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1. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
proračunskega sklada

2. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj – druge 
spremembe in dopolnitve

3. ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča

Mestne občine Ptuj

1.
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 46/13 - ZI-
PRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 24. seji, dne 19. 12. 2016, 
sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

proračunskega sklada 

1. člen
V Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 10/03; v nadaljevanju: odlok) se besedilo 2. 
člena spremeni tako, da glasi:
»Proračunski sklad se ustanovi z namenom, da se na posebnem 
evidenčnem računu proračuna ločeno zbirajo sredstva za:
– investicije, investicijsko vzdrževanje in obratovanje Centra za 

ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji (v nadaljevanju: CERO Gaj-
ke), 

– izgradnjo zbirnih centrov, 
– subvencijo stroškov uporabe javne infrastrukture za izvajanje 

gospodarskih javnih služb,
– zapiranje odlagališča CERO Gajke,
– izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 

30 let na odlagališču CERO Gajke,
– za realizacijo pogodbe št. 352-06-4/98-503 z dne 23. 10. 2002, 

sklenjeno med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero, s 
pripadajočimi dopolnitvami,

– izvedbo ukrepov varstva okolja na zaprtem odlagališču Brstje 
za obdobje 30 let in

– izvedbo ostalih nepredvidenih nalog skladno z zakonodajo RS 
in EU.«. 

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Proračunski sklad se financira iz:
– proračunskih sredstev, ki jih Mestna občina Ptuj zagotavlja v 

proračunu za namen iz 2. člena tega odloka, 

– namenskih prejemkov proračuna (okoljske dajatve za onesna-
ževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; najemnin; finančne-
ga jamstva in drugih prihodkov proračunskega sklada),

– namenskih prejemkov občin sofinancerk,
– namenskih prejemkov državnega proračuna in sredstev EU,
– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prora-

čunskega sklada, 
– iz drugih virov.«.

3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da glasi:
»Proračunski sklad se ustanovi za obdobje izvajanja nalog iz 2. čle-
na tega odloka.«.

4. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 015-04-12/03
Datum: 19. 12. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

2.
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni 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 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 24. redni seji, dne 19. 12. 2016, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj – druge 
spremembe in dopolnitve

1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15 in 8/16; v nadaljeva-
nju odlok) se v 41. členu se v tabeli 3 PTUJ – območje četrtne sku-
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pnosti JEZERO pod zaporedno številko 12 v stolpcu PNRP doda 
oznaka »IG«.

2. člen 
Četrta točka desetega odstavka 48. člena se spremeni tako, da se 
glasi:
»4. pri objektih, ki so kot izjeme določene v PIP za posamezne EUP 
ter rešitvah, ki so pridobljene z javnim ali vabljenim natečajem.«.

3. člen
(1) V prvem odstavku 104. člena se med navedene enote urejanja 
prostora (EUP) doda besedilo »JE12«.

(2) Na koncu drugega odstavka 104. člena se doda nov stavek, ki 
se glasi: 
»V EUP so dopustne tudi družbene dejavnosti v skladu s PRILO-
GO 1 – VRSTE OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN.«.

(3) V šestem odstavku 104. člena med navedene tipologije nesta-
novanjskih stavb N1, N3, N4, N5 doda tipologija »N2«.

4. člen
V kartografskem delu izvedbenega dela občinskega prostorskega 
načrta se nadomesti list karte 3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT URE-
JANJA PROSTORA, OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE 
NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBE-
NIH POGOJEV (M 1:5.000) pod zaporedno številko 16 (nomen-
klatura J2601).

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

Številka: 350-12/2016
Datum: 19. 12. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

3.
Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - 
Odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr in 22/14 
- Odl. US), 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 – Zdav-
Nepr, 22/14 - Odl. US in 19/15) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 24. seji, dne 19. 12. 2016, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 9/01, 12/02, 11/03, 6/04, 

12/04, 13/05, 12/07, 12/08, 12/09, 14/10, 11/11, 14/12, 9/14, 15/14 
in 1/16) se 7. člen spremeni tako, da glasi:

»7. člen
Višina mesečnega nadomestila po posameznih conah je naslednja:

A. za stanovanjske namene  
v 1. coni                                 0,079227  EUR/m2

v 2. coni                                 0,067709  EUR/m2

v 3. coni                                 0,044324  EUR/m2

B.  za poslovne namene
v 1. coni                                 0,235121  EUR/m2  
v 2. coni                                 0,128366  EUR/m2

C.  nezazidana stavbna zemljišča
– za stanovanjsko gradnjo
v 1. coni                                0,011517  EUR/m2

v 2. coni                                0,008725 EUR/m2

v 3. coni                                0,005816  EUR/m2

– za poslovno proizvodno gradnjo
v 1. coni                                 0,061310  EUR/ m2

v 2. coni                                 0,036181 EUR/ m2

v 3. coni                                 0,020358  EUR/ m2.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 

Številka: 007-32/2008
Datum: 19. 12. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj
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