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Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zako-
na o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO) in 
12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Ptuj, št. 9/2007) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 11. 
redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel

ODLOK
o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne 

občine Ptuj

1. Splošne določbe

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in naloge občinske uprave (v nadaljevanju: občin-

ska uprava) Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: mestna obči-
na),

– organe in notranje organizacijske enote, njihova delovna po-
dročja in njihova medsebojna razmerja,

– način vodenja občinske uprave, organov občinske uprave in no-
tranjih organizacijskih enot,

– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave, 
vodij organov občinske uprave in vodij notranjih organizacij-
skih enot,

– način sodelovanja med organi občinske uprave, notranjimi or-
ganizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami. 

(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokovne, po-
speševalne in razvojne naloge mestne občine ter naloge v zvezi za-

gotavljanjem javnih služb iz pristojnosti mestne občine.

2. člen
(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
(notranja organizacija občinske uprave)

(1) Notranjo organizacijo občinske uprave sestavljajo organi ob-
činske uprave in notranje organizacijske enote organov občinske 
uprave. 
(2) Organi občinske uprave so: 
– oddelki,
– sekretariat za splošne zadeve (v nadaljevanju sekretariat),
– občinska inšpekcija in redarstvo.

(3) Notranje organizacijske enote, ki se ustanovijo z aktom o no-
tranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest znotraj organa 
občinske uprave za učinkovitejše izvajanje upravnih in drugih na-
log z delovnega področja organa občinske uprave so:
– referati: referat se oblikuje v oddelku za izvajanje posameznih 

funkcij, če so za to področje sistemizirana najmanj tri (3) delov-
na mesta, v oddelku pa najmanj deset (10) delovnih mest; 

– glavna pisarna: glavna pisarna se oblikuje v sekretariatu za 
opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, na-
log vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne;

– službe: služba se oblikuje znotraj sekretariata za opravljanje po-
sameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in drugih 
spremljajočih nalog ne glede na število sistemiziranih delovnih 
mest.

(4) Naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobra-
nilec.
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4. člen
(javnost dela)

(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov mestne občine, 
– z uradnimi sporočili za javnost, 
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v 

skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja oziroma 

– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom ob-
činske uprave.

(3) O delu občinske uprave obveščajo javnost župan, podžupani 
in direktor občinske uprave. Vodje organov občinske uprave, vod-
je notranjih organizacijskih enot ali drugi javni uslužbenci lahko 
obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predho-
dnem pooblastilu župana.
(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti 
spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter za-
gotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in 
pravne koristi. 
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje 
pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike 
obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku. 

2. Organizacija občinske uprave

5. člen
(organizacija občinske uprave)

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in 
nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki 
potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje 

upravnih in drugih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih 

nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi mestne občine (mestni svet, 

župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

6. člen
(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave)

(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstoj-
nik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske 
uprave.
(3) Organ občinske uprave vodi vodja organa občinske uprave. 
(4) Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zvezi z vode-
njem organov občinske uprave pooblasti vodje organov občinske 
uprave in vodje notranjih organizacijskih enot. 

7. člen
(način vodenja dela)

Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot občin-
ske uprave se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest.

8. člen
(izvrševanje predpisov)

(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata mestni 
svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, 
kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz državne 
pristojnosti. 
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za 

katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matič-
nih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri 
izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za 
reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne 
zadeve.

9. člen
(odločanje o upravnih zadevah)

(1) O upravnih zadevah iz pristojnosti mestne občine odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z 
zakonom drugače določeno. 
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne 
pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristoj-
ni državni organ, ki ga določa zakon. 
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske 
uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

10. člen
(projektne skupine)

(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev 
različnih organov občinske uprave oziroma notranjih organizacij-
skih enot, lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina 
se oblikuje za čas trajanja projekta. 
(2) Projektno skupino določi župan ali direktor občinske uprave. 
Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestavo in vodjo 
projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna 
sredstva in druge pogoje za delo.
(3) Za vodenje in izvedbo projektnih nalog lahko župan z aktom o 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovi službo za pro-
jekte. 

11. člen
(zunanji izvajalci)

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno 
strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo 
opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko 
župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo 
za čas trajanja naloge.

12. člen
(kolegij)

(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, ki obravnava 
pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave in 
skrbi za usklajevanje dela občinske uprave in drugih organov ob-
činske občine.
(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani, direktor 
občinske uprave in po potrebi vodje organov občinske uprave. 
Župan lahko v delo kolegija po potrebi vključi tudi druge javne 
uslužbence. 

3. Javni uslužbenci

13. člen
(javni uslužbenci)

(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo 
določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci 
na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski in-
špektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnje-
vati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.

14. člen
(položajna delovna mesta)
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Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja organov občin-
ske uprave in notranjih organizacijskih enot, so direktor občinske 
uprave in vodji organov občinske uprave, če so izpolnjeni pogoji, 
določeni z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

15. člen
(odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca)

(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih usluž-
bencev v naziv odloča župan. 
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj in razrešuje s 
položaja župan.

16. člen
(odgovornost direktorja občinske uprave)

(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslo-
vanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje 
nalog mestne občine.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za odgovor-
nost vodij organov občinske uprave ter drugih javnih uslužbencev, 
imenovanih na položaje.

17. člen
(naloge direktorja občinske uprave)

(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske 
uprave odgovoren županu.
(2) Direktor občinske uprave: 
– vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje 

nalog občinske uprave, 
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to 

pooblasti vodje posameznih organov občinske uprave, 
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v 

projektnih skupinah v mestni občini, 
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem ob-

činske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, 
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za iz-

vajanje notranje kontrole, 
– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi pre-

dloga vodje organa občinske uprave, 
– opravlja druge naloge, določene s predpisi mestne občine ter po 

odredbah župana. 
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet (5) let. Izpolnjeva-
ti mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj 
javnih uslužbencev.

18. člen
(naloge vodij organov občinske uprave)

(1) Vodje organov občinske uprave so za svoje delo in delo organa 
občinske uprave odgovorni direktorju občinske uprave in županu. 
(2) Vodja organa občinske uprave organizira delo organa, skrbi za 
zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, v skladu s 
pooblastili direktorja občinske uprave odloča v upravnih, strokov-
nih in drugih zadevah ter opravlja druge naloge v okviru svojih 
pravic, dolžnosti odgovornosti, kakor to določajo zakoni, statut 
mestne občine in drugi veljavni predpisi. 
(3) Vodja organa občinske uprave pri svojem delu sodeluje tudi 
z drugimi organi občinske uprave in notranjimi organizacijskimi 
enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru svojih pristojnosti 
sodeluje tudi z drugimi organi občinskih uprav drugih občin, no-
silci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma 
družbami ter drugimi organizacijami. 
(4) Vodji organov občinske uprave so odgovorni kot skrbniki pro-
računskih področij za zakonito in namensko porabo proračunskih 

sredstev v okviru organa občinske uprave, ki ga vodijo. 
(5) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za vodje notranjih organizacijskih enot, s tem da vodja notra-
nje organizacijske enote za svoje delo in delo enote odgovarja tudi 
vodji organa občinske uprave, kateremu je podrejen. Prav tako so 
vodje notranjih organizacijskih enot kot skrbniki proračunskih 
področij ali postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo.

19. člen
(naloge javnih uslužbencev)

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene 
z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in 
pooblastili, ki jih imajo. 
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z na-
čelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spo-
štovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in 
nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih 
uslužbencev občinske uprave. 
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skr-
beti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javno-
sti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti 
opravljanja nalog iz pristojnosti mestne občine. Ustrezno morajo 
varovati tajne podatke, ki so jih izvedli in biti morajo lojalni do 
mestne občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po 
pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnje-
vati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje 
zagotavlja delodajalec. 
(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in nepri-
stransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovolj-
no ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali 
zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti 
in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti 
presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, 
določenih v predpisih. 
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati 
javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih 
stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako 
so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni 
za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev. 
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih in-
formacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno 
zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pri-
dobil med zaposlitvijo. 
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za 
vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki 
ureja položaj javnih uslužbencev. 
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako vodji orga-
na občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote 
kot direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa 
županu.

4. Notranja organizacija in naloge organov občinske 
uprave

20. člen
(notranja organizacija organov občinske uprave)

(1) Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje organiza-
cijske enote ustanovijo naslednji organi občinske uprave:
– Oddelek za javne finance,
– Oddelek za gospodarske dejavnosti,
– Oddelek za negospodarske dejavnosti,
– Sekretariat za splošne zadeve.

(2) Za izvajanje upravnih nalog na področju prostorskega načrto-
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vanja, zagotavljanja in izvajanja javnih služb, občinske inšpekcije, 
občinskega redarstva in notranje revizije je mestna občina skupaj 
z drugimi občinami, kot skupni organ občin, ustanovila Skupno 
občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju.
(3) Naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva izvaja Sku-
pna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju, ki je občinski 
prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delov-
nega področja občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(4) V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o notra-
nji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo notranje 
organizacijske enote, kot so določene v tretjem odstavku 3. člena 
tega odloka.

21. člen
(naloge organov občinske uprave)

(1) Organi občinske uprave opravljajo upravne, strokovne, pospe-
ševalne in razvojne naloge ter izvršujejo pristojnosti na področjih 
za katere so bili ustanovljeni. Tako zlasti:
– pripravljajo predloge razvojnih ter drugih programov in načr-

tov iz svojega področja dela in jih izvršujejo, 
– pripravljajo predloge programov in finančnih načrtov za pro-

račun, 
– izvršujejo proračun, 
– opravljajo nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih de-

javnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pri-
pravljajo poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter 

– upravljajo s premoženjem mestne občine in opravljajo nadzor 
nad upravljanjem premoženja mestne občine, ki je preneseno v 
upravljanje posameznim drugim upravljavcem. 

(2) Vsak organ občinske uprave je pristojen za vodenje zbirke in-
formacij javnega značaja.

5. Izvajanje nalog občinske uprave izven organov 
občinske uprave

22. člen
(izvajanje nalog občinske uprave izven organov občinske 

uprave)
(1) Naloge zaščite in reševanja ter naloge vezane na župana se izva-
jajo izven organov občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka tega čle-
na, so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni neposre-
dno županu.
(3) Za izvajanje nalog vezanih na župana se ustanovi Kabinet žu-
pana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe žu-

pana,
– delovanje mestnega sveta in drugih organov mestne občine, 
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki 

so občinskega značaja, 
– zagotavljanje celostne podobe mestne občine ter načrtovanje in 

koordiniranje promocijske politike mestne občine, 
– medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje, 
– odnose z javnostmi,
– pripravo ključnih strateških dokumentov mestne občine,
– koordiniranje dela na pomembnejših investicijah in projektih 

mestne občine ter 
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega 

področja župana.
(4) V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za do-
ločen čas vezana na mandat župana.

6. Prehodne in končne določbe

23. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti akt o notranji orga-
nizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku šestih (6) 
mesecev od uveljavitve tega odloka.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organi-
zaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2007, 13/2007, 10/2009, 
8/2011).

25. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-14/2015
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

92.
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNa-
črt-A, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 
57/12-ZPNačrt-B in 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. 
US in 14/15-ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 
12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 11. 
redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel

ODLOK 
o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Mestne občine 
Ptuj

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih ze-
mljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage za od-
mero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Ptuj, ki 
so določene v programu opremljanja. Program opremljanja je na 
vpogled na sedežu Mestne občine Ptuj.

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero ko-
munalnega prispevka: 
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračunane skupne in obračunske stroške po posameznih vr-

stah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na 

enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vr-
stah opreme in obračunskih območjih,

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: 
razmerje med deležem  parcele in deležem neto tlorisne površi-
ne, faktor dejavnosti objekta,
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– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,
– način plačila komunalnega prispevka.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in ob-
stoječi objekti na območju Mestne občine Ptuj, ki:
– se na novo priključujejo na komunalno opremo, ki je predmet 

obračuna komunalnega prispevka,
– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

3. člen
(opredelitev pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo 
varstvo okolja
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna 
parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunal-
ne opreme, ki ga zavezanec plača občini in je namenski vir financi-
ranja gradnje komunalne opreme. 

c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor ozi-
roma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno 
opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost.

d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je 
območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto ko-
munalne opreme oziroma območje njene uporabe. 

e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih 
stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih 
s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive za-
vezance.

f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, 
na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za 
katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo 
po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostor-
skih aktov.

g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih 
površin na obračunskem območju  se štejejo neto tlorisne površine 
vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še 
nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na 
podlagi prostorskega akta občine.

h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških 
parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma ze-
mljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena 
za graditev objektov.

i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemlji-
ščem na ravnino.

4. člen
(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so pri-
kazana v kartografskem delu programa opremljanja. 

Karta 1 – Vodovod - Pregledna karta obračunskega območja; 
Karta 2 – Kanalizacija - Pregledna karta obračunskega območja; 
Karta 3 – Ceste - Pregledna karta obračunskih območij;
Karta 4 – Javne površine - Pregledna karta obračunskega območja;

(2) Za vodovod, kanalizacijo in javne površine obstaja po eno ob-
računsko območje za vsako posamezno vrsto komunalne opreme. 

Pri cestah so tri obračunska območja. Ta so sledeča:
– prvo obračunsko območje obsega območje starega mestnega 

jedra,
– drugo obračunsko območje obsega območje naselja Ptuj, razen 

starega mestnega jedra,
– tretje obračunsko območje obsega območja preostalih naselij 

(Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni 
Vrh, Pacinje, Podvinci, Spodnji Velovlek in Spuhlja).

Podrobnosti so razvidne iz kartografskega dela programa opre-
mljanja.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, 
ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno 
komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za 
območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, 
se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost 
objekta s komunalno opremo. 

(4) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da 
objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na po-
samezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določe-
na, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremlje-
nost objekta s komunalno opremo.

5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 

opremo.

6. člen
(površina parcele)

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele.

(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi akti se 
parcela za odmero komunalnega prispevka določi skladno z gra-
fičnim delom prostorskega akta.

(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za od-
mero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se 
pomnoži s faktorjem 1,5.
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7. člen
(neto tlorisna površina objekta)

(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se 
povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče prido-
biti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih 
evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oz. razpoložljive 
dokumentacije.

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti 
neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le 
od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomno-
ži s faktorjem 2,0.

8. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine 

objekta)

Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne po-
vršine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in 
znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

9. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z vodovo-
dnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogo-
jev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno 
oz. če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na 
omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgradi-

ti ali izboljšati del javnega vodovodnega in/ali kanalizacijskega 
omrežja, objekt ni opremljen z vodovodnim in/ali kanalizacijskim 
omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko od-
meri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim omrežjem. Če 
mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali 
izboljšati del javnega cestnega omrežja, se šteje, da objekt ni opre-
mljen s cestnim omrežjem.

(3) Za izgradnjo oz. izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, 
ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali 
cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogočitve 
priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izgradnjo oz. izbolj-
šanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

(4) Za vse objekte znotraj naselja Ptuj vključno s starim mestnim 
jedrom velja, da jim je omogočena uporaba javnih površin, kot je 
razvidno iz grafične priloge programa opremljanja.

10. člen
(faktor dejavnosti)

(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vr-
ste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objek-
ti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev 
objektov državnega pomena.

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom o me-
rilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno 
opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti

Oznaka v klasifikaciji  
objektov CC-SI

Enostanovanjske stavbe
   – enostanovanjske stavbe 0,70

111
11100

Večstanovanjske stavbe
– dvostanovanjske stavbe
– tri- in večstanovanjske stavbe
– stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

0,70
0,70
0,70

112
11210
11221
11222

Stanovanjske stavbe za posebne namene
  – stanovanjske stavbe za posebne namene 0,70

113
11300

Gostinske stavbe
– hotelske in podobne gostinske stavbe
– gostilne, restavracije in točilnice
– druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,10
1,10
1,10

121
12111
12112
12120

Upravne in pisarniške stavbe
– stavbe javne uprave
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– druge upravne in pisarniške stavbe

1,00
1,00
1,00

122
12201
12202
12203

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe
– sejemske dvorane, razstavišča
– bencinski servisi
– stavbe za druge storitvene dejavnosti

1,30
1,30
1,30
1,30

123
12301
12302
12303
12304
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Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
– postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi 

povezane stavbe
– garažne stavbe

1,00
0,70

124

12410
12420

Industrijske stavbe in skladišča
– industrijske stavbe
– rezervoarji, silosi in skladišča

0,70
1,00

125
12510
12520

Stavbe splošnega družbenega pomena
– stavbe za kulturo in razvedrilo
– muzeji in knjižnice
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– stavbe za zdravstvo
– športne dvorane

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

126
12610
12620
12630
12640
12650

Druge nestanovanjske stavbe
– stavbe za rastlinsko pridelavo
– stavbe za rejo živali
– stavbe za spravilo pridelka
– druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– stavbe za opravljanje verskih obredov
– pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
– kulturni spomeniki
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

127
12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

(3) Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

11. člen
(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2. 

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe opreme

Komunalna oprema Obračunsko območje Skupni stroški 
v EUR

Obračunski stroški 
v EUR

Vodovod VOD – vodovodno omrežje 19.147.812 14.621.269
Kanalizacija KAN – kanalizacijsko omrežje 43.296.681 21.833.128
Ceste CE1 – cestno omrežje v starem mestnem jedru 4.109.055 1.488.751

CE2 – cestno omrežje naselja Ptuj, razen starega mestnega jedra 84.878.344 80.634.427
CE3 – cestno omrežje v ostalih naseljih 30.316.076 28.127.867

Javne površine JAV – javne površine 16.340.734 14.590.641

12. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta)

Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev 
območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa 
opremljanja.

Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme 

Komunalna oprema Obračunsko območje Cp 
(v EUR/m2)

Ct
(v EUR/m2)

Vodovod VOD – vodovodno omrežje 1,37 4,79
Kanalizacija KAN – kanalizacijsko omrežje 2,51 8,23
Ceste CE1 – cestno omrežje v starem mestnem jedru 8,44 8,87

CE2 – cestno omrežje naselja Ptuj, razen starega mestnega jedra 10,86 36,24
CE3 – cestno omrežje v ostalih naseljih 8,67 40,69

Javne površine JAV – javne površine 1,92 5,95
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III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi ob-
računskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme 
lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena upora-
ba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto 
komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri 
čemer se uporabi naslednja formula za izračun:

KPij = Aparcela × Cpij × Dp  +  Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt

(2) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni  
 vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem  
 območju
Aparcela     površina parcele
Atlorisna   neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih  
 površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO   
 9836
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt         delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komu- 
 nalnega prispevka
Kdejavnost  faktor dejavnosti
Cpij         obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obra 
 čunskem območju za posamezno vrsto komunalne opre- 
 me
Ctij        obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne povr- 
 šine objekta na obračunskem območju za posamezno vr- 
 sto komunalne opreme
i  posamezna vrsta komunalne opreme
j  posamezno obračunsko območje.

14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja 
m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto ko-
munalne opreme na posameznem obračunskem območju  se pri 
odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povpreč-
nega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – 
ostala nizka gradnja«.

(2) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na 
naslednji način:

Cpij =  Cpij iz 12. člena odloka x faktor indeksacije
oz.

Ctij =  Ctij iz 12. člena odloka x faktor indeksacije

15. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh ko-
munalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na 
naslednji način: 

KP = Σ KPij

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri za-
vezancu.

16. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoje-
čega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega 
obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzi-
dave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega 
prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. 
V kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni 
prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da 
je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način 
KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni pri-
spevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, 
se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in 
vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uvelja-
vitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastruk-
turo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob 
uveljavitvi tega odloka. Za vso javno infrastrukturo, na katero se 
objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek 
po veljavnem odloku.

(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega 
obstoječega objekta, je breme dokazovanja že plačanih obveznosti 
iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor 
mora ob tem tudi  predložiti projekt za odstranitev starega objekta. 
Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor 
predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za 
odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstra-
nitev objekta.

(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo 
se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oz. se 
izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je 
bil sprejet posebej samo za to komunalno opremo in samo za to 
območje, in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in 
obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo 
na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zah-
tevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potre-
ben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispe-
vek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča 
se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence.

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po ura-
dni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo 
o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti 
obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev 
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gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega 
prispevka.

18. člen
(izdaja odločbe o odmeri)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge. 

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 
dni.

19. člen
(pogodba o opremljanju)

Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na 
lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na 
neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor 
sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo 
pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank. S pogodbo se do-
loči predvsem rok zgraditve in priključitve objekta na komunalno 
opremo.

20. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati ko-
munalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po prav-
nomočnosti odločbe, razen če ni na vlogi zavezanca navedeno 
drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na 
odločbi.

(2) Komunalni prispevek se lahko odmeri kot obročno plačilo v 
največ 24 mesečnih obrokih, vendar mora zavezanec za plačilo 
še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno 
prošnjo z navedbo števila obrokov oziroma navedeno označiti na 
vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka. V pri-
meru priklopa obstoječega objekta na kanalizacijsko omrežje je za 
fizične osebe možno plačilo na največ 36 obrokov.

(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku, se v primeru 
obročnega plačila, lahko izda po plačilu prvega obroka.

(4) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem 
organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prene-
halo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nere-
valoriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka 
se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti 
odločbe o vračilu. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno doka-
zilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu 
je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če 
si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po 
uradni dolžnosti.

21. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi 
stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gra-
dnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe 
priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v ce-
loti bremenijo investitorja oz. lastnika objekta.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA

22. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih sta-
novanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 1263 v 
CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 1263 v CC-SI) in 
zdravstvo (oznaka 1264 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov.

(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec 
za plačilo Mestna občina Ptuj. Če je Mestna občina Ptuj solastnica 
obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove zgradbe se komunalni 
prispevek ne plača v enakem deležu, kot je delež občine v skupni 
površini objekta.

(4) Komunalni prispevek se oprosti v višini 50 % za industrijske 
stavbe (oznaka 1251 v CC-SI). Mestna občina Ptuj nadomešča 
oproščena sredstva v enaki višini iz nenamenskih prihodkov ob-
činskega proračuna.

(5) Investitor, ki je v roku zadnjih 15 let od dneva vloge za odme-
ro komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgradnjo javne 
komunalne opreme na območju Mestne občine Ptuj, lahko ob pre-
dložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje komunal-
nega prispevka za javno komunalno opremo, na katero se vložek 
nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. Kot dokazilo o 
lastnem vlaganju v posamezno komunalno opremo velja tudi do-
kazilo o plačanem krajevnem samoprispevku, če so bila zbrana 
sredstva namenjena izgradnji komunalne opreme. Dokazila so 
prenosljiva samo iz staršev na otroka oz. partnerja in se jih lahko 
uveljavlja samo enkrat. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega 

prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavno-
stjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih samo 
v kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. V nasprotnem 
primeru se uporabijo določila tega odloka.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata Odlok o komunalnem pri-
spevku Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 9/07, 14/07, 8/12 in 7/14) in Odlok o programu opremljanja ze-
mljišč za gradnjo na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07, 14/07, 8/12 in 7/14).

25. člen
(začetek veljavnosti)

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

Številka: 007-7/2015      
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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93.
Na podlagi 10. in 21. člena Zakon o lokalni samoupravi (94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 2. in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, 
dne 26. 10. 2015, sprejel

ODLOK
 o uporabi grba, zastave in žiga Mestne občine Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba, zastave in žiga Mestne občine Ptuj, ki 
so določeni s Statutom Mestne občine Ptuj in se smejo uporabljati 
le v obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom. 

2. člen
(1) Grb, zastava in žig označujejo pripadnost Mestni občini Ptuj. 
(2) Grba, zastave, žiga ali njihovih sestavnih delov se ne sme za-
varovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec ter za ozna-
čitev blaga ali storitev. V firmi zavoda, družbe ali gospodarskega 
združenja v imenu društva ni dovoljeno uporabljati grba, zastave 
in žiga Mestne občine Ptuj ali znakov, ki vsebujejo ali posnemajo 
uradne znake Mestne občine Ptuj. 
(3) Ob pogojih in po postopku, ki ga določa ta odlok, se lahko 
dovoli uporaba grba Mestne občine Ptuj kot dodatne sestavine bla-
govnega ali storitvenega znaka za kvalitetne proizvode ali storitve z 
območja Mestne občine Ptuj. 

3. člen
Ta odlok določa tista geometrijska pravila za oblikovanje grba, za-
stave in žiga, ki niso določena s Statutom Mestne občine Ptuj. 

4. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po 
zunanjosti neprimerna za uporabo. 

II. GRB 

5. člen
(1) Grb Mestne občine Ptuj se uporablja: 
1. v žigu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih 

organov; 
2. za označevanje območja Mestne občine Ptuj; 
3. v prostorih in na poslopju Mestne občine Ptuj; 
4. v glasilu in drugih obvestilih Mestne občine Ptuj; 
5. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki 

jih uporabljajo župan, podžupan in člani mestnega sveta ter di-
rektor občinske uprave; 

6. na pismu in ovitku, ki ga uporabljata župan in direktor občin-
ske uprave; 

7. na hišnih številkah in avtomobilskih registrskih tablicah;
8. protokolarnih in promocijskih darilih, spominkih in značkah, 

ki jih izdaja Mestna občina Ptuj; 
9. publikacijah, promocijskih gradivih in uradni spletni strani 

občine in
10. na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb mestne upra-

ve. 

(2) Kot suhi žig, to je kot reliefno oblikovan brezbarven žig, pri 
katerem se znak odtisne s stisnjenjem kovinskega pozitiva in nega-
tiva, se grb uporabi le na vabilih, mapah, čestitkah in drugih listi-
nah, ki jih izdajata župan in mestni svet. 
(3) Grb se nahaja v pisarni župana, poročni dvorani in v sejni sobi 
mestnega sveta na vidnem mestu. 

6. člen
(1) Zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ptuj, društva, 
ki imajo sedež na območju Mestne občine Ptuj, druge organiza-
cije ter skupnosti in tista podjetja, ki usposabljajo in zaposlujejo 
invalidne osebe lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v 
naslednjih primerih: 
1. na priznanjih in zahvalah in drugih listinah, ki se podeljujejo 

na kulturnih in športnih prireditvah; 
2. na društvenem praporu v obliki našitkov ali značk na delovnih 

oblekah oz. uniformah, na tekmovalni in drugi opremi; 
3. na vozilih, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zavoda, 

društva in druge organizacije ter skupnosti in tista podjetja, ki 
usposabljajo in zaposlujejo invalidne osebe; 

4. na občinskih, medobčinskih in mednarodnih športnih, kul-
turnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prire-
ditvah, na katerih se Mestna občina Ptuj predstavlja oziroma 
katerih se udeležuje. 

(2) Dovoljenje za uporabo grba iz prejšnjega odstavka tega člena se 
daje izključno v nekomercialne namene. 

7. člen
(1) Zavodi in podjetja, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Ptuj in obrtniki, samostojni podjetniki, družbe in gospodarska 
združenja, ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in na njenem ob-
močju opravljajo pretežni del svoje dejavnosti, lahko zaprosijo, da 
se jim dovoli uporaba grba v komercialne namene. 
(2) Uporaba grba se dovoli le kot dodatna sestavina že zavarovane 
blagovne ali storitvene znamke. Uporaba grba se dovoli le za do-
ločen čas, največ za pet let. Po preteku dovoljene dobe uporabe se 
dovoljenje lahko obnovi. 
(3) Za uporabo grba v komercialne namene plača uporabnik ustre-
zno nadomestilo. Višina nadomestila se določi v pogodbi, ki jo 
skleneta uporabnik in župan. Višina nadomestila ne sme presegati 
1 % (var. 2%) cene izdelka brez DDV. Višina nadomestila grba pri 
storitvi se določi v pogodbi. 

8. člen
Izdelek ali storitev, za katero se vloži prošnja za uporabo grba, 
morata biti kvalitetna in uveljavljena na območju Mestne občine 
Ptuj. Prosilec mora uživati ugled in zaupanje svojih strank, proti 
njemu ne smejo teči sodni postopki, ki bi jih sprožili upniki zara-
di neizplačanih terjatev, ne sme biti v likvidacijskem ali stečajnem 
postopku, proti njemu ne smejo teči postopki zaradi gospodarskih 
prestopkov ali gospodarskega kriminala. 

9. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena 
ustrezna dokumentacija z naslednjimi podatki: 
– namen uporabe grba; 
– podroben opis izdelka ali storitve, opis že zavarovane blagovne 

znamke s grafičnim prikazom uporabe grba na izdelku ali pri 
opisu storitve; 

– ime in naslov izdelovalca grba, z opisom tehnike izdelave in 
količina. 
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10. člen
(1) Prošnja za uporabo grba se vloži na Mestno občino Ptuj, pri-
stojni oddelek za gospodarstvo, ki preveri izpolnjevanje pogojev, 
določenih s tem odlokom. 
(2) Na podlagi ugotovitev pristojnega oddelka in po predhodni 
uskladitvi višine nadomestila pri uporabi grba v komercialne na-
mene, direktor občinske uprave z odločbo dovoli ali zavrne upora-
bo grba. V odločbi, s katero se dovoli uporaba grba, se določijo čas 
in pogoji ter način uporabe grba. 
(3) O pritožbi zoper odločbo odloča na drugi stopnji župan. 
(4) Župan in uporabnik grba skleneta pogodbo, v kateri se določi 
višina nadomestila uporabe grba in način plačevanja nadomestila, 
v roku osem dni po dokončni odločbi o dovoljenju uporabe grba. 
(5) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se 
uporabljajo tudi za postopek o izdaji dovoljenja uporabe grba v 
nekomercialne namene.

11. člen
Izdano dovoljenje se prekliče, če se ugotovi: 
– da je prosilec v prošnji navedel neresnične podatke; 
– če prosilec, ki mu je bilo dovoljena uporaba grba le v nekomer-

cialne namene le tega uporabi 
  v komercialne namene; 
– če pri uporabniku nastanejo okoliščine iz 8. člena tega odloka; 
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti določene v pogodbi o 

nadomestilu za uporabo grba;
– če uporabnik ne skrbi za primerno podobo grba; 
– če uporabnik ne upošteva drugih pogojev, določenih v sklepu o 

dovolitve uporabe grba. 

III. ZASTAVA 

12. člen
(1) Zastava Mestne občine Ptuj, ki je določena s statutom občine, 
meri v originalu 800 x 2400 mm. Za uporabo zastave ob posebnih 
priložnostih ali za posebne namene se lahko določijo večje mere in 
sicer za dvakratno ali trikratno višino in širino v originalu.
(2) Grb je nameščen v sredini zastave gledano po širini in viši-
ni. Grb je v enakih proporcih z zastavo tako, daje zgornja stranica 
grba enaka 1/2 širine zastave. 

13. člen
(1) Zastava Mestne občine Ptuj je skupaj z zastavo Republike Slo-
venije in Evropske unije stalno izobešena na zgradbi, v kateri je 
sedež Mestne občine Ptuj ter sejni sobi mestnega sveta.
(2) Kadar zastava Mestne občine Ptuj visi skupaj z drugimi zasta-
vami se njen položaj določi skladno z določbami Zakona o grbu, 
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zasta-
vi (Uradni list RS, št. 67/94) in Uredbe o uporabi zastave in himne 
Evropske unije v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/04).

14. člen
(1) Zastava Mestne občine Ptuj se izobesi v počastitev: 
– občinskega praznika; 
– tradicionalnih turističnih prireditev; 
– ob drugih priložnostih, ko tako odloči župan in o tem obvesti 

javnost. 
(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena se zastava izobesi na 
zgradbah občinskih organov, na javnih občinskih zgradbah in na 
zgradbah zavodov in podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Ptuj. Zastava je izobešena za čas trajanja praznika ali pri-
reditve. 
(3) Zastava se izobesi na dan žalovanja, ki ga določi župan, spušče-

na na pol droga. 

15. člen
(1) Zastava se lahko izobesi tudi: 
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih 
in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, 
katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja 
oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih 
shodov,

– ob predstavljanju občine v protokolarnih in promocijskih za-
devah in

– v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju 
s tem odlokom.

(2) Če je Mestna občina Ptuj pokrovitelj prireditve se lahko izobesi 
zastava le po predhodnem soglasju župana za uporabo zastave, za 
katerega mora zaprositi organizator prireditve.
(3) Ni dovoljena uporaba zastave ob shodih in prireditvah politič-
nih strank. 

IV. ŽIG

16. člen
(l) Premer žiga Mestne občine Ptuj, ki je določen s statutom obči-
ne, znaša 35 mm. Žig je obrobljen z dvema koncentričnima kro-
goma.
(2) Mestna občina Ptuj poleg žiga iz prejšnjega odstavka tega člena 
uporablja tudi mali žig s premerom 20 mm. Žig male oblike je ob-
robljen z enim krogom. 

17. člen
(1) Kadar Mestna občina Ptuj uporablja več žigov z istim besedi-
lom, mora imeti drugi in vsi nadaljnji žigi v spodnjem delu zapo-
redno številko. 
(2) Oddelek za splošne zadeve vodi posebno evidenco o žigih Me-
stne občine Ptuj, ki jih uporablja ali hrani. 
(3) Za izdelavo žigov, vodenje evidence in njihovo uničevanje v 
Mestni občini Ptuj, se smiselno uporabljajo določila predpisov, ki 
urejajo ravnanje z žigi državnih organov v Republiki Sloveniji. 

18. člen
Žig Mestne občine Ptuj lahko uporabljajo le organi Mestne občine 
Ptuj in občinska uprava. Z žigom se potrjuje verodostojnost občin-
skih aktov, dopisov in dokumentov. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

19. člen
(1) Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba, če: 
– uporablja grb Mestne občine Ptuj brez dovoljenja; 
– uporablja grb Mestne občine Ptuj v komercialne namene, pa 

ima dovoljenje le za uporabo v
  nekomercialne namene; 
– uporablja zastavo Mestne občine Ptuj brez dovoljenja; 
– zavaruje ali uporablja kot znamko model oziroma vzorec ter za 

označevanje blaga ali
  storitev grb ali zastavo Mestne občine ali njene sestavne dele. 
(2) Z globo 65,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posa-
meznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Z globo 65,00 EUR  se kaznuje posameznik, če: 
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– stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, 
– če uniči, poškoduje, popiše ali odstrani z javnega mesta grb ali 
zastavo Mestne občine Ptuj. 

20. člen 
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcija Me-
stne občine Ptuj. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi dovoljenja za uporabo 
grba izdana na podlagi dosedanjih predpisov. 

22. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o uporabi grba, 
zastave in pečata Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj, št. 4/96 in 12/97). 

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

Številka: 007-16/2015
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

94.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - 
ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZP-
CP-2D, 2/15 - odl. US in 47/15) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel  

ODLOK 
o spremembi Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Breg

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09) 
se šesti odstavek 24. člena spremeni tako, da se glasi: 
 »(6) Zavodu se dajejo v upravljanje nepremičnine, ki ležijo na 
parc. št. 2049, 2042/2, 2091, 2067/2, 2088/1, 2088/6, 2088/7 in 
2090/2, vse k.o. 400 - Ptuj.«.

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

Številka: 007-11/2009
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

95.
Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 12. člena v povezavi s 84. čle-
nom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, 
dne 26. 10. 2015, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o prenosu dela premoženja 

Mestne občine Ptuj v upravljanje četrtnim skupno-
stim

1. člen
(1)V Odloku o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v 
upravljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 4/12 in 14/12) se besedilo tretjega odstavka 4. člena spre-
meni tako, da se glasi:
»(3) Četrtni skupnosti Jezero se daje v upravljanje:
Dom krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20 a, Ptuj, parc. št. 
788/5, k.o. Brstje s stavbo št. 214;«.
(2) V osmem odstavku 4. člena se pri zadnji alineji na koncu be-
sedila pika zamenja z vejico in doda besedilo: »s stavbo št. 633.«.

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

Številka: 007-2/2012
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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