 
služb,

–  preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in ceste sproti čistiti,
–  sanirati oziroma povrniti v prejšnje stanje vse poti in ceste, ki 

so zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene in poško-
dovane,

–  začasno pridobljena zemljišča po izgradnji posegov in spre-
mljajočih ureditev vrniti v prejšnje stanje.

(2) Vsi navedeni ukrepi iz prejšnjega odstavka se morajo izvajati 
skladno s predpisi s področja, v katerega sodijo njihove pristoj-
nosti.
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(3) Investitor oziroma izvajalec je dolžan kriti stroške spremembe 
dokumentacije, zakoličbe, zaščite in prestavitve obstoječe infra-
strukture, eventualnih poškodb in nadzora.
(4) Investitor OPPN je dolžan izvesti komunalno opremo zemljišč 
ter zgraditi dostopno protiprašno cesto. Za predvideno opremo si 
mora pridobiti ustrezno dokumentacijo in dovoljenja za poseg v 
prostor v skladu z veljavno zakonodajo. Zgrajena infrastruktura se 
brezplačno prenese v javno dobro ter upravljanje izvajalcem javnih 
gospodarskih služb.
(5) Izvajalci so dolžni upoštevati določila občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, projektne dokumentacije za posege ter dolo-
čila veljavnih predpisov in standardov.

XVI.  TOLERANCE PRI LEGI, VELIKOSTI IN FUNKCIJI 
OBJEKTOV IN NAPRAV

38. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Odstopanja pri načrtovanju objektov:
V območju obdelave veljajo naslednje urbanistične omejitve, ki so 
prikazane v grafičnem delu:

–  gradbena linija je črta, ki se ne sme presegati (razen z zuna-
njim stopniščem, nadstreškom in napuščem max. 1m) in na 
katero morajo biti z enim robom postavljeni novozgrajeni 
objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad v notranjost;

–  gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni objekti ne smejo 
presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v 
notranjost. Dovoljena je izgradnja objektov manjših tlorisnih 
gabaritov, tolerance do - 4 m;

–  dopustno odstopanje od maksimalnih višinskih gabaritov - 
povišanje objektov, je možno le za postavitev strojne opreme 
(klimatske naprave, prezračevalni sistemi, dimniki, sončni 
kolektorji, fotovoltaične celice, ... kombinacije različnih siste-
mov). 

 (2) Dopustna so odstopanja od tras predvidenih infrastrukturnih 
ureditev, v kolikor je k spremembi pridobljeno soglasje upravljav-
ca.
(3) Dopustno je preoblikovanje zarisanih zemljiških parcel v večje 
ali manjše skladno s potrebami investitorjev.
(4) Dopustno je preoblikovanje površin za dostavo – parkiranje, 
dostopov in vhodov skladno s potrebami investitorjev. Natančnej-
še rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.
(5) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi 
druga križanja gospodarske javne infrastrukture in grajenega jav-
nega dobra, ki niso določena s tem odlokom.
(6) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se vse loka-
cije objektov in naprav natančno določi. Dopustna so odstopanja 
od podatkov, prikazanih v grafičnem delu OPPN, ki so posledica 
natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopu-
stna skladno z določbami tega člena.
(7) Dopustne so delne ali začasne ureditve, ki morajo biti skladne 
s programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne in-
frastrukture, izdelajo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v konč-
no fazo načrtovane ureditve.

XVII.  POGOJI ZA VAROVANJE ZDRAVJA

39. člen
(izhodišča za varovanje zdravja)

(1) Kot izhodišče za izdelavo OPPN so uporabljeni predpisi, ki 
urejajo kakovost zunanjega zraka, hrup v okolju, kakovost povr-
šinskih in podzemnih voda, vodovarstvena območja, oskrbo s pi-
tno vodo, kopalne vode, ravnanje z odpadki, ravnanje z nevarnimi 

snovmi, elektromagnetna sevanja in svetlobno onesnaževanje, vse 
z vidika varovanja zdravja ljudi.
(2) Pri gradnji in uporabi objektov je potrebno upoštevati vse 
predvidene ukrepe skladno z Odlokom o Občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ptuj in veljavno zakonodajo z vidika varo-
vanja zdravja ljudi.

40. člen
(pogoji za varovanje zdravja)

(1) Elektromagnetna sevanja
Za območje OPPN naj se načrtuje območje I. stopnje varstva pred 
elektromagnetnimi sevanji v skladu s prepisom, ki ureja varstvo 
pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem 
okolju.
(2) Radon
Neustrezna gradnja novih energetsko varčnih stavb ali neustrezna 
sanacija obstoječih stavb lahko vodi v znatno povečano izposta-
vljenost radonu v zaprtih prostorih, zato naj se hkrati z energetsko 
sanacijo tudi ukrepi za zmanjšanje koncentracije radona v zaprtih 
prostorih. Energetska sanacija stavb v osnovi obsega namestitev 
dodatne toplotne izolacije na obod stavbe, zamenjavo obstoječih 
oken in vrat z zračno tesnimi okni in vrati ter termo izolacijo stre-
he, ki med drugim vključuje namestitev posebne folije kot par-
ne zapore. Vsi navedeni ukrepi spremenijo zračno tesnost stavbe, 
povzročajo spremembe v pritiskih, spremeni se stopnja izmenja-
ve med zunanjim in notranjim zrakom ter stopnja s katero radon 
vstopa v notranjost stavbe. Če toplotna izolacija ni izdelana v skla-
du z najnovejšimi spoznanji in ni pravilno nameščena, se radon 
prične kopičiti v prostorih med toplotno izolacijo in steno stavbe 
in skozi razpoke v zidu prehaja v notranjost objekta. Našteti učinki 
energetske sanacije stavb lahko vodijo do znatnega povečanja kon-
centracije radona v notranjem zraku in s tem k večji izpostavljeno-
sti vseh, ki se zadržujejo v stavbi. Enako velja tudi za nove stavbe, 
če pravila gradnje, ki preprečujejo kopičenje radona v zaprtih pro-
storih, niso uspešna. 
(3) Svetlobno onesnaževanje
Viri svetlobnega onesnaževanja se načrtujejo z upoštevanjem do-
ločil predpisa, ki ureja svetlobno onesnaževanje okolja. Vire sve-
tlobnega onesnaževanja je treba načrtovati tako, da mejne vredno-
sti za osvetljenost na oknih varovanih prostorov v okolici teh virov 
ne bodo presežene.
(4) Osončenost
Območja stanovanj se v zvezi z osončenjem načrtuje tako, da so za 
stanovanjske stavbe izpolnjene zahteve iz slovenskega standarda, 
ki ureja svetlobo v notranjih prostorih. Ta med drugim navaja, da 
naj ima v  stanovanju vaj en bivalni prostor osenčenje, ki na sredini 
okna tega prostora traja štiri ure dnevno. Območja stanovanj se 
načrtuje tudi tako, da je osenčenost stanovanjskih stavb zagoto-
vljena najmanj v obsegu kot ga zahteva tehnična smernica, ki ureja 
učinkovito rabo energije v stavbah. Smernice med drugim zahte-
va, da mora biti sončnemu sevanju izpostavljena površina zuna-
njega ovoja stavbe osončena od povprečne višine 1 m  na terenu 
navzgor, v času:
–  zimskega solsticija (21.12) najmanj 2 uri, upošteva se horizontal-

na projekcija vpadnega kota sonca v območju ± 30o odstopanja 
od smeri jug;

–  ekvinokcija 821. 03. in 23. 09.) najmanj 4 ure, upošteva se hori-
zontalna projekcija vpadnega kota sonca v območju ± 60o odsto-
panja od smeri jug;

–  poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, upošteva se horizon-
talna projekcija vpadnega kota sonca v območju  ± 110o odsto-
panja od smeri jug.

(5) Zdrav življenjski slog
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Za zdrav življenjski slog se načrtuje:
Kombinirane podrobnejše namenske rabe prostora, ki vzpodbu-
jajo hojo in kolesarjenje npr. kombinacije stanovanjskih območij 
z območij centralnih dejavnosti, šolami, vrtci, domovi za varstvo 
starejših, muzeji, gledališči…

–  trgovine z živili in živilske tržnice v območjih stanovanj, ki so 
stanovalcem dovolj blizu in varno dostopne peš ali s kolesom;

–  območja stanovanj in območja centralnih dejavnosti v bližini 
gozdnih zemljišč, območij zelenih površin in posebnih obmo-
čij kot npr. območij športnih centrov;

–  večja območja zelenih površin (parke) z naravno senco v sta-
novanjskih območjih in v območjih centralnih dejavnosti s 
prostorsko razporeditvijo, ki omogoča fizične aktivnosti bli-
zu območij bivanja in zmanjšujejo učinek urbanih toplotnih 
otokov;

–  območja zelenih površin s konfiguracijo terena, ovirami in 
opremo, ki dodatno vzpodbuja fizične aktivnosti; 

–  območja zelenih površin in s tem povezanih površin za rekre-
acijo na način, da izpolnjujejo zahteve vseh starostnih skupin, 
ki te površine uporabljajo (otroci, odrasli, starejši);

–  območja zelenih površin in s tem povezanih površin za rekrea-
cijo na način, da omogoča rekreacijo v vseh letnih časih;

–  večja območja brez prometa, ki so lahko dostopna peš, s kole-
som in javnim potniškim prometom;

–  javni potniški promet na način, da je v območjih stanovanj, 
centralnih dejavnosti in območjih proizvodnih dejavnosti 
enostavno in varno dostopen peš ali s kolesom;

–  parkirišča po sistemu parkiraj in se pelji tako, da so ta parkiri-
šča povezana tudi s kolesarskimi stezami in pešpotmi;

–  pešpoti in kolesarske steze ter prometno varna medsebojna 
križanja med vsemi oblikami transporta;

–  lahke in prometno vrne dostope (peš, s kolesom, z javnimi 
prevoznimi sredstvi) do gozdnih zemljišč, območij zelenih po-
vršin in posebnih območij kot npr. območij športnih centrov 
ali mirnih območij v naravi;

–  prometno varne osvetljene dostope pešpoti in kolesarske steze 
do vrtcev, šol, domov za varstvo starejših, trgovin, postajališč 
javnega potniškega prometa;

–  enostavno dostopnost in naprave za invalide in starejše;
–  naprave za potrebe pešcev, kolesarjev (pešpoti, kolesarske ste-

ze ločene od cest, ceste s pločniki in kolesarskimi stezami, ki 
so z rastjem ali kako drugače ločeni od površin za avtomobi-
le, ulične sanitarije, razsvetljavo pločnikov in kolesarskih stez, 
klopi za počitek ter drevorede ob pločnikih in kolesarskih ste-
zah, opremo za parkiranje koles, informativne table, za kole-
sarje in pešce);

–  načrtujejo se zelene površine za vrtičkarstvo, če je le možno v 
bližini območij stanovanj. 

(6) Prilagajanja podnebnim spremembam
Za prilagajanja podnebnim spremembam se načrtuje:
Obvladovanje visokih temperatur
a)  Ukrepi na nivoju mesta za zmanjšanje učinka toplotnega otoka:

–  visokokakovostne (z visoko ekološko vrednostjo) med seboj 
povezane dobro namenske zelene površine (zelena mreža), ki 
jih prebivalci lahko porabljajo v različne namene. Zeleno in-
frastrukturo mesta sestavljajo: odprte zelene površine, mestni 
gozdovi, obcestna drevesa in drevoredi, polja privatni vrtovi, 
mestno zelenje ter zelene strehe in zelene stene;

–  odprte vodne površine npr. reke, jezera, urbani kanali);
–  senčenje in orientacija, ki zmanjšuje akumulacijo sončne to-

plote. Prizadevanja za maksimiziranje osenčenja poleti je treba 
uravnotežiti s potrebami po svetlobi pozimi; 

–  Pasivna ventilacija mestnih ulic, ki jo dosežemo s orientacijo 

in morfologijo stavb in ulic. Potrebno je uravnoteženje s potre-
bami po toploti v zimskih mesecih. 

b) Ukrepi na nivoju stanovanjskih območij:
–  mreža zelenih koridorjev, manjših odprtih površin, obcestnih 

dreves ter zelenih streh in sten, ki imajo učinek evaporativnega 
hlajenja i nudijo senco hišam;

–  načrtovanje ribnikov, javnih kopališč in privatnih bazenov za 
kopanje, fontan;

–  orientacija stavb in ulic na način da zmanjšujejo akumulacijo 
sončne toplote in omogočajo boljšo prevetrenost tudi z lahnim 
vetrom;

–  načrtovanje ''hladilnih materialov'' za utrjevanje cest in velikih 
parkirišč, da se poveča refleksija sončnih žarkov (treba pa je 
upoštevati problem bleščanja) ali načrtovaje materialov, ki po-
večajo permeabilnost padavin v tla, kar poveča učinek hlajenja 
zaradi evaporacije;

–  načrtovaje mreže »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materia-
lov, ki zmanjšujejo akumulacijo sončne toplote in zmanjšujejo 
potrebo po dodatne mehanskem hlajenju.

c) Ukrepi na nivoju stavb
–  zasaditve, ki senčijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanj-

šujejo akumulacijo sončne toplote;
–  načrtovanje uporabe materialov, ki preprečujejo penetracijo 

toplote vključno z uporabo ''hladnih'' gradbenih materialov 
ter zelenih streh in zelenih sten;

–  načrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vključno z 
uporabo talne in površinske vode;

–  načrtovanje mehanskega hlajenja vključno s toplotnimi izme-
njevalci in klasičnimi klima napravami.

d) Drugi splošni ukrepi
Na vseh javnih površinah predvsem pa na območjih centralnih 
dejavnosti, zelenicah, parki in površinah namenjenih športu in re-
kreaciji, se načrtujejo pitniki.
Ukrepi za obvladanje poplavnega vala ob močnih nalivih:
–  sistemski protipoplavni ukrepi za preprečevanje poplav. Glej 

splošne smernice s področja upravljanja v vodami (ARSO);
–  načrtovanje prostorov za razlivanje in začasno zadrževanje ko-

ničnega odtoka ob nalivih npr. območja zelenih površin, večja 
parkirišča, športna igrišča;

–  preusmerjanje površinskega koničnega odtoka od občutljivih 
objektov;

–  načrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. po-
rozne utrjene površine, peščene in zatravljene površine, poniko-
valne površine v parkih in na drugih zelenih površinah;
–  uporaba zelenih površin in zelenih streh za zmanjšanje in upo-

časnitev površinskega odtoka;
–  načrtovanje smeri površinskega koničnega odtoka, da voda pri 

močnem nalivu lahko odteče brez da bi ogrozila ranljiva ob-
močja kot npr. območja stanovanj in objekti večje občutljivosti 
(vrtec, šole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolnišnice in 
druge zdravstvene ustanove, domovi za starejše, zdravilišča).

Ukrepi za upravljanje z zalogami vode:
–  vzpodbujanje uporabe sonaravnih sistemov za odvodnjavanje 

za bogatenje podtalnice (strateški del planov);
–  zahteve po učinkovitejši uporabi vode (strateški del planov);
–  načrtovanje uporabe očiščene odpadne vode za zalivanje, na-

makanje in za splakovanje stranišč;
–  načrtovanje uporabe neonesnažene padavinske odpadne vode 

s streh za splakovanje stranišč in za kasnejšo rabo za zalivanje 
in namakanje;
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–  podzemno skladiščenje padavinske odpadne vode za uporabo 
(zalivanje, namakanje) v sušnih obdobjih (evaporativno hla-
jenje).

(7) Prilagajanje potrebam invalidov in starejših
Načrtuje se:

–  namenska raba prostora brez arhitektonskih ovir in z ukrepi za 
zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in ra-
znovrstnih storitev (s področij izobraževanja, športa, kulture, 
zdravja, socialnega varstva, zaposlovanja itd.) za osebe z različ-
nimi oblikami oviranosti (invalidi, starejši);

–  stanovanjska območja blizu zelenih površin, ki omogočajo 
sprehode in so opremljene z mesti za počitek (npr. klopi);

–  mesta za počitek (npr. klopi) v urbanih predelih povsod tam, 
kjer se gibljejo starejši;

–  nizki dovolj široki nedrseči pločniki;
–  starejšim in invalidom prijazne stavbe;
–  starejšim in invalidom prijazen javni transport;
–  dostop do mirnih območij v naravnem in urbanem okolju;
–  gradnja zunanjih dvigal ob ali na obstoječih objektih;
–  druge tovrstne ukrepe.

(8) Splošne smernice za podrobnejše prostorske izvedbene pogoje 
za objekte večje občutljivosti
Objekti večje občutljivosti:
Objekti večje občutljivosti so objekti v katerih bivajo ali se stalno 
ali začasno zadržujejo z vidika zdravja ranljivejše kategorije pre-
bivalstva. Takšni objekti so npr. bolnišnice, zdravstveni domovi, 
zdravilišča, domovi za starejše, šole, vrtci in druge vzgojno var-
stvene ustanove.
Po predpisu, ki ureja klasifikacijo vrst objektov in objekte državne-
ga pomena so to stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 
(113001 in 11302), stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-
valno delo (12630), stavbe za zdravstveno oskrbo (12640).
Površine drugih območij na katerih se daljši čas zadržujejo obču-
tljive kategorije prebivalstva kot so otroci, starejši, bolniki (npr. 
območja vrtcev, vseh vrst šol, različni varstveni zavodi za otroke in 
odrasle…) se načrtujejo:

–  z vidika varstva zraka na območjih, kjer je zrak manj onesna-
žen (npr. odmaknjeno od avtocest, glavnih cest, glavnih me-
stnih cest;

–  z vidika varstva pred hrupom na območjih II: stopnje varstva 
pred hrupom v skladu s predpisom, ki ureja varstvo pred hru-
pom v okolju;

–  z vidika varstva pred elektromagnetnimi sevanji na območju 
I. stopnje varstva pred elektromagnetnimi sevanji v skladu s 
predpisom, ki ureja varstvo pred elektromagnetnim sevanje v 
naravnem in življenjskem okolju.

Umeščanje vrtcev v prostor se načrtuje v skladu z določili predpi-
sa, ki ureja normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in 
opremo vrtca.

A. Zrak

Raba prostora –za onesnažen 
Zrak občutljiva območja Avtoceste in hitre ceste Glavne ceste Regionalne ceste (R1, R2, 

R3)
Stanovanja (varovani prostori) 100 m 50 m 30 m 
Vzgojno izobraževalne ustanove 100 m 50 m 30 m
Bolnišnice 200 m 100 m 50 m
Domovi za starejše občane 200 m 100 m 50 m
Okrevališča in zdravilišča 200 m 100 m 50 m
Območja rekreacije in trajnostnega turizma 200 m 100 m 50 m
Mirna območja 200 m 100 m 50 m

Tabela 1

Kot minimalni odmik se upošteva priporočeni odmik od cest za 
območja stanovanj. Priporočeni odmik je 200 m  od avtocest in 
hitrih cest ter 100 m od glavnih cest.
Priporočamo, da se s stališča varovanja zdravja ljudi pri umešča-
nju novih, pomembnih linijskih virov onesnaževanja zraka (cest) 
oziroma pri načrtovanju rabe prostora okrog teh virov upoštevajo 
najmanjše razdalje, do za onesnažen zrak občutljivega območja, 
kot jih prikazuje tabela 1.

B. Hrup
Dolgoročno naj se upošteva priporočilo Svetovne zdravstvene or-
ganizacije, da se zagotovi bivalno okolje, kjer v dnevnem času na 
zunanji fasadi stanovanja hrup ne presega 55 dba v nočnem pa 40 
dba. Kjer je to možno, naj se takoj določi območje (potencialno) II: 
SVPH: za ostale primere se določi srednjeročni ali dolgoročni cilj 
za zmanjšanje obremenitve prebivalcev v bivalnem okolju. Stavbe 
z varovanimi prostori naj se v prostor umeščajo tako, da mejijo na 
območje IV. SVPH. Taki primeri identificirani v obstoječem stanju 
saj se v srednjeročnem in dolgoročnem planiranju sanirajo. 
Pri novih posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječo de-
jansko obremenjenost s hrupom in predvidene bodoče plane in 
spremembe. Vsak primer je potrebno obravnavati ločeno, glede na 
občutljivost okolja in z namenom zagotoviti kakovostno bivalno 
okolje.
Posebna previdnost je potrebna v primerih, ko ima hrup posebne 
lastnosti, kot so poudarjeni toni, impulzi, periodične amplitudne 
modulacije ter v primerih, ko hrup spremljajo vibracije.
Za stavbe z varovanimi prostori naj se zagotovi pogoje za območje 
II. Stopnje varstva pred hrupom.
Pri vrtcu je potrebno zagotoviti mirno okolje in dovolj površin, da 
otroci med igro na prostem ne bodo moteči za okoliške prebivalce.
Vse poslovne stavbe naj se gradijo na način, da delujejo v vlogi 
protihrupne zaščite, tako da je zmanjšanj odboj hrupa na fasadah 
oziroma, da stavba preprečuje širjenje hrupa v za hrup bolj obču-
tljiva območja v okolici.

C. Tla
Otroška igrišča območjih krog vrtcev in šol in na drugih območjih 
namenske rabe prostora se ne  načrtujejo na območjih kjer so tla 
onesnažena nad mejno vrednostjo kot jo določa predpis, ki ureja 
mejne opozorilne in kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi 
v tleh. 
Za otroška igrišča, ki so že grajena na tleh, ki so že onesnažena nad 
mejno vrednostjo kot jo določa zgoraj omenjeni predpis, se načr-
tuje sanacijske ukrepe, ki otrokom med igro onemogočajo nepo-
sredni stik z onesnaženimi tlemi (za preprečevanje vnosa zemljine 
v usta med igro) in ukrepe, ki prepričujejo dvigovanje prašnih del-
cev s tal v zrak (za preprečevanje izpostavljenosti z vdihovanjem 
delcev, npr. zatrditev neutrjenih površin, asfaltiranje ali drugačna 
ureditev povoznih ali drugih manipulativnih površin).
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D. Elektromagnetna sevanja
Objekti večje občutljivosti se načrtujejo samo na območjih, ki gle-
de na učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri tovr-
stnega sevanja, ustrezajo zahtevam za območja s I. stopnjo varstva 
pred sevanjem kot ga določa predpis, ki ureja elektromagnetnega 
sevanja v naravnem in življenjskem okolju.
Objekti večje občutljivosti se v varovalnih pasovih elektroener-
getskih omrežij kot jih določa predpis, ki opredeljuje pogoje in 
omejitve gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij oz. energet-
ski zakon, ne načrtujejo.
Transformatorske postaje 10(20)/0,4 kV, ki so namenjene za trans-
formacijo in napajanje potrošnikov z električno energijo nizke na-
petosti, se v prostor umeščajo tako, da so od objektov večje obču-
tljivosti oddaljene najmanj 5m.
Stanovanjske stavbe in druge stavbe v katerih bivajo ali se dlje časa 
zadržujejo ranljive kategorije prebivalstva (oskrbovana stanovanja, 
domovi za starejše, šole, vrtci, varstvene ustanove, zdravilišča…) 
se načrtujejo tako, da so čim bolj minimalni odmiki teh stavb od 
virov EMS najmanj tolikšen, da mejne vrednosti elektromagnetne-
ga sevanja, ki velja za I. območje varstva pred EMS kot jih določa 
Uredba o elektromagnetnem sevanju in življenjskem okolju (Ur. 
list RS št. 70/96), niso presežene. 
Seznam za EMS občutljivih objektov
Minimalni nabor za EMS občutljivih objektov za katere veljajo 
minimalni odmiki od virov elektromagnetnega sevanja zaradi va-
rovanja zdravja ljudi (objekti po predpisu, ki ureja enotno klasifi-
kacijo vrst objektov-CC-SI):

a.  Objekti, za kar je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objek-
tov, predpisano gradbeno dovoljenje:

1. STAVBE

1.1 STANOVANJSKE STAVBE
11100 Enostanovanjske stavbe
11210 Dvostanovanjske stavbe
11221 Tri in večstanovanjske stavbe

11222 Stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene

1.2 NESTANOVANJSKE STAVBE

12111 Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev

12112 Gostilne, restavracije in točilnice

12120 Druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev

12121 Stavbe javne uprave
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

12203 Druge upravne in pisarniška 
stavbe

12301 Trgovske stavbe

12304 Stavbe za druge storitvene 
dejavnosti

12510 Industrijske stavbe
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo

12640 Stavbe za zdravstvo
12650 Športne dvorane

12721 Stavbe za opravljanje verskih 
obredov

12740

Druge nestanovanjske stavbe 
– prevzgojni domovi, zapori, 
vojašnice, stavbe za namestitev 
policistov, gasilcev, ipd.

2. GRADBENI INŽINERSKI 
OBJEKTI
2.4 Drugi gradbeni inženirski 
objekti
24110 Športna igrišča

24121 Marine s pripadajočimi 
pristaniškimi napravami

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti 
za šport, rekreacijo in prosti čas

b. Objekti, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, določeno, da gradbeno dovoljenje in potrebno:

V. ZAČASNI OBJEKTI
Odprt sezonski gostinski vrt
Oder z nadstreškom
Pokrit prireditveni prostor
VI: VADBENI OBJEKTI

1. VADBENI OBJEKTI, NAMENJENI ŠPORTU IN REKREACIJI 
NA PROSTEM

Igrišče za šport in rekreacijo na prostem
Športno strelišče
Trimska steza

2. VADBENI OBJEKTI, NAMENJENI OBRAMBI, ZAŠČITI IN 
REŠEVANJU

Plezalni in drugi podoben objekt, namenjen urjenju
Pokrit vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem 
šotoru
Vadbeni bunker
Vadbišče na prostem 
Vojaško strelišče
VIII. URBANA OPREMA
Otoško igrišče

E. Sevanja UV žarkov
Na območjih okrog objektov večje občutljivosti se načrtuje ozele-
nitev, ki nudi naravno senco in ščiti pred UV sevanjem sonca. Še 
zlasti to velja za vrtce in šole. Vsa otroška igrišča se načrtujejo z 
ozelenitvijo, ki nudi naravno senco.
(9) Varovanje virov pitne vode
Prostori in mesta, kjer se bodo v času obratovanja pretakale, skla-
diščile, uporabljale nevarne snovi, njihova embalaža in ostan-
ki, vključno z začasnim skladiščenjem nevarnih odpadkov (npr. 
motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot 
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na 
vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj velika, da zajamejo vso mo-
rebiti razlito ali razsuto količino snovi. V enakem smislu je treba 
zagotoviti tudi zajem požarnih voda, kadar obstaja kakršna koli 
verjetnost onesnaženja površinskih in podzemnih voda ter tal z 
onesnaženimi požarnimi vodami, zlasti z nevarnimi snovmi.

XVIII. KONČNE DOLOČBE
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41. člen
(dostopnost podrobnega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je v času uradnih ur na vpo-
gled na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

42. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcij-
ske službe za posamezna področja.

43. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 3505-1/2017
Datum: 16. 4. 2018

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

54.
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11-11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 15/15 - 
ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 
in 13/18), 40. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 - odl. US, 90/12, 111/13, 32/16 
in 21/18 - ZNOrg) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 40. seji, dne 21. 5. 2018, sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju proračun-
skih sredstev lastnikom in solastnikom stanovanj 
ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in streh v 

starem mestnem jedru Ptuja

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in 
solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb za obnovo fasad in 
streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Ptuj, št. 5/06) se za drugim odstavkom 13. člena doda nov tretji 
odstavek tako, da se glasi:

»Za zagotavljanje namenske porabe dodeljenih sredstev se v raz-
pisu določi, da bodo sredstva izvajalcu del s strani Mestne občine 
Ptuj lahko nakazana neposredno. V tem primeru se z izvajalcem 
sklene neposredna pogodba, katero morata podpisati tako izvaja-
lec kot tudi upravičenec.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj.   

Številka: 007-8/2018
Datum: 21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

55.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 9 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 

79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 40. seji, dne 21. 5. 2018, spre-
jel 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podelje-
vanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športni-

kom osnovnih šol,  učencem glasbenih šol, dijakom 
in študentom Mestne občine Ptuj

1. člen
V Pravilniku o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, 
športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in štu-
dentom Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 7/13, 6/16 in 10/17) se v drugi alineji 4. člena besedilo »naj-
boljši dijak srednjega poklicnega izobraževanja, najboljši dijak 
srednješolskega izobraževanja« nadomesti z besedilom »najboljši 
dijak Gimnazije Ptuj, najboljši dijak Šolskega centra Ptuj (3-letni 
program), najboljši dijak Šolskega centra Ptuj (4-letni program)«.  

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(1) Dijakom se podeljujejo naslednja priznanja:
- najboljšemu dijaku Gimnazije Ptuj in najboljšemu dijaku posa-
mezne šole Šolskega centra Ptuj (3-letno in 4-letno izobraževanje), 
ki je dosegel najboljše rezultate v času šolanja na posamezni šoli in 
stopnji izobraževanja, se podeli knjižna nagrada in Grb na steklu 
Mestne občine Ptuj,
–  izbere se najboljši dijak Gimnazije Ptuj, ki prejme denarno na-

grado v vrednosti 300,00 EUR,  
–  izbere se najboljši dijak (3-letni program) Šolskega centra Ptuj, 

ki prejme denarno nagrado v vrednosti 300,00 EUR,
–  izbere se najboljši dijak (4-letni program) Šolskega centra Ptuj, 

ki prejme denarno nagrado v vrednosti 300,00 EUR.
(2) Nagrajenca Gimnazije Ptuj izbere ravnatelj Gimnazije Ptuj na 
predlog učiteljskega zbora Gimnazije Ptuj ter ime z ugotovitvenim 
sklepom sporoči Mestni občini Ptuj. Nagrajenca 3-letnega progra-
ma in 4-letnega programa Šolskega centra Ptuj izbere kolegij rav-
nateljev Šolskega centra Ptuj in imena z ugotovitvenim sklepom 
sporoči Mestni občini Ptuj. 
(3) Nagrade za najboljšega dijaka Gimnazije Ptuj ter najboljšega 
dijaka (3-letno in 4–letno izobraževanje) Šolskega centra Ptuj bo 
župan Mestne občine Ptuj podelil na sprejemu v mestni hiši ob 
koncu šolskega leta.«.

3. člen
V prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku 12. člena se 
črta prva alineja »stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj.«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj.   

Številka: 007-3/2013 
Datum: 21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj
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56.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
svoji 40. redni seji, dne 21. 5. 2018, sprejel

SKLEP 
o soglasju k bonitetam po izteku veljavnosti pogod-
be o medsebojnih pravicah in obveznostih za izgra-

dnjo CERO Gajke, št. 352-06-4/98-503, 
z dne 23. 10. 2002

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje soglasje k bonitetam po izteku 
veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih za iz-
gradnjo CERO Gajke, št. 352-06-4/98-503, z dne 23. 10. 2002, ki se 
izteče dne 19. 6. 2018, in sicer da bo Mestna občina Ptuj:

1.  krajanom Spuhlje izplačevala mesečno odškodnino za zmanj-
šanje kakovosti bivalnega okolja zaradi prisotnosti odlagali-
šča, in sicer zunanji rob hiš od CERO Gajke, za katere je dogo-
vorjena odškodnina, poteka od križišča ceste v Gajke z glavno 
cesto Ptuj-Ormož, se nadaljuje po severni strani glavne ceste 
Ptuj-Ormož do križišča Brstje in nato po vzhodni strani ceste 
v Brstju do zadnje hiše v Spuhlji; izven zunanjega roba so na-
slednje hiše: Spuhlja 33, 33/a, 34 (severno od ŠTRK-a), 35/a in 
36 (pri zbiralnici mleka) ter 16, 16/a in 16/b, ki jim tudi pri-
pada mesečna odškodnina; odškodnina znaša za prebivalce 
oddaljene od deponije do 400m 60 EUR/stanovalca, do 500m 
40 EUR/stanovalca in za ostale do zunanjega roba ter za nave-
dene hiše izven zunanjega roba 20 EUR/stanovalca;

2.  Četrtni skupnosti Jezero plačevala od koncesijske dajatve 
znesek v višini 900 EUR/mesec, 1900 EUR/mesec pa za 
Četrtno skupnost Spuhlja;

3.  zagotovila brezplačen odvoz gospodinjskih odpadkov v na-
selju Spuhlja in v delu (iz smeri Spuhlja) Četrtne skupnosti 
Jezero južno od glavne ceste Ptuj-Spuhlja vključno z ulico K 
jezeru in naselje Brstje;

4.  gostinskemu objektu Villa Monde, Dušan Bezjak s.p., Spuhlja 
32, izplačala mesečno odškodnino  v višini 250 EUR/mesec 
in gostinskemu objektu Vidovič Majdi s.p. – okrepčevalnica 
Spuhlja, Spuhlja 26, 2250 Ptuj, izplačala mesečno odškodnino 
v višini 150 EUR/mesec.

2. člen
Ta sklep se uporablja od 20. 6. 2018 in do sprejema proračuna Me-
stne občine Ptuj za leto 2019. 

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 352-06-4/98-503
Datum: 21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

57.
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - 
odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
- ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 
- ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15 in 66/17) in 12. člena  Statuta 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 40. seji, dne 21. 5. 2018, spre-
jel naslednji

SKLEP
 o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za ne-

premičnino katastrska občina 385 Podvinci parcela 
1067/14

1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na ne-
premičnini katastrska občina 385 Podvinci parcela 1067/14 (ID 
6515869), pri kateri je v zemljiški knjigi zaznamovano grajeno jav-
no dobro lokalnega pomena – javne ceste.  

2.
Pri nepremičnini katastrska občina 385 Podvinci parcela 1067/14 
(ID 6515869) se predlaga izbris zaznambe grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – javne ceste, ki je vpisana na podlagi Odloč-
be Občinske uprave Mestne občine Ptuj, št. 007-15/2012-5 z dne 
28.11.2012.  

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.  

Številka: 007-9/2018
Datum: 21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

58.
Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sred-
stev lastnikom in solastnikom stanovanj ali stanovanjskih stavb 
za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/06, 8/18) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 19/17) Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja 

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem 

mestnem jedru Ptuja za leto 2018

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za 
obnovo fasad in streh, ki so v lasti ali solasti fizičnih oseb v starem 
mestnem jedru Ptuja.  

3. Upravičene osebe:
Upravičene osebe po tem razpisu so fizične osebe, ki so lastniki ali 
solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v starem mestnem je-
dru Ptuja. Med upravičence po tem razpisu ne sodijo pravne osebe 
in samostojni podjetniki posamezniki. 

4. Višina razpoložljivih sredstev in višina subvencioniranja:
Višina razpoložljivih sredstev v letu 2018 znaša 10.000,00 EUR. 
Sredstva so na proračunski postavki 636 Subvencioniranje uredi-
tve fasad v starem mestnem jedru. 
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Sredstva se dodelijo na podlagi meril, navedenih pod točko 6 tega 
razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je 
lahko do največ 40% višine pogodbenih del. Višina pogodbenih 
del je razvidna iz računa izvedenih del, ki ga upravičenec priloži 
zahtevku za izplačilo sredstev. 
Finančna spodbuda se dodeli na osnovi solastniških deležev stav-
be, ki pripadajo upravičencem do sredstev. 
V posameznem primeru se lahko dodeljena sredstva nakažejo di-
rektno na račun izvajalca gradbenih del. V tem primeru se z iz-
vajalcem sklene neposredna pogodba. Pogodbo morata podpisati 
tako upravičenec kot tudi izvajalec gradbenih del.

5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
–  lastniki ali solastniki stanovanj ali stanovanjskih stavb v sta-

rem mestnem jedru Ptuja imajo do Mestne občine Ptuj porav-
nane vse finančne obveznosti,

–  stavba je razglašena za kulturno dediščino, 
–  stavba se nahaja v starem mestnem jedru, kar je določeno po 

Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za obmo-
čje P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja (Uradni vestnik občin 
Ormož in Ptuj, št. 38/88),

–  dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije,

–  prejemnik sredstev bo obnovil fasado in/ali streho stavbe v 
celoti. 

V skladu s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ura-
dni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) mora, v primeru etažnega 
lastništva na stavbi, z obnovo soglašati toliko etažnih lastnikov v 
stavbi, da ti skupaj predstavljajo najmanj 75% solastniške strukture 
v stavbi. Etažne lastnike kot prosilce mora zastopati upravnik ali 
druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom. 

6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi meril, podanih preko 
točkovnika.

a. Kategorija spomenika iz vidika kulturne dediščine
•  spomeniki, evidentirani za spomenike državnega pomena  15
•  spomeniki lokalnega pomena ................................................. 10
•  objekti kulturne dediščine .......................................................   5
Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

b. Objekti, nevarni za okolico 
•  močno odpadanje ometa oz. zamakanje strehe; ogrožena je 

varnost stavbe .........................................................................     25
•  delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega sloja na posa-

meznih mestih .........................................................................     15
•  vidne poškodbe zaključnega sloja na stavbi oz. močna one-

snaženost stavbe .......................................................................     5
Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

c.  Objekti z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami ali motečo in-
frastrukturno napeljavo
• neustrezne arhitekturne rešitve .............................................. 10
• moteča infrastrukturna napeljava ..........................................   5

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo

d.  Objekti, ki so že delno obnovljeni
• objekt je delno obnovljen ........................................................ 15

e. Objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe
• nad 50 let ................................................................................... 15

• od 25 do 50 let .......................................................................... 10
Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

f. Lega objekta
• objekt leži v predelu, ki je že delno obnovljen ...................... 15
(obnovljena je sosednja stavba oz. preko ulice ali trga)
• objekt leži v bližini obnovljenih stavb ................................... 10
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 30 m)
• objekt leži v bližini obnovljenih stavb ...................................   5
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 60 m)

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

Mestna občina Ptuj bo prosilce uvrstila tako, da bo prejemnikom 
sredstev na podlagi zbranih točk sofinancirala do največ 40% vre-
dnosti pogodbenih del. Večje število zbranih točk pomeni višji % 
sofinanciranja vrednosti pogodbenih del.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF -H).

8. Vsebina vloge:
Vloga mora vsebovati:

a.  izpolnjen obrazec vloge za dodelitev subvencije za obnovo fa-
sad in streh v starem mestnem jedru Ptuja (OBR-A),

b.  parafiran vzorec pogodbe (OBR-B), 
c.  overjeno (notar, upravna enota) izjavo ustreznega števila so-

lastnikov/etažnih lastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitve-
nimi deli,

d.  fotografije stavbe ali pomnilniški medij z digitalnimi fotograf-
skimi posnetki,

e.  kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije,

predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del.

9. Razpisni rok:
Razpisni rok začne teči naslednji dan po objavi javnega razpisa in 
se zaključi 3. 7. 2018.

10. Rok in način predložitve vlog: 
Vloge morajo biti dostavljene do vključno 3. 7. 2018:

–  po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek 
za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodar-
stvo, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (upošteva se datum poštnega žiga 
do vključno 3.7.2018),

–  osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj, najkasneje do 3.7.2018 do 12.00 ure. 

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: »Ne odpiraj-
-vloga« z navedbo »javni razpis za sofinanciranje obnove streh 
in fasad« na prednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na 
zadnji strani. 

11. Obravnava vlog:
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan. Vse pravočasne popolne vloge bo strokovna komisija oce-
njevala na podlagi meril, navedenih pod točko 6 tega razpisa.

Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopol-
nitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja ponudb. Rok za dopolnitev 
ne sme biti daljši od 15 dni. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne 
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vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna 
dokumentacija. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku 
ne bo dopolnil, se zavrže. 
Nepravilno označene ali prepozne oziroma prepozne dopolnitve 
vlog bodo neodprte vrnjene vlagatelju. Prepozne vloge se zavržejo, 
neutemeljene pa zavrnejo. 

12. Javno odpiranje prejetih vlog:
Odpiranje prejetih vlog bo izvedeno dne 4.7.2018 ob 11.00 uri v 
mali sejni sobi Mestne občine Ptuj, št. 1/I, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 

13.  Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki sredstev obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije odloča o dodelitvi sred-
stev direktorica Občinske uprave Mestne občine Ptuj s sklepom. O 
pritožbi zoper sklep odloča župan Mestne občine Ptuj. 

S prejemniki sredstev bo Mestna občina Ptuj sklenila pogodbe o 
subvencioniranju obnove fasad in streh v starem mestnem jedru 
Ptuja za leto 2018, v katerih se bodo določile medsebojne pravice 
in obveznosti. 

14. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom 
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 5.11.2018 Mestni ob-
čini Ptuj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev. Zahtevku je po-
trebno priložiti fotokopijo računa izvedenih del, potrdilo o plačilu 
računa in poročilo o izvedbi del ter ustrezno kulturnovarstveno 
soglasje.

Pogodbeni znesek bo Mestna občina Ptuj nakazala na transakcijski 
račun prejemnika sredstev trideseti (30) dan. Plačilni rok prične 
teči naslednji dan po potrditvi zahtevka za izplačilo sredstev. Pogoj 
za potrditev zahtevka je izjava Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, da so bila dela izvedena v skladu z izdanimi kulturno-
varstvenimi pogoji in soglasjem. 

15. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva ob-
jave javnega razpisa do izteka razpisnega roka v času uradnih ur 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti, Mestne občine Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na 
spletni strani Mestne občine Ptuj: www.ptuj.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresi-
rani dobijo na sedežu Mestne občine Ptuj, pri Asji Stropnik Pa-
ternost, ali na naslednji telefonski številki: 02/748-29-66, e-pošta: 
asja.stropnik@ptuj.si.

Številka: 410-67/2018
Datum:  21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

59.
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 
18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 90/09 – odl. US, 
87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS –A, 40/12 – ZUJF,  14/17 
– odl. US, 27/17; v nadaljevanju: SZ-1), Pravilnika o dodeljeva-
nju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 - v nadaljevanju: pravilnik), Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev  (Ur. list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 
– ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 
75/17) Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

   
1. PREDMET RAZPISA
Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas neprofi-
tna stanovanja last Mestne občine Ptuj, ki bodo v času veljavnosti 
prednostne liste, izdelane na osnovi tega razpisa, izpraznjena ali na 
novo pridobljena, v letih od 2018 do 2020.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

–  lista A za prosilce, ki glede na socialne razmere po 9. členu pra-
vilnika niso zavezanci za plačilo varščine in lastne udeležbe,

–  lista B za prosilce, ki so glede na dohodek zavezani plačati var-
ščino in lastno udeležbo.

2. NEPROFITNA NAJEMNINA
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na 
podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v nepro-
fitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subven-
cioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 
62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15; v nadaljevanju »uredba«) oziroma 
na podlagi predpisa, ki bo veljal med oddajo stanovanj v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do 
subvencionirane najemnine v skladu z uredbo oziroma predpi-
som, veljavnim v času najema stanovanja.

Za poprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, toč-
kovano s 320 točkami, znaša najemnina, izračunana na podlagi 
sedaj veljavnih predpisov, približno 180,52 €.

V skladu z 90. členom SZ-1 se bodo najemne pogodbe sklenile za 
nedoločen čas. Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravi-
co vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če 
najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna 
pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje 
po merilih in postopku, določenim s pravilnikom.
Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno najemnino za 
stanovanje spremeni, lahko najemnik zahteva preveritev svojega 
socialnega stanja in ponovno spremembo tržne najemnine v ne-
profitno najemnino.

3. POVRŠINSKI NORMATIV
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem bodo upoštevani na-
slednji površinski normativi:
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Število članov gospodinjstva Površina stanovanja brez plačila lastne 
udeležbe in varščine

Površina stanovanja s plačilom lastne 
udeležbe in varščine

1 – člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2 – člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3 – člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4 – člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5 – člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6 – člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

4. RAZPISNI POGOJI
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju 
Mestne občine Ptuj.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
•  žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam 

kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.
•  invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, če imajo v Mestni občini Ptuj možnosti 

za zaposlitev ali imajo v Mestni občini Ptuj zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve,
•  najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju – prejšnji imetnik stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne po-

goje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku,
•  osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 

1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US), Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo), Zakonu 
o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 
20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in 65/05 – ZZZRO).

4.1 Stalnost bivanja na območju Mestne občine Ptuj

Razpisnik določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju Mestne občine 
Ptuj. Število točk, do katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja, je naslednje:

Stalno bivanje na območju Mestne občine Ptuj Točkovanje
nad 5 do 10 let   20 točk
nad 10 do 15 let   40 točk
nad 15 do 20 let   90 točk
nad 20 let 130 točk

Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Ptuj od dne 17. 11. 1965 dalje, ker za obdobje pred tem datumom 
ni mogoče dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju Mestne občine Ptuj. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V 
primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

5. DOHODKOVNI KRITERIJ 
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa 
ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.062,00 EUR. 
Maksimalne vrednosti so opredeljene v spodnji preglednici.

Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila 
varščine in lastne udeležbe – lista A in na tiste, ki so dolžni plačati varščino in lastno udeležbo - lista B:

Velikost gospodinjstva LISTA   A LISTA   B
meja dohodka meja dohodka

1-člansko do 90%                do 955,80 nad    955,80   do 200%     (do 2.124,00)  
2-člansko do 135%                1.433,70 nad 1.433,70   do 250%     (do 2.655,00)
3-člansko do 165%                1.752,30 nad 1.752,30   do 315%    (do 3.345,30)
4-člansko do 195%                2.070,90 nad 2.070,90   do 370%    (do 3.929,40)
5-člansko do 225%                2.389,50 nad 2.389,50   do 425%     (do 4.513,50)
6-člansko do 255%                2.708,10 nad 2.708,10   do 470%    (do 4.991,40)
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za zgornjo mejo liste A in 25 odstotnih 
točk za zgornjo mejo liste B.

Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri 
Finančni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletne-
ga člana gospodinjstva in kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2017.

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
•  da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofi-

tnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih 
morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino; 

•  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;
•  da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega 

najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka
•  Velikost stanovanja in vrednost drugega premoženja, ob upoštevanju števila članov gospodinjstva, ne sme presegati naslednjih zne-

skov:

Število članov gospodinjstva Največja površina lastniškega 
stanovanja

Najvišja vrednost primernega stanovanja in drugega 
premoženja -

40 % vrednosti primernega stanovanja
1-člansko do 10 m2 15.512,37 EUR
2-člansko do 15 m2 18.515,20 EUR
3-člansko do 22 m2 22.763,60 EUR
4-člansko do 27 m2 26.224,26 EUR
5-člansko do 32 m2 30.381,76 EUR
6-člansko do 35 m2 33.579,84 EUR

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca in njegovih ožjih družinskih članov bo upoštevana vrednost nepremičnin po modelu 
vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije. Če se prosilec z navedenim vrednote-
njem ne strinja, lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, opravljeno s strani pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin oziroma sodno 
zapriseženega cenilca. 

Na razpisu ne morejo sodelovati:
•  tisti, ki so se neupravičeno vselili v stanovanje brez soglasja lastnika in se morajo izseliti po pravnomočnem sklepu sodišča
•  tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Mestne občine Ptuj in ne plačujejo obveznosti za stanovanje
•  tisti, ki ponovno prosijo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in niso poravnali vseh obveznosti iz prejšnjega neprofitnega 

najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

6. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z inva-
lidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, 
žrtve nasilja v družini, osebe z eno ali dvema uvrstitvama na prednostno listo po prejšnjem javnem razpisu, prosilci, ki živijo ali so v 
obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini in ob polnoletnosti in prenehanju rejništva nimajo pogojev za vrnitev k staršem.
Prednostne kategorije se točkujejo z naslednjim številom točk:

Prednostne kategorije prosilcev lista A lista B
1 mlade družine (35 let), mladi (do 30 let) 100 150
2 družina z večjim številom otrok - najmanj 3 oziroma več 50 50
3 invalidi in družine z invalidnim članom 50 50
4 družina z manjšim številom zaposlenih (3 druž.člani, 1 zap.) 50 50
5 državljani z daljšo delovno dobo (M 13 ,  Ž 12 let) 50 50
6 žrtve nasilja v družini 100 100

7 udeležba na prejšnjem razpisu – ena uvrstitev na prednostno listo 60 točk, dve uvrstitvi 
90 točk 60-90 60-90

8 prosilci, ki živijo ali so v obdobju treh let pred razpisom živeli v rejniški družini in ob 
polnoletnosti in prenehanju rejništva nimajo pogojev za vrnitev k staršem 50 50

Če več prosilcev doseže enako število točk, glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, se prednost določi glede na uvrstitev prosilcev 
v prednostne kategorije prosilcev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda: 
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–  prosilci z daljšo dobo stalnega bivanja v Mestni občini Ptuj, 
–  prosilci, ki so se več kot dvakrat uvrstili na prednostno listo na 

prejšnjih razpisih, 
–  družine z manjšim številom zaposlenih, 
–  mlade družine, 
–  družine z večjim številom otrok, 
–  invalidi in družine z invalidnim članom, 
–  žrtve nasilja v družini, 
–  prosilci z daljšo delovno dobo. 

7. LASTNA UDELEŽBA
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva, ki jih je dolžan pla-
čati upravičenec pred oddajo stanovanja v najem. Lastno udelež-
bo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B). 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena pravilnika, višina lastne 
udeležbe znaša največ 10% vrednosti neprofitnega stanovanja po 
pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03), brez vpliva lokacije. 
Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne udeležbe 
uredijo najemodajalec in upravičenec do dodelitve neprofitnega 
stanovanja z medsebojno pogodbo, pri čemer se lastna udeležba 
najemniku neprofitnega stanovanja vrne najkasneje po 10 letih, z 
2% obrestno mero.
Če upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pred oddajo 
stanovanja v najem ne sklene pogodbe o lastni udeležbi ali v po-
stavljenem roku na plača lastne udeležbe, se šteje, da ne izpolnjuje 
pogoja za dodelitev stanovanja.

8. VARŠČINA
Varščino za uporabo stanovanja lahko zahteva najemodajalec kot 
denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stano-
vanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob 
upoštevanju običajne rabe stanovanja. Varščina za uporabo stano-
vanja lahko znaša največ tri mesečne najemnine. Varščina se vrne 
ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so za-
vezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo dohod-
ka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B).

9. RAZPISNI POSTOPEK
9.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih sta-
novanj v najem, oddajo svojo vlogo na posebnem obrazcu. Obra-
zec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na javni razpis, je na voljo 
v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v po-
slovnem času. 
Obrazec vloge bo na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani 
www.ptuj.si

9.2. Rok za oddajo vloge
Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati do vključno 3. 7. 2018 s 
priporočeno pošiljko  na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj, s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih stano-
vanj«. Upošteva se, da je vloga pravočasna, če je na pošti oddana 
kot priporočena pošiljka zadnji dan roka za oddajo vloge.
Vlogo s prilogami lahko prosilci oddajo tudi osebno v sprejemni 
pisarni Mestne občine Ptuj.

9.3. Predložitev listinskih dokazil
1.  izpolnjen obrazec vloge,
2.  podatke o neto dohodkih gospodinjstva za leto 2017 za vsa-

kega polnoletnega člana gospodinjstva ali kopijo odločbe o 
odmeri dohodnine za leto 2017,

3.  izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih 
članov, 

4.  izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter 
nazivih njihovih izplačevalcev, za koledarsko leto pred razpi-
som,

5.  izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani gospodinj-
stva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih 
upravljavcih zbirk podatkov,

6.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že 
imel v najemu neprofitno stanovanje,

7.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v pre-
teklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov iz 
delovnega razmerja,

8.  v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, 
njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oz. dru-
gega družinskega člana; prosilec ali njegov družinski član do-
kazuje status brezposelne osebe s prijavo v evidenco brezpo-
selnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije,

9.  veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali pod-
najemna pogodba, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih 
(dokazilo o zadnji plačani najemnini oz. podnajemnini, poja-
snilo zakaj pogodba ni sklenjena),

10.  dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z največ 
150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o merilih 
in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanj-
skih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/1981, 
65/1999, 127/2004 in 69/2005) ali, ki so ovrednotena z naj-
več 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vre-
dnosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 
127/2004, 69/2005 in 75/2005),

11.  v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z 
opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter na-
vedbo števila oseb, ki posamezne prostore uporabljajo,

12.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let,
13.  zdravniško potrdilo o nosečnosti,
14.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 

mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje 
neprimerne stanovanjske razmere),

15.  dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samo-
hranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma 
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada,

16.  potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji dru-
žinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana ose-
ba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno 
pomoč druge osebe,

17.  dokazilo o invalidnosti I., II., III. kategorije (odločba centra 
za socialno delo, zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje, zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno za-
varovanje RS),

18.  odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnole-
tne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične 
službe,

19.  izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazujejo da prosilec 
ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično 
boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju 
stanovanja v katerem prosilcev prebiva, iz katerega je razvi-
dno odbite točke za delno, pretežno ali vidno vlago oziroma 
dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage 
v stanovanju,
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20.  strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in ne-
vladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča – varne 
hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki 
nudijo žrtvam nasilja v družini psihosocialno pomoč,

21.  potrdilo o delovni dobi,
22.  potrdilo o dobi bivanja v Mestni občini Ptuj,
23.  odločbo in mnenje Centra za socialno delo o prenehanju bi-

vanja v rejniški družini in nezmožnosti vrnitve k staršem.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa ne smejo biti starejša od 
30 dni od objave razpisa.
Mestna občina Ptuj si bo neposredno od pristojnih državnih orga-
nov pridobila: potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebi-
vališču in številu članov gospodinjstva, izpiske iz rojstne matične 
knjige za otroke, potrdila o dobi bivanja, potrdila o nezaposlenosti 
in podatke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejem-
kih.
V kolikor prosilci razpolagajo z zgoraj navedenimi listinami, jih 
naj priložijo, sicer jih bo pridobila Mestna občina Ptuj.
Mestna občina Ptuj k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
roka udeležencem razpisa ne vrača.

10. SPLOŠNE  DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preučila utemeljenost pravočasnih 
in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikova-
nje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj v lasti Mestne 
občine Ptuj.
Prosilci katerih vloge bodo nepopolne bodo pozvani k dopolnitvi 
vlog, katere so dolžni dopolniti v roku 8 dni. Vloge, ki jih prosilci 
ne dopolnijo v predpisanem roku se zavržejo s sklepom. 

Komisija, ki jo imenuje razpisnik si lahko stanovanjske razmere 
prosilcev pred oblikovanjem prednostne liste za oddajo neprofi-
tnih stanovanj tudi ogleda. Ogled se opravi napovedano.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvršče-
ni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam 
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak način 
kot razpis.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni 
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, lahko v roku 15 dni po 
prejemu odločbe vloži pritožbo. Pritožba se naslovi na Mestno ob-
čino Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. O pritožbi odloči  župan Mestne 
občine Ptuj. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se objavi dokončni seznam upravičencev. Z uspe-
limi upravičenci bodo glede na razpoložljiva stanovanja sklenjena 
najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. 
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe 
ne odzove, se črta s seznama upravičencev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe se lahko ponovno preveri, če 
udeleženec razpisa še vedno izpolnjuje merila za upravičenost do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi 
in prosilca črta s seznama upravičencev.

Vse informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev lahko dobite 
osebno na sedežu Mestne občine Ptuj, v času uradnih ur, ali na 

telefonski številki 02/7482966, e-pošta: asja.stropnik@ptuj.si, ali 
na telefonski številki 02/7482912, e-pošta: sabina.steiner@ptuj.si.

Številka: 3523-13/2018
Datum: 21. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

60.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZI-
PRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 27/17 
in 21/18-ZNOrg), Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj 
skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj (Uradni ve-
stnik Mestne občine Ptuj, št. 7/18) in Odloka o proračunu Mestne 
občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
19/17) Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski 
ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2018

I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhun-
ski ali množični šport v  Mestni občini Ptuj za leto 2018. Razpis 
vključuje promocijo mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport 
za prepoznavnost Mestne občine Ptuj. 
Razpisana sredstva so namenjena financiranju promocije mesta 
Ptuj.

III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 
Na razpis se lahko prijavijo športna društva, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

–  da morajo biti najmanj dvanajst mesecev registrirani v skladu 
z veljavno zakonodajo, s sedežem v Mestni občini Ptuj in izva-
jati programe, namenjene občanom Mestne občine Ptuj,

–  da morajo delovati v okviru panožne strokovne zveze ali dru-
štva, 

–  da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

–  da imajo za programe športa zagotovljeno redno in program-
sko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,

–  da imajo urejeno evidenco o članstvu,
–  da delujejo v javnem interesu.

IV. VIŠINA  RAZPISANIH SREDSTEV 
Skupno višino razpisanih sredstev za predmet tega razpisa s prora-
čunom zagotavlja Mestna občina Ptuj in znaša 60.000,00 EUR ter 
so razdeljena po naslednjih sklopih: 

SKLOP  A Financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski 
šport 

741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport
30.000,00 EUR

Pod sklop A se lahko prijavijo športna društva, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

–  članska ekipa nastopa v 1. državni ligi ali 2. državni ligi,
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–  1. državna članska liga in 2. državna članska liga ima v vsaki 
ligi vsaj 12 nastopajočih ekip,

–  članska liga ima vsaj 3 nivoje tekmovanja,
–  društvo ima registriranjih vsaj 90 članov in tekmujejo pod 

okriljem nacionalne panožne zveze.

 
SKLOP B  Financiranje promocije mesta Ptuj skozi množični 
šport                           

741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport                         
30.000,00 EUR

Pod sklop B se lahko prijavijo športna društva, ki izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

–  članska liga ima vsaj 4 nivoje tekmovanja,
–  društvo nastopa vsaj s šestimi ekipami v tekmovanju pod okri-

ljem nacionalne panožne športne zveze,
–  društvo ima registriranih vsaj 120 članov in tekmujejo pod 

okriljem nacionalne panožne zveze,
–  društvo organizira vsaj 3 mednarodne športne prireditve le-

tno,
–  društvo se udeležuje vsaj 20 mednarodnih športnih priredi-

tvah v tujini letno,
–  društvo se udeležuje vsaj 20 športnih prireditev v Sloveniji le-

tno.

V. MERILA
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa ocenila na podlagi spodaj nave-
denih meril po posameznih sklopih. 
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav po posameznih sklo-
pih so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na osno-
vi razpoložljivih proračunskih sredstev na posamezni postavki in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
Višina financiranja po posamezni vlogi bo določena glede na vre-
dnost točke in število prejetih točk. 

1. MERILA ZA SKLOP A:

1. tekmovanja članske ekipe (največ možnih 50 točk):

–  1. liga 50 točk
–  2. liga 45 točk

2. število registriranih tekmovalcev (največ možnih 20 točk):

–  več kot 111 članov                                         20 točk
–  od 101 do 110 članov 15 točk
–  do 100 članov        10 točk

                        
3. tekmovanja članske ekipe (največ možnih 20 točk):

–  5 nivojev tekmovanja 20 točk
–  4 nivoji tekmovanja 10 točk
–  3 nivoji tekmovanja 5 točk

Največje možno število točk: 90. Sofinanciral se bo program, ki bo 
dosegel vsaj 70 točk.

2. MERILA ZA SKLOP B:
  
1. tekmovanja članske ekipe (največ možnih 50 točk):

–  6 nivojev tekmovanja 50 točk
–  5 nivojev tekmovanja 20 točk
–  4 nivoje tekmovanja 5 točk

2. število ekip - pod okriljem nacionalne panožne športne zveze 
(največ možnih 50 točk):  

8 ekip 50 točk
7 ekip 20 točk
6 ekip   5 točk

   
3. število registriranih tekmovalcev – (največ možnih 50 točk):

–  več kot 131 članov                                         50 točk
–  od 121 do 130 članov 20 točk
–  do 120 članov        5 točk

4. prireditelji mednarodnih športnih prireditev (največ možnih 
20 točk):

–  več kot 6 prireditev letno 20 točk
–  do 5 prireditev letno 10 točk
–  do 3 prireditve letno        5 točk

5. udeležba na mednarodnih športnih prireditvah v tujini - pro-
mocija (največ možnih 20 točk):

–  več kot 41 20 točk
–  od 31 do 40 10 točk
–  do 30 5 točk

6. udeležba na športnih prireditvah v Sloveniji - promocija (naj-
več možnih 20 točk):

- več kot 40 20 točk
- od 31 do 40 10 točke
- od 20 do 30 5 točk

       
Največje možno število točk: 210. Sofinanciral se bo program, 
ki bo dosegel vsaj 180 točk.

VI. ROK IZVEDBE IN PORABA DODELJENIH SREDSTEV 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Me-
stna občina Ptuj bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o finan-
ciranju v letu 2018.

VII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih naročnika. Prijavi 
je potrebno priložiti naslednje priloge:

–  fotokopijo odločbe Upravne enote Ptuj o vpisu v register dru-
štev, če je v letu 2018 prišlo do statusnih sprememb (velja za 
društva),
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–  dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem stro-
kovnem kadru za izvedbo programa: pogodbe oz. dogovore 
s strokovnimi delavci, dokazila o njihovi strokovni (športni) 
izobrazbi, (fotokopije diplom in licenc 2017/2018), 

–  seznam tekmovalcev z dokazili (fotokopije registracijskih kar-
tonov ali potrdilo – izpis NPŠZ) za tekmovalno leto 2017/2018,

–  potrdilo nacionalne panožne zveze o številu društev v nacio-
nalni panožni zvezi,

–  poročilo z dokazili o doseženih rezultatih v letu 2017: – konč-
na uvrstitev (lestvice) v sezoni 2016/17,

–  potrdilo pristojne panožne zveze, za posamezne tekmovalce 
kluba ali društva, o rednih nastopih na uradnih tekmovanjih v 
okviru nacionalne panožne zveze.

VIII. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je po-
nedeljek, 11. junij 2018, do vključno 12. ure, oziroma najkasneje 
ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v označeni zaprti kuverti 
v sprejemno pisarno občine ali oddajte po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z 
oznako:

»NE ODPIRAJ –  VLOGA - PRIJAVA NA RAZPIS PROMOCI-
JA ŠPORTA 2018–  SKLOP A« ali
»NE ODPIRAJ – VLOGA - PRIJAVA NA RAZPIS PROMOCIJA 
ŠPORTA 2018–  SKLOP B«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

IX. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

X. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril 
in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve 
sredstev. Na podlagi sprejete odločitve bo izdana odločba z ute-
meljitvijo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni v 60-tih 
dneh od datuma odpiranja vlog. Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v 
roku 8 dni od prejema odločbe, pri organu, ki je izdal odločbo. O 
pritožbi odloča župan.

Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev.
    
XI. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNE-
JO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Razpis bo z vsemi informacijami in obrazci dosegljiv tudi na sple-
tnem naslovu: www.ptuj.si/razpisi in www.sport-ptuj.si.
Dodatna pojasnila glede Javnega razpisa za financiranje promo-
cije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini 
Ptuj v letu 2018 lahko dobite na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 
Ptuj, na Oddelku za negospodarske dejavnosti, Boris Emeršič, tel. 
02/748 29 55, boris.emersic@ptuj.si ali na Zavodu za šport Ptuj, 

Čučkova ulica 7, Ptuj, pri vodji športnih programov, Boštjan Ze-
mljarič, tel. 02/ 787 76 30, info@sport-ptuj.si. 

Številka: 410-90/2018
Datum: 25. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

61.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 
- ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine 
Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/17) 
Mestna občina Ptuj objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 

na območju Mestne občine Ptuj v letu 2018

1. PREDMET RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje največjih tradicionalnih prire-
ditev posameznih organizatorjev na območju Mestne občine Ptuj, 
ki prispevajo k promociji in prepoznavnosti Ptuja na lokalnem, 
državnem in mednarodnem nivoju ter pomenijo obogatitev turi-
stične ponudbe mesta in predvsem popestrijo dogajanje v starem 
mestnem jedru v času turistične sezone.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji z največjimi tradicionalnimi 
prireditvami iz prejšnje točke tega razpisa, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

–  pravne osebe, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ptuj,
–  prireditve se izvajajo na območju Mestne občine Ptuj, 
–  programi prireditev so dostopni širšemu krogu obiskovalcev, 
–  programi prireditev imajo svojo prepoznavno vsebino in zna-

čaj,
–  vlagatelji z izvedbo prireditve prispevajo k obogatitvi celovite 

kulturne, turistične in druge ponudbe občine in širšega obmo-
čja,

–  pri predstavitvah in promociji prireditev so uporabljene obli-
ke in obseg promocijskih aktivnosti, ki pomenijo tudi splošno 
promocijo občine,

–  so vlogi priložili program tradicionalne prireditve,
–  sredstev za te prireditve niso dobili že na katerem drugem raz-

pisu Mestne občine Ptuj za leto 2018.

3. VIŠINA  RAZPISANIH SREDSTEV 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje največjih tradicional-
nih prireditev, ki jih za predmet tega razpisa s proračunom zagota-
vlja Mestna občina Ptuj, znaša 22.500,00 EUR, od tega razdeljeno 
po posameznih sklopih:

SKLOP 1: postavka 428 Prireditve in akcije - 10.000,00 EUR za 
prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptujskega obmo-
čja 

SKLOP 2: postavka 428 Prireditve in akcije - 9.000,00 EUR za 
prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega ptujskega 
območja
 
SKLOP 3: postavka 426 Promocija Ptuja - 3.500,00 EUR za pri-
reditve, ki promovirajo vseslovensko narodno zabavno glasbo
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Pod posamezni sklop lahko izvajalci prireditev prijavijo največ 1 
prireditev oz. projekt. 

4. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega projekta oziroma prireditve bo 
odvisna od izpolnjevanja meril. 
Najvišji možni odstotek sofinanciranja znaša (ne glede na število 
doseženih točk) do 90 % upravičenih stroškov celotne vrednosti 
izvedenega projekta oziroma prireditve. 

5. MERILA
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa in upravičenostjo stroškov, oce-
nila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih sklopih. 

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s toč-
kami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih prora-
čunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih prijav. Vi-
šina deleža sofinanciranja po posamezni vlogi bo določena glede 
na vrednost točke in število prejetih točk. 

S sofinanciranjem največjih tradicionalnih prireditev Mestna ob-
čina Ptuj zasleduje predvsem naslednje cilje:

–  programi in projekti ponujajo zanimive in turistično privlačne 
programe prireditev;

–  pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne ob-
čine Ptuj;

–  imajo mednarodni značaj oz. so mednarodno zanimivi;
–  poudarjajo kulturno identiteto in tradicijo mesta Ptuja;
–  ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske obi-

čaje;
–  pomenijo oživitev mestnega jedra;
–  so razvojno naravnani in gradijo na partnerskem povezovanju 

javnega, gospodarskega in storitvenega sektorja;
–  v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splo-

šno kakovostno raven okolja in kažejo aktualne, inovativne 
pristope, ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril po posa-
meznih sklopih:

SKLOP 1 - prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptuj-
skega območja: 

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ mo-
žnih 15 točk)

–  prireditev spada med največje tradicionalne prire-
ditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptujskega 
območja in je bila izvedena že več kot petkrat

 15 točk

–  prireditev spada med druge splošne in manjše pri-
reditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

–  velik 15 točk
–  srednji 10 točk
–  manjši   5 točk

3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk):  

– dva ali večkrat letno  5 točk

– enkrat letno  3 točke
– ne sodelujejo  0 točk

4. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem okolju (največ možnih 20 točk):

–  mednarodni značaj 20 točk
–  državni 15 točk
–  regijski 10 točk
–  občinski   5 točk

      
5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

– visoka                                            20 točk
– zadovoljiva 10 točk
– nezadovoljiva         0 točk

6. trajanje prireditve  - prireditev je eno ali večdnevna in izve-
dena v enem ali več sklopih skozi leto (največ možnih 15 točk): 

–  prireditev je tri in več dnevna in izvedena v dveh 
ali več sklopih skozi leto                                            15 točk

–  prireditev je dvodnevna in izvedena v enem ali 
dveh sklopih skozi leto  10 točk

– prireditev je samo enodnevna   5 točk
  
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstruk-
cijo; natančno, pregledno in realno izdelan finančni načrt (največ 
možnih 10 točk):

–  50 % in več lastnih sredstev              10 točk
–  40 % - 49 %  lastnih sredstev                5 točk
–  30 % - 39 %  lastnih sredstev   4 točke
–  20 % - 29 %  lastnih sredstev   3 točke
–  10 % - 19 %  lastnih sredstev   2 točki
– 0 % - 9 %  lastnih sredstev   1 točka

Največje možno število točk: 100. Sofinancirani bodo projekti 
in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 55 in več točk. 

SKLOP 2 – prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja:

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ mo-
žnih 15 točk)

–  prireditev spada med največje tradicionalne    pri-
reditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja in je bila izvedena že več kot 
petkrat

 15 točk

–  prireditev spada med druge splošne in manjše pri-
reditve    0 točk

2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

–  velik 15 točk
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–  srednji 10 točk
–  manjši   5 točk

3. sodelovanje skupin iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine - v 
sklopu prireditve so ob domačih skupinah udeležene tudi skupine 
iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine (največ možnih 15 točk):  

–  sodelujeta več kot dve skupini iz drugih krajev Slo-
venije ali iz tujine 15 točk

–  sodelujeta ena ali dve skupini iz drugih krajev Slo-
venije ali iz tujine     10 točk

–  skupine iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine ne 
sodelujejo  0 točk

4. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem okolju (največ možnih 15 točk):

–  mednarodni značaj 15 točk
–  državni 12 točk
–  regijski   8 točk
–  občinski   5 točk

      
5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

–  visoka                                            20 točk
–  zadovoljiva 10 točk
–  nezadovoljiva         0 točk

6. število udeležencev prireditve  - ocena števila udeležencev pri-
reditve (največ možnih 10 točk): 

–  več kot 100 udeležencev                                            10 točk
–  od 50 do 100 udeležencev   7  točk
–  do 50  udeležencev         5 točk

  
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstruk-
cijo; natančno, pregledno in realno izdelan finančni načrt (največ 
možnih 10 točk):

–  50 % in več lastnih sredstev              10 točk
–  40 % - 49 %  lastnih sredstev                5 točk
–  30 % - 39 %  lastnih sredstev   4 točke
–  20 % - 29 %  lastnih sredstev   3 točke
–  10 % - 19 %  lastnih sredstev   2 točki
–  0 % - 9 %  lastnih sredstev   1 točka

Največje možno število točk: 100. Sofinancirani bodo projekti 
in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 55 in več točk. 

SKLOP 3 - tradicionalne prireditve, ki promovirajo narodno 
zabavno glasbo:
1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ mo-
žnih 15 točk)

–  prireditev spada med največje tradicionalne    pri-
reditve s področja narodno zabavne glasbe in je 
bila izvedena že več kot petkrat

 15 točk

–  prireditev spada med druge splošne in manjše pri-
reditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 20 točk):

–  velik 20 točk
–  srednji 10 točk
–  manjši   5 točk

3. število udeleženih ansamblov festivala - ocena števila udeleže-
nih ansamblov na festivalu glede na pretekla leta (največ možnih 
15 točk): 

–  več kot 10 udeleženih ansamblov                  15 točk
–  od 5 do 10 udeleženih ansamblov 10 točk
–  do 5 udeleženih ansamblov         5 točk

  
4. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk):  

– dva ali večkrat letno  5 točk
– enkrat letno  3 točke
– ne sodelujejo  0 točk

5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

–  visoka                                            20 točk
–  zadovoljiva 10 točk
–  nezadovoljiva         0 točk

6. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):

–  državni nivo  15 točk
–  regijski nivo 10 točk
–  občinski nivo   5 točk

    
7. realnost - ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstruk-
cijo; natančno, pregledno in realno izdelan finančni načrt (največ 
možnih 10 točk):

–  50 % in več lastnih sredstev              10 točk
–  40 % - 49 %  lastnih sredstev                5 točk
–  30 % - 39 %  lastnih sredstev   4 točke
–  20 % - 29 %  lastnih sredstev   3 točke
–  10 % - 19 %  lastnih sredstev   2 točki
–  0 % - 9 %  lastnih sredstev   1 točka
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Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si. Uredništvo: mag. Darja Harb 
(Lista župana dr. Štefana Čelana), Mateja Lapuh (Lista ZA Ptuj), Jožef Lenart (SDS), mag. Sonja Purgaj (SD), Dejan Klasinc (SMC), Jožica Težak (DeSUS), Peter Pribožič (NSi), Slavko 
Kolar (Mladi in upokojenci za delovna mesta), Branko Brumen (SLS), dr. Vlasta Kokol Voljč (Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, 
s. p., tel.: 041 684 910. Uradni vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.

Največje možno število točk: 100. Sofinancirani bodo projekti 
in prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 55 in več točk. 

6. ROK IZVEDBE IN PORABA DODELJENIH SREDSTEV 
Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta 
2018. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2018, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju projekta oz. prireditve v letu 2018.

7. VSEBINA PRIJAVE
Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Vla-
gatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v postavlje-
nem roku, se bodo zavrgle.

8. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je po-
nedeljek, 11. junij 2018, do vključno 15. ure, oziroma najkasneje 
ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali 
oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:

»NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - NAJVEČJE TRADI-
CIONALNE PRIREDITVE V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 
2018«

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
9. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v torek, 12. junija 2018, ob 14. uri, v 
mali sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Odpi-
ranje vlog bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.   

10. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in 
kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sred-
stev in ga predložila v odločitev direktorici občinske uprave. Na 
podlagi sprejete odločitve bo direktorica občinske uprave izdala 
sklep z utemeljitvijo in izbranim kandidatom določila rok, v ka-
terem lahko podpišejo pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. O izidu razpisa 
bodo vlagatelji pisno obveščeni v 45-tih dneh od datuma odpira-
nja vlog. Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema 
sklepa, pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča župan.

Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev.
    
11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVI-
GNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Dokumentacija razpisa (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija, 
obrazci), je od dneva objave do izteka prijavnega roka dostopna na 
spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in dosegljiva v času 
uradnih ur sprejemne pisarne tudi v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje predsednica stro-
kovne komisije Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj, e-naslov: 
klavdija.petek@ptuj.si, telefon 02 748 29 40, gsm 051 311 260.

Številka: 410-173/2018
Datum: 10. 5. 2018

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj
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