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Na podlagi 52. ~lena in drugega odstavka 96. ~lena Zakona 
o prostorskem na~rtovanju (Uradni list RS, {t. 33/07) in 12. 
~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine 
Ptuj, {t. 9/07) je Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na seji, dne 
29. julija 2008,  sprejel

O	D	L	O	K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj – spremembe  

in dopolnitve 2007

1. ~len
(uvodna dolo~ba)

Ta odlok dolo~a spremembe in dopolnitve prostorskih ses-
tavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj.

Prostorske sestavine dolgoro~nega plana za obmo~je Mestne 
ob~ine Ptuj so opredeljene v:
- Dolgoro~nem planu ob~ine Ptuj za obdobje od leta 1986 do 

leta 2000 (Uradni vestnik ob~in Ormo` in Ptuj, {t. 11/86, 
20/88, 2/90, 12/93, 16/94),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoro~nega plana ob~ine Ptuj za obdobje 1986 - 2000 
za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj, dopolnjenega v letu 1996 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 8/97),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina 
– Ormo` na obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj ter navezovalno 
in priklju~ne ceste  mesta Ptuj ter za center za ravnanje z 
odpadki Gajke v Spuhlji (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, 
{t. 1/02),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine 

Ptuj, {t. 8/04, 9/04 – popravek),
- Uredbi o dr`avnem lokacijskem na~rtu za avtocesto na 

odseku Slivnica – Dra`enci (Uradni list RS, {t. 73/05);  
(v nadaljnjem besedilu: dolgoro~ni plan).

Prostorske sestavine srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj so opredeljene v:
- Dru`benem planu ob~ine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 

(Uradni vestnik ob~in Ormo` in Ptuj, {t. 25/86, 28/86, 
12/87, 28/90 – pre~i{~eno besedilo, 32/90 – popravek, 
25/91, 12/93, 16/94),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjero~nega dru`benega plana ob~ine Ptuj za obdobje 
1986 - 1990 za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj, dopolnjenega 
v letu 1996 (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 8/97),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina 
– Ormo` na obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj ter navezovalno 
in priklju~ne ceste  mesta Ptuj ter za center za ravnanje z 
odpadki Gajke v Spuhlji (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, 
{t. 1/02),

- Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine 
Ptuj, {t. 8/04, 9/04 – popravek),

- Uredbi o dr`avnem lokacijskem na~rtu za avtocesto na 
odseku Slivnica – Dra`enci (Uradni list RS, {t. 73/05);  
(v nadaljnjem besedilu: srednjero~ni plan).

2. ~len
(spremembe in dopolnitve dolgoro~nega plana)

Spremembe in dopolnitve dolgoro~nega plana se nana{ajo 
na spremembe kart v merilu 1 : 5000 (listi Ptuj-10, Ptuj-20, 
Ormo`-12), v merilu 1 : 25000 (karta 1: zasnova primarne 
rabe prostora,  karta 7: zasnova prometnega omre`ja) ter 
na spremembe kart urbanisti~ne zasnove mesta Ptuj v merilu  
1 : 5000 (lista Ptuj-10, Ptuj-20).
 
Vsebina grafi~nih prikazov kartografske dokumentacije je pri-
kazana na digitalnih katastrskih na~rtih.
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3. ~len
(spremembe in dopolnitve srednjero~nega plana)

Spremembe in dopolnitve srednjero~nega plana se nana{ajo 
na spremembe tekstualnega dela in spremembe kart v merilu 1 
: 5000 (listi Ptuj-10, Ptuj-20, Ormo`-12) in v merilu 1 : 25000 
(karta 1: zasnova primarne rabe prostora,  karta 7: zasnova 
prometnega omre`ja).

Spremembe namenske rabe prostora se nana{ajo na:
- spremembo namenske rabe prostora iz obmo~ja najbolj{ih 

kmetijskih zemlji{~ in gozda v obmo~je za {port, rekreacijo 
v Spuhlji,

- spremembo namenske rabe prostora iz obmo~ja najbolj{ih 
kmetijskih zemlji{~ v obmo~je proizvodnih dejavnosti ob 
Zagreb{ki cesti na Ptuju za potrebe mizarske delavnice  
in odprtega mizarskega skladi{~a,

- spremembo namenske rabe prostora iz obmo~ja prometne 
infrastrukture in obmo~ja proizvodnih dejavnosti v obmo~je 
najbolj{ih kmetijskih zemlji{~, v obmo~je proizvodnih deja-
vnosti in v me{ano obmo~je: v me{ano obmo~je se spremeni 
obmo~je na zahodni strani Zagreb{ke ceste na Ptuju ob 
kro`i{~u pri Cestnem podjetju Ptuj za potrebe diskontne 
trgovine z `ivili; v obmo~je najbolj{ih kmetijskih zemlji{~ se 
spremeni obmo~je med Roga{ko cesto in `eleznico, kjer se 
izlo~i obmo~je prometne infrastrukture, ki je bilo predvideno 
za priklju~no cesto do Roga{ke ceste; v proizvodno obmo~je 
se spremeni preostali del obmo~ja med `elezni{ko progo 
in me{anim obmo~jem ob Zagreb{ki cesti, kjer se izlo~i 
obmo~je prometne infrastrukture, ki je bilo predvideno za 
priklju~no cesto do Roga{ke ceste,

- spremembo namenske rabe prostora iz dela obmo~ja, 
namenjenega {portu, rekreaciji, v me{ano obmo~je za 
potrebe centra osnovne oskrbe z `ivili na obmo~ju severno 
od srednje{olskega centra (Marof).

V to~ki 5.1.11., to je obmo~je mesta Ptuj, se v prvem odstavku 
spremeni tabela poselitvenih obmo~ij tako:
- za {esto vrsto tabele se vstavi nova vrsta, ki se glasi: »S5   

[tuki – Marof   1,80   me{ano obmo~je OPPN«,
- sedemin{tirideseta vrsta se spremeni in se glasi: »R3   Ob 

Volkmerjevi cesti   12,70   {olstvo, {port, stanovanja, 
poslovne dejavnosti   OPPN«,

- v devetin{estdeseti vrsti se spremeni povr{ina, tako da se 
spremenjena devetin{estdeseta vrsta glasi: »P3/1   Ob 
Zagreb{ki cesti   43,45   industrija   PUP«,

- za enainsedemdeseto vrsto se vstavi nova vrsta, ki se glasi: 
»P3/4   Ob kro`i{~u Zagreb{ke ceste in priklju~ne ceste   
0,96   me{ano obmo~je   PUP«.

Obrazlo`itev kratic za zadnji stolpec tabele (to je za izvedbeni 
prostorski akt):
OPPN …..  ob~inski podrobni prostorski na~rt,
PUP …..  prostorski ureditveni pogoji.
   
V to~ki 5.1.12., to je obmo~je Mestne ob~ine Ptuj izven mesta 
Ptuj, se v prvem odstavku spremeni tabela poselitvenih obmo~ij 
tako, da se za {tirinajsto vrsto tabele vstavi nova vrsta, ki se 
glasi:
- »R7  Spuhlja   1,10   {port, rekreacija   PUP«.
V to~ki 5.2. Prostorski izvedbeni na~rti se v prvem odstavku 
besedilo alineje »- P11-R3  Stadion ob Volkmerjevi cesti  LN« 
spremeni tako, da glasi: »- P11-R3  Ob Volkmerjevi cesti   
OPPN«.

V prvem odstavku to~ke 5.2. Prostorski izvedbeni na~rti se za 

zadnjo alinejo doda novo alinejo, ki glasi: »- P11-S5  [tuki 
– Marof  OPPN«.

V to~ki 5.2. Prostorski izvedbeni na~rti se v podto~ki 5.2.29. 
P11, P12 Odsek hitre ceste Hajdina – Ormo` na obmo~ju 
Mestne ob~ine Ptuj ter navezovalna in priklju~ne ceste mesta Ptuj 
(objavljeni v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana 
za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina 
– Ormo` na obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj ter navezovalno in 
priklju~ne ceste  mesta Ptuj ter za center za ravnanje z odpadki 
Gajke v Spuhlji v Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj, {t. 
1/02) spremeni besedilo tako:
- v poglavju 1. Obmo~je po parcelnih {tevilkah se v katastrski 

ob~ini Ptuj ~rtajo naslednje parcele: 2100/1, 2097/4, 
2097/3, 2097/2, 2097/1, 2095, 4063, 2265, 2264, 
2263, 4065/2, 2256, 2253, 2341, 2340, 2311/2, 
2310/1, 2310/2, 2303, 2304, 2307, 2308, 2309, 
4140, 4134, 4141, 2436, 2437, 2766, 2761/2, 2761/1, 
2762/4, 2762/5, 2762/1, 2762/2, 2767/1, 2767/2, 
2757/1, 2758, 2759,

- v poglavju 3. Organizacija dejavnosti se tretja alineja 
~etrtega odstavka spremeni tako, da glasi: »priklju~na 
cesta od novega kro`i{~a na Zagreb{ki cesti do priklju~ka 
na navezovalno cesto Ptuj-jug vzhodno od objektov 
Perutnine Ptuj, v pribli`ni dol`ini 0,8 km, z mostom ~ez 
Studen~nico;«,

- v poglavju 4. Podrobnej{a namenska raba povr{in se 
~etrti odstavek spremeni tako, da glasi: »Priklju~na cesta 
od novega kro`i{~a na Zagreb{ki cesti do priklju~ka na 
navezovalno cesto Ptuj – jug vzhodno od objektov Perutnine 
Ptuj pre~ka plansko enoto P11-P3/1, namenjeno industriji, 
v nadaljevanju pa se ~ez kmetijska zemlji{~a priklju~i v 
kri`i{~e za Perutnino.«,

- v poglavju 5. Infrastrukturna omre`ja, objekti in naprave se 
v podpoglavju Kanalizacijsko omre`je drugi stavek prvega 
odstavka spremeni tako, da glasi: »Na desnem bregu Drave 
navezovalna cesta Ptuj – jug pre~ka kanalizacijski kolektor 
iz Kidri~evega, predvideno cestno omre`je pa pre~ka {e ve~ 
zbiralnih vodov, ki potekajo proti ~istilni napravi.«,

-  v poglavju 5. Infrastrukturna omre`ja, objekti in naprave se 
v podpoglavju Plinovodno omre`je v prvem stavku beseda 
»Roga{ke« nadomesti z besedo »Zagreb{ke«.

V to~ki 5.2. Prostorski izvedbeni na~rti se spremeni besedilo 
podto~ke 5.2.35. P11-R3 Stadion ob Volkmerjevi cesti (obja-
vljeno v odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega dru`benega plana 
za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj v Uradnem vestniku Mestne 
ob~ine Ptuj, {t. 8/04), in sicer tako:
- spremeni se naslov podto~ke 5.2.35., in sicer se besedilo 

»5.2.35. P11-R3 Stadion ob Volkmerjevi cesti« nadomesti  
z besedilom: »5.2.35. P11-R3 Ob Volkmerjevi cesti«,

- spremeni se podnaslov to~ke 5.2.35., in sicer se bese-
dilo »PROGRAMSKE ZASNOVE ZA LOKACIJSKI 
NA^RT ZA POSELITVENO OBMO^JE P11-R3 STADION 
OB VOLKMERJEVI CESTI« nadomesti z besedilom: 
»PROGRAMSKE ZASNOVE ZA OB^INSKI PODROBNI 
PROSTORSKI NA^RT ZA POSELITVENO OBMO^JE  
P11-R3 OB VOLKMERJEVI CESTI«,

- v poglavju »1. POVR[INA, MEJE OBMO^JA IN OBODNA 
PARCELACIJA« se v prvem stavku prvega odstavka besedilo 
»14,50 ha« nadomesti z besedilom »12,70 ha«,

- v poglavju »1. POVR[INA, MEJE OBMO^JA IN OBODNA 
PARCELACIJA« se v drugem stavku prvega odstavka bese-
dilo »6,46 ha« nadomesti z besedilom »4,66 ha«,
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- v poglavju »1. POVR[INA, MEJE OBMO^JA IN OBODNA 
PARCELACIJA« se v drugem odstavku besedilo druge 
alineje »na jugu prometnica, ki povezuje Maistrovo ulico in 
Volkmerjevo cesto« nadomesti z besedilom »na jugu severo-
zahodni rob parcele {t. 560/1 k. o. Kr~evina pri Ptuju«,

- v poglavju »1. POVR[INA, MEJE OBMO^JA IN OBODNA 
PARCELACIJA« se v tretji alineji drugega odstavka ~rta 
besedilo »ju`nem koncu obmo~ja P11-R3 («, na koncu tretje 
alineje se ~rta en zaklepaj,

- v podpoglavju »Obodna parcelacija obmo~ja P11-R3:« se 
besedilo prvega odstavka nadomesti z novim besedilom, 
ki glasi: »Izhodi{~na to~ka obodne parcelacije je skrajna 
zahodna to~ka parcele 560/1 k. o. Kr~evina pri Ptuju. 
Nato poteka meja obodne parcelacije po severozahodni 
meji parcele 560/1 k. o. Kr~evina pri Ptuju do Volkmerjeve 
ceste (to je do parcele 995/3 k. o. Kr~evina pri Ptuju; vse 
v nadaljevanju navedene parcele so v k. o. Kr~evina pri 
Ptuju). Tu se meja obrne proti severozahodu in poteka po 
jugozahodnem robu Volkmerjeve ceste (parcela 995/3) 
do skupnega sti~i{~a {tirih parcel {t. 995/3 (Volkmerjeva 
cesta), 706/4, 529/2 in 706/14.«,

- v podpoglavju »Obodna parcelacija obmo~ja P11-R3:« se 
v prvem stavku drugega odstavka parcelo 706/3 nadomesti 
s parcelo 706/14,

- v podpoglavju »Obodna parcelacija obmo~ja P11-R3:« se 
besedilo predzadnjega odstavka nadomesti z novim bese-
dilom, ki glasi: »V smeri toka vode (proti jugovzhodu) sledi 
meja poteku osi struge hudourni{kega potoka do podalj{ane 
severozahodne meje parcele 560/1 k. o. Kr~evina pri Ptuju, 
nato pa po podalj{ani severozahodni meji parcele 560/1 
pre~ka strugo hudourni{kega potoka do izhodi{~ne to~ke na 
skrajni zahodni to~ki parcele 560/1, kjer se meja obmo~ja 
P11-R3 zaklju~i.«,

- v poglavju »2. NAMENSKA RABA« se ~rta celotno besedilo 
podpoglavij 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.,

- v poglavju »2. NAMENSKA RABA« se na koncu pod-
poglavja 2.1. (za dvopi~jem) vstavi besedilo »{portu in 
rekreaciji so namenjene najbolj ju`ne povr{ine obmo~ja 
P11-R3«,

- v poglavju »2. NAMENSKA RABA« se v ~etrti alineji pod-
poglavja 2.2.1 ~rta besedilo », tudi stadiona«,

- v poglavju »3. USMERITVE ZA URBANISTI^NO, 
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE« se v 
podpoglavju 3.1.1. ~rtata celotni druga in tretja alineja,

- v poglavju »3. USMERITVE ZA URBANISTI^NO, 
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE« se v 
zadnjem odstavku besedilo »lokacijski na~rt« nadomesti z 
besedilom »ob~inski podrobni prostorski na~rt«,

- v poglavju »5. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJ[ANJE 
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA« se v ~etrtem 
odstavku besedilo »lokacijskega na~rta« nadomesti z bese-
dilom »ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta«,

- v poglavju »5. USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJ[ANJE 
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA« se v petem odstavku 
~rta besedilo »(v prihodnosti tudi osvetlitev stadiona)«,

- v poglavju »7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA« se v 
~etrtem odstavku besedilo »lokacijskega na~rta« nado-
mesti z besedilom »ob~inskega podrobnega prostorskega 
na~rta«,

- v poglavju »9. ZMOGLJIVOSTI OBMO^JA« se v podpo-
glavju 9.2. besedilo prve alineje nadomesti z besedilom 
»ureditev {portnih in rekreacijskih povr{in«,

- v poglavju »9. ZMOGLJIVOSTI OBMO^JA« se v zadnjem 
odstavku besedilo »lokacijskim na~rtom« nadomesti z bese-
dilom »ob~inskim podrobnim prostorskim na~rtom«,

- v poglavju »10. FAZNOST IZVEDBE« se v prvem odstavku 
besedilo »lokacijskega na~rta« nadomesti z besedilom 
»ob~inskega podrobnega prostorskega na~rta«.

V to~ki 5.2. Prostorski izvedbeni na~rti se za podto~ko 5.2.37. 
doda podto~ka 5.2.38., ki glasi: 
»5.2.38 P11-S5 [tuki – Marof

PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTO UREJANJA 
PROSTORA P11-S5

Za enoto urejanja prostora P11-S5, me{ano obmo~je ob 
Volkmerjevi cesti, je predvidena izdelava ob~inskega podrob-
nega prostorskega na~rta (v nadaljnem besedilu OPPN). Do 
sprejetja OPPN so prostorski izvedbeni pogoji dolo~eni v 
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu 
prostorskih ureditvenih pogojev za obmo~je mesta Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 12/06); (v nadaljnjem besedilu 
PUP). Novogradnja objektov in naprav ni mo`na do sprejetja 
OPPN.

Usmeritve za izdelavo OPPN za enoto urejanja prostora P11-
S5, me{ano obmo~je ob Volkmerjevi cesti:

 1. POVR[INA, MEJA OBMO^JA

Enota urejanja prostora P11-S5 le`i ob povezovalni cesti med 
Maistrovo ulico in Volkmerjevo cesto ter ob spremenjenem 
obmo~ju P11-R3 (Ob Volkmerjevi cesti).

Povr{ina enote urejanja prostora P11-S5 meri 1,80 ha.

Obmo~je P11-S5 meji:
- na jugu na povezovalno cesto med Maistrovo ulico in 

Volkmerjevo cesto (ju`no od te povezovalne ceste je 
obmo~je P11-I2 Srednje{olski center),

- na vzhodu na Volkmerjevo cesto (preko Volkmerjeve ceste je 
obmo~je P11-S6/I Rabelj~ja vas-zahod),

- na severu na spremenjeno obmo~je P11-R3 Ob Volkmerjevi 
cesti,

- na zahodu na hudourni{ki potok (preko potoka je obmo~je 
P11-S3 [tuki-Bratje Re{).

Obodna parcelacija obmo~ja P11-S5:
Izhodi{~na to~ka obodne parcelacije je skrajna ju`na to~ka 
obmo~ja, ki jo tvori stik dna jarka hudourni{kega potoka z 
zahodnim robom (mostom) povezovalne ceste Maistrova ulica 
- Volkmerjeva cesta. Povezovalna cesta med Maistrovo ulico in 
Volkmerjevo cesto je parcela 995/9 k. o. Kr~evina pri Ptuju. 
Od izhodi{~ne to~ke poteka parcelacija v smeri severovzhoda 
po severnem robu povezovalne ceste do kri`i{~a z Volkmerjevo 
cesto (Volkmerjeva cesta je parcela 995/3 k. o. Kr~evina pri 
Ptuju). Tu se meja obrne proti severozahodu in poteka po jugo-
zahodnem robu Volkmerjeve ceste do severnega vogala parcele 
{t. 560/1 k. o. Kr~evina pri Ptuju. Nato se meja obrne proti 
jugozahodu in poteka po severozahodni meji parcele 560/1 
do hudourni{kega potoka, nato pa v podalj{ku severozahodne 
meje parcele 560/1 do dna jarka hudourni{kega potoka. Tu se 
meja obrne proti jugovzhodu in v smeri toka vode sledi poteku 
osi struge hudourni{kega potoka do izhodi{~ne to~ke, kjer se 
meja obmo~ja tudi zaklju~i.

 2. NAMENSKA RABA

Obmo~je P11-S5 [tuki-Marof je me{ano obmo~je, katero je 
prete`no namenjeno trgovini. 
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 3. USMERITVE ZA URBANISTI^NO, ARHITEKTONSKO  
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Morfologija poslovno trgovskega objekta naj so~asno naka-
zuje njegovo funkcijo in se prilagaja krajevnemu izro~ilu; 
oblikovanje in izvedbo predlaga idejni projekt, odobri jo 
slu`ba mestnega arhitekta. Parkiri{~a so nivojska (mo`nost 
gara`e), obi~ajnih izmer in s primerno zasaditvijo; zasajeno 
drevje naj bo tudi protihrupna za{~ita. Dostopi in dovozi 
k objektu in na parkiri{~a morajo omogo~iti ve~stransko 
spro{~anje (in urgentno praznjenje) obmo~ja; zahtevana je 
prometna preglednost. Obstoje~i objekti v obmo~ju (trgovina, 
dom krajanov) se predvidoma ohranijo; OPPN predpi{e na~in 
urbanisti~nega urejanja pozidanih zemlji{~.

Za posamezne sklope dejavnosti je potrebno zagotoviti 
ustrezno (predpisano) {tevilo zunanjih parkiri{~ ali gara`, z 
upo{tevanjem mo~nej{ega prometa na obodu obmo~ja pozi-
dave. Za potrebe urgentnih poti, gospodarskih dovozov in 
dostopov morajo biti zagotovljene kro`ne komunikacije (brez 
slepih zaklju~kov). Kri`i{~a in dovozi se prilagodijo veljavnim 
prostorskim dokumentom in prometnim {tudijam. 

Poseben poudarek mora biti namenjen prometni varnosti 
obmo~ja poselitve.

Morebitna regulacija hudourni{kega vodotoka mora upo{tevati 
zate~eno stanje in sonaravno oblikovanje (vzdr`evanje 
obstoje~ih, vzdol`nih in pre~nih profilov). Ohranjen mora 
biti obstoje~i  habitat. Dodatne zasaditve v odprtem prostoru 
morajo upo{tevati izbor sadik iz vrst avtohtone vegetacije. 
Drevesna zasaditev in travinje naj omogo~ata uporabo par-
kovnih vrednot (posedanje na travi, son~enje, senca dreves).

Velikost in razmerja parcel, predvidenih za pozidavo in skup-
no prometno ureditev, natan~neje dolo~i OPPN.

 4. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Predvideti je potrebno komunalne koridorje, v katerih bo 
potekala ve~ina komunalnih vodov in naprav. Koridorji bi naj 
praviloma bili levo in desno ob poteh in ostalih komunikaci-
jah.

Vodi morajo potekati striktno v zemlji. Prostozra~ni vodi niso 
dovoljeni.

Ve~ji objekti (npr. transformatorske postaje, razdelilne omarice 
posameznih omre`ij in podobno) se morajo postaviti nev-
padljivo, praviloma v sklopu z drugimi objekti; zakriti jih je 
potrebno z ustrezno izbrano ozelenitvijo.

Pred izdelavo OPPN je potrebno izdelati posebne strokovne 
podlage, kjer bodo v skladu z izdanimi uradnimi navodili 
podani poteki in dimenzije vseh predvidenih komunalnih vodov 
in naprav (elektrika, vodovod, meteorna in fekalna kanalizaci-
ja, daljinsko ogrevanje, plin, telefon, distribucija KTV in drugo) 
in kjer bo potrebno za vse vode dolo~iti najustreznej{a mesta 
priklju~kov, vse pa usklajeno z zahtevami pristojnih distribu-
tivnih organizacij ali slu`b.

 5. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

Parcelacijo obmo~ja bo dolo~il na~rt parcelacije, ki je sestavni 
del OPPN. 

Velikost in oblike parcel se v OPPN dolo~ijo glede na:
- tipologijo pozidave,
- predpisano stopnjo izkori{~enosti parcele, namenjene grad-

nji,
- tlorisno zasnovo,
- namen, velikost in zmogljivost na~rtovanih objektov, tako da 

se zagotovijo pogoji za uporabo in vzdr`evanje objektov,
- mo`nost priklju~evanja na infrastrukturne objekte in 

naprave,
- mo`nost zagotavljanja dostopa do parcele.

6. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDI[^INE, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH 
DOBRIN

Obravnavano obmo~je se nahaja v arheolo{kem obmo~ju Ptuj-
levi breg (E[D 9155).
Arheolo{ki pregled je `e bil opravljen.

Pri snovanju novih objektov in mikrolokacij le-teh je potrebno 
upo{tevati smeri dominantnih pogledov na Ptujski grad in 
bli`nje ruralno zaledje.

Obravnavano obmo~je le`i na tretjem vodovarstvenem 
obmo~ju, ki je opredeljeno z Uredbo o vodovarstvenem 
obmo~ju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 
(Uradni list RS, {t. 59/07).

Ohraniti je potrebno kvalitetna obstoje~a drevesa.

V celoti naj bo velik poudarek na kontinuiteti pozidave posa-
meznih sklopov obmo~ja.

7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE^AMI

Ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre~ami morajo 
biti v celoti upo{tevani.

Za zagotavljanje po`arne varnosti objektov morajo biti urejeni 
dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za re{evalce in 
evakuacijo.

Pri pripravi OPPN je potrebno upo{tevati naravne omejitve 
(vi{ino podtalnice, vodovarstveno obmo~je) in temu prim-
erno predvideti ustrezne tehni~ne re{itve gradnje ter ustrezne 
tehni~ne ukrepe pri mo`nem razlitju nevarnih snovi.

8. VAROVANJE ZDRAVJA

Pri na~rtovanju posegov v prostor se upo{tevajo pogoji glede 
varovanja zdravja ljudi.
Ukrepi za varstvo pred po`arom morajo biti v celoti upo{tevani. 
Za zagotavljanje po`arne varnosti objektov morajo biti urejeni 
dovozi za intervencijska vozila ter dostopi za re{evalce in 
evakuacijo.

Potrebno je posvetiti pozornost varstvu pred hrupom in v 
primeru preseganja hrupa predvideti ukrepe za njegovo 
zmanj{anje. Tudi zaradi dovozov blaga s tovornimi vozili v 
zgodnjih jutranjih urah je potrebno zagotoviti ustrezne proti-
hrupne ovire nasproti bivalnim obmo~jem. Predvidena izgrad-
nja trgovskega kompleksa je namenjena predvsem osnovni 
preskrbi prebivalcev obmo~ja.

Pri na~rtovanju zunanje razsvetljave je potrebno upo{tevati 
njen morebitni mote~i vpliv na okolico zunaj obravnavanega 
obmo~ja.«. 



[TEVILKA 8 14. AVGUST 2008 LETO XIV                    STRAN 5

Karta Programske zasnove za lokacijski na~rt za obmo~je 
P11-R3 Stadion ob Volkmerjevi cesti (dodana z odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega 
in srednjero~nega dru`benega plana za obmo~je Mestne 
ob~ine Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku Mestne ob~ine 
Ptuj, {t. 8/04) se nadomesti s karto Programske zasnove za 
ob~inski podrobni prostorski na~rt za obmo~je P11-R3 Ob 
Volkmerjevi cesti.

Vsebina grafi~nih prikazov kartografske dokumentacije je pri-
kazana na digitalnih katastrskih na~rtih.

Karte so sestavni del tega odloka.

4. ~len
(prostorski izvedbeni pogoji za spremembe in dopolnitve)

Prostorski izvedbeni pogoji za posege v enotah urejanja P11-
P3/1 ob Zagreb{ki cesti in P11-P3/4 ob kro`i{~u Zagreb{ke 
ceste in priklju~ne ceste so dolo~eni v Odloku o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih 
pogojev za obmo~je mesta Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine 
Ptuj, {t. 12/06).

Prostorski izvedbeni pogoji za posege v enoti urejanja P12-R7 
Spuhlja so dolo~eni v Odloku o spremembah in dopolnit-
vah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
obmo~je Mestne ob~ine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne ob~ine Ptuj, {t. 10/07).

5. ~len
(spremembe povr{in)

Povr{ine gozdov se zmanj{ajo za 0,02 ha, povr{ine najbolj{ih 
kmetijskih zemlji{~ se pove~ajo za 0,37 ha.

6. ~len
(sklep o potrditvi)

Pridobljen je sklep ministra za okolje in prostor {t. 35016-
31/2007/69 z dne 24. 7. 2008 o potrditvi sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro~nega in srednjero~nega 
dru`benega plana za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj. 

7. ~len
(pri~etek veljavnosti)

Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 350-1/2007
Datum:  29. 7. 2008

    
 Dr. Štefan ^ELAN, s.r. 
 `upan Mestne ob~ine Ptuj

                                        

71.
Na podlagi 61. ~lena ter 3. odstavka 98. ~lena Zakona o pro-
storskem na~rtovanju (Uradni list RS, {t. 33/07) in 12. ~lena 
Statuta Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, 
{t. 9/07), je Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na  20. seji, dne 
22. julija 2008, sprejel 

ODLOK
o ob~inskem podrobnem prostorskem na~rtu za osrednji 

del obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot 

I UVODNE DOLO^BE 

1. ~len 
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme ob~inski podrobni prostorski na~rt 
za osrednji del obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot (v nada-
ljevanju: podrobni na~rt), ki vsebuje; 

- obmo~je podrobnega na~rta, 
- arhitekturne, krajinske in oblikovalske re{itve prostorskih 

ureditev, 
-  obmo~ja, za katere se projektne re{itve pridobijo z javnim 

nate~ajem, kadar je to potrebno, 
-  na~rt parcelacije, 
-  etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
-  re{itve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedi{~ine, 
-  re{itve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave, 
-  re{itve in ukrepe za obrambo in ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesre~ami, vklju~no z varstvom pred po`arom, 
-  pogoje glede priklju~evanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
-  vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora, 
-  dopustna odstopanja od na~rtovanih re{itev, 
-  druge pogoje za izvajanje podrobnega na~rta, 
-  usmeritve za dolo~itev meril in pogojev po prenehanju vel-

javnosti podrobnega na~rta. 

2. ~len
(prostorske ureditve, ki se na~rtujejo s podrobnim na~rtom)

S podrobnim na~rtom se predvidi prostorska ureditev obmo~ja 
stanovanjske gradnje osrednjega dela Sovretove poti, s pogoji 
za ureditev zunanjih zelenih in utrjenih povr{in ter za gradnjo 
potrebne prometne, energetske, vodovodne in druge komu-
nalne infrastrukture.

3. ~len
(sestavni deli podrobnega na~rta) 

Podrobni na~rt vsebuje tekstualni in grafi~ni del. 

Tekstualni del vsebuje poglavja: 
 1. opis prostorske ureditve, ki se na~rtuje s podrobnim 

na~rtom, 
 2. umestitev na~rtovane ureditve v prostor: 

vplivi in povezave s sosednjimi obmo~ji, 
re{itve na~rtovanih objektov in povr{in, 
pogoji in usmeritve za gradnjo, 

 3. zasnova projektnih re{itev in pogojev glede priklju~evanja 

–
–
–
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objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro, 

 4. re{itve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedi{~ine, 
 5. re{itve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 

ohranjanje narave, 
 6. re{itve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesre~ami, vklju~no z varstvom pred po`arom,  
 7. etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
 8. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih 

in tehni~nih re{itev, 
 9. usmeritve za dolo~itev meril in pogojev po prenehanju  

veljavnosti podrobnega na~rta. 

Kartografski del vsebuje naslednje grafi~ne na~rte: 
a) Na~rti namenske rabe prostora

list 1 Izsek iz grafi~nega na~rta karto-
grafskega dela prostorskih sestavin 
srednjero~nega dru`benega plana 
za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj, s 
prikazom lege prostorske ureditve 
na {ir{em obmo~ju

1 : 5.000

list 2 Obmo~je podrobnega na~rta z 
obstoje~im parcelnim stanjem (geo-
detski na~rt)

1 : 750

list 3 Prikaz vplivov in povezav s sosedn-
jimi obmo~ji

1 : 750

list 4 Zazidalna situacija 1 : 750
 
b) Prikaz ureditev glede poteka omre`ij in priklju~evanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro 

list 5 Prometno omre`je 1 : 750

list 6 Energetsko in telekomunikacijsko 
omre`je 

1 : 750

list 7 Komunalno omre`je 1 : 750
 
c) Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanja narave 

list 8 Ureditve za ohranjanje narave 1 : 750

d) Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesre~ami, vklju~no z varstvom pred 
po`arom 

list 9 Ukrepi za obrambo ter varstvo 1 : 750

d) Na~rti parcelacije 

list 10 Na~rt parcel in tehni~nih elementov 1 : 750

list 11 Na~rt prikaza povr{in, namenjenih 
javnemu dobru

1 : 750

4. ~len
(priloge podrobnega na~rta) 

Priloge podrobnega na~rta so: 
-  izvle~ek iz strate{kega prostorskega akta, 
-  prikaz stanja prostora, 
-  strokovne podlage, na katerih temeljijo re{itve prostorskega 

akta, 
-  smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
-  obrazlo`itev in utemeljitev podrobnega na~rta, 
-  povzetek za javnost, 
-  spis postopka. 

�

�

�

�

5. ~len
(izdelovalec podrobnega na~rta)

Podrobni na~rt je izdelala dru`ba "Plan B", d.o.o., Gregor~i~eva 
ulica 21/b, 2000 Maribor, pod {tevilko projekta 806/2007, 
dopolnjeni osnutek v novembru 2007; predlog v maju 2008. 

II  OBMO^JE PODROBNEGA NA^RTA

6. ~len
(obmo~je podrobnega na~rta)

Obmo~je podrobnega na~rta sovpada z obmo~jem enote ure-
janja prostora iz ob~inskega prostorskega na~rta. 

Osrednji del obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot omejujejo: 
- na severozahodu obstoje~a kmetija z novogradnjo 

(enodru`inska stanovanjska hi{a, vseljena leta 2005); 
-  na severovzhodu asfaltirana cesta, ki v obmo~ju predla-

ganega osrednjega dela poteka vzdol` gozdnega roba; 
-  na jugovzhodu o`ja makadamska cesta, ki povezuje nave-

deno asfaltirano cesto s {tirimi enodru`inskimi stanovanj-
skimi hi{ami, od asfaltirane ceste oddaljenimi okoli 45 m; 

-  na jugozahodu travnik, ki po pribli`no 15 m preide v strmo 
padajo~e pobo~je, naklju~no poraslo z grmovjem. 

Osrednji del obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot zajema 
zemlji{~a s parcelnimi {tevilkami: 178/6, 178/7, 178/8, 
178/9, 178/10, vse k. o. Kr~evina pri Ptuju. 

Povr{ina osrednjega dela obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot 
meri cca 0,73 ha. 

Meja obodna parcelacija osrednjega dela obmo~ja P11-S1/1 
Sovretova pot: 
izhodi{~e je pri severnem vogalu parcele {t. 178/9, pri stiku 
s parcelama {t. 177/1 in 992/16 (asfaltirana cesta). Od 
izhodi{~a poteka meja v smeri proti jugovzhodu, po severo-
vzhodnih mejah parcel {t. 178/9, 178/10, 178/7, 178/8 in 
178/6, vse do skupnega sti~i{~a parcel {t. 178/6, 992/16 
(asfaltirana cesta) in 179 (makadamska cesta). Od tu dalje 
poteka meja v smeri jugozahoda oziroma juga po vzhodni 
meji parcele {t. 178/6, vse do skupnega sti~i{~a treh parcel 
{t. 178/6, 179 in 178/5. Nato se meja obrne pribli`no proti 
zahodu in poteka po skupni meji parcel {t. 178/5 in 178/6, 
ter parcel {t. 178/5 in 178/9, do skupnega sti~i{~a parcel {t. 
178/5, 178/9 in 178/3. V tej to~ki se obrne proti severo-
zahodu in poteka v tej smeri po skupni meji parcel 178/3 in 
178/9, do sti~i{~a s parcelo 177/2; tu se obrne v smeri proti 
severovzhodu in poteka po severozahodni meji parcele {t. 
178/9 do izhodi{~a, kjer se meja osrednjega dela obmo~ja 
P11-S1/1 Sovretova pot tudi zaklju~i. Vse na{tete parcele se 
nahajajo v katastrski ob~ini Kr~evina pri Ptuju.

Obseg obmo~ja urejanja je razviden iz kartografskega 
dela podrobnega na~rta "Obmo~je podrobnega na~rta z 
obstoje~im parcelnim stanjem (geodetski na~rt)" (list {tevilka 
2), in tudi "Na~rt parcel in tehni~nih elementov" (list {tevilka 
10). 

7. ~len
(trajne in za~asne ureditve)

Vsi s podrobnim na~rtom predvideni posegi glede gradnje 
stavb so trajni. Razvidni so iz kartografskega dela podrobnega 
na~rta "Zazidalna situacija" (list {tevilka 4). 
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Za~asne ureditve so predvsem: 
-  zavarovanje gradbi{~a tako, da bosta zagotovljeni varnost 

in raba bli`njih objektov in zemlji{~; 
-  organiziranje prometa v ~asu gradnje tako, da ne bo priha-

jalo do ve~jih zastojev na obstoje~em cestnem omre`ju ter 
da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslab{ala; 

-  zagotavljanje nemotene komunalne oskrbe sedanjim upo-
rabnikom preko vseh obstoje~ih infrastrukturnih vodov in 
naprav oziroma njihovih za~asnih navezav. 

III  ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE RE[ITVE  
PROSTORSKIH UREDITEV 

8. ~len
(funkcije in oblikovanje obmo~ja podrobnega na~rta)

Namembnost (funkcija) obmo~ja: 
-  osrednji del obmo~ja P11-S1/1 Sovretova pot je namenjen 

stanovanjem (bivanju) in tudi zna~aju poselitve primernim 
poslovnim dejavnostim; 

-  zaradi so`itja bivanja stanovalcev in morebitnih poslovnih 
dejavnosti je zahtevano nehrupno (mirno) okolje; 

-  dovoljene bodo le mirne in ekolo{ko nesporne poslovne 
dejavnosti; torej tak{ne, ki bodo prilagojene zna~aju 
poselitve; 

-  dodaten pogoj je, da so izbrane dejavnosti tudi promet-
no nemote~e (niso mo`ne dejavnosti, ki so vezane na 
nesorazmerne velikosti motornih in drugih vozil in dejav-
nosti, ki imajo za posledico pogostost pojavljanja vozil). 

Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih gradbenih 
parcel na lastnih zemlji{~ih. Predstavljajo zunanjo ureditev 
okoli predvidenih stanovanjskih objektov, do bo~nih ograj par-
cel. Za zasaditev zelenih povr{in se naj uporabijo avtohtone 
travne, zeli{~ne, grmovne in drevesne vrste. Vzdr`evanje 
le-teh se predvidi tako, da je ugodno za ohranjanje biodi-
verzitete. Izbor rastlin za zasaditev mora upo{tevati higienske 
in oblikovalske funkcije, ter drevesnih in grmovnih vrst, ki so 
odporne na klimatske in specifi~ne rastne razmere. 

Zelene povr{ine, ki se nahajajo med jugozahodno mejo 
obmo~ja urejanja in na obe strani podalj{ano jugozahodno 
linijo parcel {t. 178/7, 178/8 in 178/10, vse k. o. Kr~evina 
pri Ptuju, se lahko iz obmo~ja urejanja izlo~ijo. 

Morebitni nasipi v ureditvi okolice morajo biti oblikovani z 
blagim naklonom in zatravljeni oziroma zasajeni z grmovni-
cami. Naklon mora biti speljan tako, da padavinska voda ne 
odteka na zemlji{~a, ki niso v lasti investitorja. 

9. ~len
(funkcije in oblikovanja objektov in naprav)

Funkcije in oblikovanja objektov in naprav (zazidalna  
zasnova): 
-  zazidalna zasnova je razvidna iz kartografskega dela 

podrobnega na~rta "Zazidalna situacija" (list {tevilka 4); 
-  predvideni so {tirje prostostoje~i individualni stanovanjski 

objekti (enodru`inske hi{e z oznakami A, C, D in E); 
-  predviden je eden sestavljen enostavni oziroma nezahtevni 

objekt (nadstre{ek, gara`a, lopa itd) (oznaka objekta B);  
-  stanovanjske stavbe naj bodo pritli~ne ali enonadstropne, 

lahko so s kletjo in z mo`nostjo izkoristitve podstre{ja; 
dovoljena eta`nost je tako (K)+P+M ali tudi (K)+P+1N, s 
skupno eta`no povr{ino od cca 300 m2 do cca 450 m2;  

-  ena (ali ve~) gara` za osebna vozila je praviloma v sklopu 
stanovanjskega objekta; te gara`e so lahko zgrajene kot 
samostojen objekt ali tudi v sklopu sestavljenega enostavne-
ga oziroma nezahtevnega objekta; 

- dopu{~ena je postavitev tudi drugih enostavnih oziroma 
nezahtevnih objektov za lastne potrebe, v skladu z veljav-
nimi predpisi; 

-  upo{tevati je potrebno vse obi~ajne zahteve glede umestitve 
objekta v prostor, poenotenja smeri slemen in naklonov 
stre{in, razen ~e so v skladu s tem odlokom dovoljena 
dolo~ena odstopanja; 

-  oblikovanje objektov in izbira materialov mora biti podre-
jena krajevnim zna~ilnostim; 

-  usklajena naj bo kon~na urbanisti~na in arhitekturna oblika 
celotnega naselja. 

Kapacitete obmo~ja:
-  {tevilo vseh objektov v okviru opisanih tlorisnih gabaritov:   

4 - 5 
-  predvidena skupna bruto eta`na povr{ina nad nivojem  

terena: do 1.260 m2. 

Opredelitev faktorjev: 
-  FZ (faktor zazidanosti gradbene parcele) zna{a do 0,6; 
-  FI (faktor izrabe gradbene parcele) zna{a do 1,2. 

10. ~len
(funkcije in oblikovanja javnih zelenih in drugih povr{in) 

Zunanji prostor je zasnovan kot: 
-  uli~ni prostor za varno gibanje pe{cev in nemoten motorni 

promet ter mirujo~i promet,
-  (skupna) ozelenjena povr{ina za ureditev bre`ine, 
-  interni vrtovi na notranji strani parcel. 

Uli~ni prostor je zasnovan kot dostavni prometni prostor za 
stanovalce obmo~ja in pri objektih z mirno obrtjo tudi za 
stranke obrtnih programov. Med vozi{~em in ograjo parcel je 
pas zelenice za infrastrukturo (mo`en je plo~nik). 

11. ~len
(lege in velikosti objektov na zemlji{~u z njihovo  

funkcionalno, tehni~no in oblikovno zasnovo  
s pogoji za projektiranje)

Lociranje objektov mora upo{tevati oblikovanost terena. 
Ustrezna usmeritev slemena dalj{ega dela stavbe je praviloma 
severovzhod - jugozahod. 

Objekti morajo biti z eno dalj{o stranico za 4,0 m (lahko so 
tudi ve~) odmaknjeni od severozahodne ali jugovzhodne par-
celne meje. Najmanj{i odmik stavbe od roba cestnega telesa 
zna{a 5,0 m. 

Posamezno stanovanjsko stavbo se dopu{~a graditi v oddal-
jenosti 4 m in ve~ od parcelnih mej brez posebnih pogojev. 
Bli`e parcelni meji se dopu{~a graditi, ~e to narekuje oblikova-
nost terena, zado{~eno pa mora biti sanitarnim in po`arnim 
zahtevam oziroma ne smejo s tem biti prizadete koristi  
soseda. 

Objekt ali enostavni objekt, ki se gradi proti sosednjemu objek-
tu na manj{i razdalji, kot je vi{ina vi{jega od objektov, mora 
imeti proti temu sosednjemu objektu ali enostavnemu oziroma 
nezahtevnemu objektu po`arni zid ali pa mora biti s tehni~nimi 
ukrepi onemogo~en prenos po`ara z objekta na objekt. 
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Razmerje tlorisnih stranic osnovnega pravokotnika 
enodru`inskega stanovanjskega objekta oziroma dalj{ega 
kraka takega objekta L ali T oblike se dopu{~a v razmerju vsaj 
1:1,25, ki ga je dopustno dograjevati na dalj{i strani (izjeme 
od teh dolo~il dovoljuje odlok v 27. ~lenu). 

Predvideni gabariti objektov (dolo~eni so v 13. ~lenu) imajo 
mo`nost {iritve oziroma pove~anja ob straneh, ki so oddal-
jene 4 ali ve~ metrov od sosednje posestne meje parcele, ki 
ne pripada istemu lastniku, in v eta`nosti, enaki osnovnemu 
objektu. 

Strehe:
-  streha stavbe mora biti v celoti ali v ve~jem delu simetri~na 

dvokapnica v naklonu od 35 - 45 stopinj, s slemenom 
vzporednim dalj{i stranici stavbe; 

-  mo`ne so izvedbe podstre{nih oken (fr~ad) ali stre{nih oken 
v naklonu stre{ine; 

-  streha nad vhodnim ali drugim poudarjenim delom stavbe 
se dopu{~a prekrivati s posebno oblikovanimi strehami, tudi 
ravnimi; 

-  streha nad samostojno stoje~o gara`o ali nad nadstre{kom, 
namenjenim za za{~ito osebnih motornih vozil, je lahko tudi 
ravna ali izvedena v minimalnem naklonu. 

Gradbena meja je ~rta, ki jo novozgrajeni oziroma na~rtovani 
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od 
nje odmaknjeni v notranjost zemlji{~a. 

Dimenzije objektov (mo`no je dotikanje gradbene meje) in 
njihova lega oziroma smeri  pove~ave stavbe so opredeljene 
v kartografskem delu podrobnega na~rta "Na~rt parcel in 
tehni~nih elementov" (list {tevilka 10). 

Tipologija objektov ni natan~no predpisana. Oblikovni prin-
cip, izbor materialov in barv naj bo pri vsakem objektu  
usklajen. Fasade objektov so praviloma zasnovane kot klasi~na 
zvo~na izolativna fasada z vmesnim prezra~evalnim slojem. 
Konstrukcija morebitnih balkonov objektov je praviloma armi-
ranobetonska, medtem ko so pergole oziroma sen~ila na 
terasah objektov kombinacija lesa in kovine. 

12. ~len
(pogoji za gradnjo enostavnih oziroma nezahtevnih objektov)

Dovoljena je gradnja in ureditev naslednjih enostavnih ozi-
roma nezahtevnih objektov:
- objekti za lastne potrebe: 
 gara`a za osebna motorna vozila, 
 nadstre{ek pred vhodom v objekt za za{~ito osebnih  
 motornih vozil in koles, 
 uta oziroma sen~nica, namenjena sedenju in  
 po~itku, 
 steklenjak, s steklom pokrit prostor, za gojenje rastlin  
 ali narejen kot zimski vrt, 
 drvarnica, 
 pritli~na lopa, namenjena shranjevanju vrtne opreme  
 in orodja, 
 bazen za kopanje, 
 rezervoar za UNP ali nafto, s priklju~kom na objekt, 
 nepreto~na ali preto~na greznica, 
 mala komunalna ~istilna naprava,  
 zbiralnik za kapnico, 
 utrjena dvori{~a do povr{ine 300 m2; 
- ograje (tudi medsosedska ograja); 
- oporni zid oziroma {karpa; 

- urbana oprema. 

Pri umestitvi enostavnih oziroma nezahtevnih objektov v pros-
tor je potrebno upo{tevati dolo~ila predpisa o vrstah objektov 
glede na zahtevnost (oziroma takrat veljavnega predpisa). 

V kolikor pa predvideni nezahtevni objekt ne bo izpolnjeval s 
predpisom dolo~enih pogojev, ki bodo veljali v ~asu njegove 
gradnje, ga je mo`no uvrstiti med manj zahtevne objekte. 

13. ~len
(gabariti stavb)

Predvideni tlorisni gabariti objektov (dopustna odstopanja so 
opredeljena v 27. ~lenu): 
-  stanovanjski objekt A: 
  tlorisna velikost 9,00 m x 12,00 m, z mo`nostjo {iritve 

oziroma njenega pove~anja do kon~ne velikosti 9,00 m 
x 18,00 m; 

-  sestavljeni enostavni oziroma nezahtevni objekt B 
(nadstre{ek, gara`a, lopa itd): 

  tlorisna velikost 9,00 m x 12,00 m, z mo`nostjo {iritve 
oziroma njenega pove~anja do kon~ne velikosti 9,00 m 
x 18,00 m;  

  pri izra~unu faktorja pozidanosti se se{tejejo povr{ine 
vseh objektov za lastne potrebe in pri{tejejo povr{ini 
stavbe, h kateri so bili zgrajeni; 

-  stanovanjski objekt C: 
  tlorisna velikost 12,00 m x 16,00 m, z mo`nostjo 

{iritve oziroma njenega pove~anja do kon~ne velikosti  
16,00 m x 20,00 m; 

-  stanovanjski objekt D: 
  tlorisna velikost 16,40 m x 18,00 m, z mo`nostjo {iritve 

oziroma njenega pove~anja  do kon~ne velikosti 16,40 
m x 20,00 m; 

-  stanovanjski objekt E: 
  tlorisna velikost 9,00 m x 12,00 m, z mo`nostjo {iritve 

oziroma njenega pove~anja do kon~ne velikosti 13,00 m 
x 16,00 m. 

Objekti morajo ostati znotraj obmo~ja, omejenega z grad-
beno mejo najve~je mo`ne {iritve objektov, pri kateri se nato 
upo{tevajo dovoljena odstopanja.  

Vi{inski gabariti objektov ter kote terena in vhodov:  
-  eta`nost: (K) + P + M oziroma (K)+P+1N, (pri bruto eta`ni 

vi{ini 3,00 m); 
  vsaka pove~ava, ki bi odstopala od predvidenih gabari-

tov, ni dopustna; 
-  kleti se dopu{~ajo, tudi na nagnjenih terenih, le v povsem ali 

najmanj do 2/3 vkopani izvedbi; 
-  vi{inske kote vhodov v objekte in uvozov na severovzhodni 

strani obmo~ja se prilagodijo kon~ni vi{inski ureditvi promet-
nih povezav. 

14. ~len
(pogoji za oblikovanje zunanje ureditve na parceli)

Funkcije in oblikovanja zunanjih zelenih in drugih povr{in na 
parceli: 
-  zemlji{ke parcele so lahko razli~nih velikosti in z razli~no 

uporabo oziroma funkcijo (stavbi{~e, bivalni vrt, zelenica 
in podobno); posameznemu investitorju bi naj praviloma 
pripadala pove~ana skupna povr{ina zemlji{~a in to od cca 
1.000 m2 do cca 2.000 m2; 

-  velikost in oblika gradbene parcele je dolo~ena s kartograf-
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skim delom podrobnega na~rta; 
-  dostopi in dovozi na posamezno gradbeno parcelo so z 

obstoje~e javne poti, potekajo~e ob severovzhodni meji 
obmo~ja podrobnega na~rta; 

-  pred posameznim bivalnim objektom se na povr{inah, 
ki pripadajo objektu, ustrezno uredijo dostopi, dovozi, 
parkiri{~a in druge utrjene manipulativne povr{ine; 

-  parkirna mesta so lahko urejena kot nepokrita, pokrita ali 
gara`e; 

-  obstoje~a starej{a kvalitetna drevesa je potrebno v ~im ve~ji 
mo`ni meri ohraniti; 

-  nova individualna obhi{na zasaditev mora biti izvedena 
z avtohtonimi drevesnimi vrstami sadnega in drugega 
drevja; 

-  na mejah med posameznimi lastni{kimi parcelami smejo biti 
zasajene `ive meje, vendar le kot pas oblikovane avtohtone 
vegetacije; 

-  ograje (tudi medsosedske) in oporni zidovi so dovoljeni pod 
naslednjimi pogoji: 

ograje so lahko kovane, `i~nate, lesene (vse te so 
lahko tudi z betonskim ali kamnitim podstavkom in 
stebri), ali pa grmovne `ivice, z dodano vmesno 
`i~nato ograjo;
ograja naj ne presega vi{ine 1,4 m; 
ograje ne smejo posegati v obmo~je javnih prometnih 
in zelenih povr{in; 
podporni zid je dovoljen le v primeru, ko niso mo`na 
druga zavarovanja bre`in; 
podporni zid mora biti obdelan z naravnimi materiali 
in praviloma zasajen s plezalkami. 

-  obmo~je predvidene ozelenitve bre`ine na jugozahodnem 
delu obmo~ja urejanja naj bo zasajeno z grmovnicami in 
drevesi, ki imajo mo~an koreninski sistem (za izbolj{anje 
statike bre`ine). 

Ureditev zunanjih povr{in je razvidna iz kartografskega dela 
podrobnega na~rta "Zazidalna situacija" (list {tevilka 4). 

IV  OBMO^JA, ZA KATERA SE PROJEKTNE RE[ITVE PRIDOBIJO 
Z JAVNIM NATE^AJEM, KADAR JE TO POTREBNO 

15. ~len
(pridobitev projektnih re{itev z javnim nate~ajem)

V obmo~ju podrobnega na~rta ni predvideno pridobivanje 
projektnih re{itev z javnim nate~ajem. 

V  NA^RT PARCELACIJE 

16. ~len
(merila in pogoji glede dolo~anja velikosti gradbenih  

parcel in funkcionalnih zemlji{~) 

Gradbena parcela je zemlji{~e, sestavljeno iz ene ali ve~ 
zemlji{kih parcel ali njihovih delov, na katerem stoji ali je pred-
viden objekt in na katerem so urejene povr{ine, ki bodo slu`ile 
tak{nemu objektu oziroma je predvidena ureditev povr{in, ki 
bodo slu`ile tak{nemu objektu. 

Velikost gradbene parcele oziroma funkcionalnega zemlji{~a 
mora omogo~iti normalno gradnjo, uporabo in vzdr`evanje 
objekta, zagotovljene morajo biti vse obi~ajno potrebne 
povr{ine za dejavnost v predvidenem objektu. Razmerje med 
zazidanim in nezazidanim delom parcele praviloma ne sme 
biti manj{e kot 50:50, ob upo{tevanju potreb posameznega 

•

•

•

•

•

investitorja. 

Gradbena parcela za stanovanjski objekt mora vsebovati 
zemlji{~e za lego objekta in morebitnih enostavnih objektov, 
zemlji{~e za gospodarsko dvori{~e (dovoz, parkiranje, dovoz 
kuriva, shranjevanje smeti pred odvozom, morda prostor za 
su{enje perila, selitvena vozila, komunalna vozila pri praz-
njenju greznic), zemlji{~e za ureditev pe{poti, ograje oziroma 
funkcionalnega zelenja in podobno. 

Velikost gradbenih parcel oziroma funkcionalnih zemlji{~ 
samostojnih stanovanjskih hi{ praviloma ne sme presegati 
1.000 m2 (razen pri objektu D), in ne biti manj{a kot  
500 m2. 

Pri dolo~anju velikosti gradbene parcele oziroma funkcional-
nega zemlji{~a se upo{tevajo predvsem naslednji dejavniki: 

-  lega parcele, 
-  velikost, namembnost in zmogljivost objekta, 
-  orientacija prostorov in tlorisna zasnova objekta, 
-  orientacija zemlji{~a, konfiguracija terena, 
-  lega in odmiki sosednjih stavb, 
-  odmik od ceste, gradbene linije in posestnih mej, 
-  ureditev komunalnih naprav in priklju~kov, 
-  ureditev dostopov, parkirnih mest in utrjenih povr{in ob 

objektih ter 
-  ureditev ograj oziroma funkcionalnega zelenja. 

17. ~len
(na~rt parcelacije)

Gradbena parcela oziroma funkcionalno zemlji{~e k novim 
(predvidenim) objektom je dolo~ena  z na~rtom gradbenih 
parcel, ki je sestavni del tega OPPN. 

Mejne to~ke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz 
grafi~nih prilog podrobnega na~rta (glej karto "Na~rt parcel 
in tehni~nih elementov" - list {tevilka 10).

Povr{ine gradbenih parcel smejo odstopati do 5 %. 

Zemlji{ke parcele v obmo~ju podrobnega na~rta imajo nasled-
nje parcelne {tevilke: 

178/6, 1.098 m2 (objekt A - stanovanjska hi{a)

178/8, 1.030 m2 (objekt B - sestavljeni enostavni  
oziroma nezahtevni objekt)

178/7, 1.133 m2 (objekt C - stanovanjska hi{a)

178/10, 1.693 m2 (objekt D - stanovanjska hi{a)

178/9, 2.372 m2 (objekt E - stanovanjska hi{a  
997 m2, ozelenjena bre`ina je 
ostanek z razliko);

povr{ina skupaj:  7.320 m2, 
vse k. o. Kr~evina pri Ptuju. 

Povr{ine gradbenih parcel v obmo~ju podrobnega na~rta 
merijo: 

objekt A - stanovanjska hi{a 500 m2 del 178/6,

objekt B - sestavljeni objekt 500 m2 del 178/8,

objekt C - stanovanjska hi{a 700 m2 del 178/7,

objekt D - stanovanjska hi{a 1.450 m2 del 178/10,

objekt E - stanovanjska hi{a 700 m2 del 178/9,
vse k. o. Kr~evina pri Ptuju. 
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18. ~len 
(javno dobro)

Javno dobro je obstoje~a javna pot JP 828481 Kirbi{ Kr~evina 
pri Ptuju - Sovretova pot (zemlji{~e s parcelno {tevilko 992/16), 
ki pa se sicer nahaja izven obmo~ja obdelave. 

V kolikor bo izvedena rekonstrukcija javne poti na predpi-
sano {irino, bo od vsakokratnih lastnikov zemlji{~ s parcelnimi 
{tevilkami 178/6, 178/7, 178/8, 178/9, 178/10, vse k. o. 
Kr~evina pri Ptuju, potrebno pridobiti (odkupiti) ustrezen pas 
tega zemlji{~a za izvedbo predvidenega posega. 

Sicer pa bi bilo potrebno ob tej javni poti, na njeni jugo-
zahodni strani (in {e pred njeno morebitno rekonstrukcijo) 
zagotoviti vsaj 1,0 m {irok koridor z omejeno lastni{ko pravico 
zaradi izgradnje ali obnove objektov in omre`ij komunalne ter 
energetske infrastrukture. 

Ureditev javnega dobra je razvidna iz kartografskega dela 
podrobnega na~rta "Na~rt prikaza povr{in, namenjenih 
javnemu dobru" (list {tevilka 11). 

VI  ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 

19. ~len
(etapnost izvedbe)

Na~rtovana ureditev zunanjih in prometnih povr{in ter ureditev 
pripadajo~e komunalno energetske infrastrukture se izvede 
etapno. Posamezna etapa mora predstavljati funkcionalno 
zaklju~eno celoto, ki lahko slu`i svojemu namenu tudi brez 
izvedbe ostalih delov prostorske ureditve. 

Pri objektih predstavlja etapo gradnja posameznega objekta 
z vso potrebno zunanjo ureditvijo. Izvaja se postopno. Vendar 
stanovanjskih ali poslovno stanovanjskih stavb ni mo`no pri~eti 
uporabljati, dokler javna gospodarska infrastruktura nima 
predpisanega dovoljenja. 

Namembnost zemlji{~ do vzpostavitve gradbene parcele ostaja 
enaka sedanji. Do tedaj so mo`ne le tiste gradnje in prostorske 
ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. 

VII RE[ITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE  
KULTURNE DEDI[^INE 

20. ~len
(varstvo kulturne dedi{~ine)

Podrobni na~rt se nahaja izven obmo~ij zavarovane in 
varovane kulturne dedi{~ine. Sodelovanje Zavoda za varstvo 
kulturne dedi{~ine Slovenije ni predvideno. 

VIII RE[ITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH 
VIROV TER OHRANJANJE NARAVE 

21. ~len
(varstvo okolja in naravnih virov) 

1. Splo{no: 
V ~asu gradnje je treba upo{tevati vse predpisane okoljevarst-
vene ukrepe za zmanj{anje negativnih vplivov.

2. Varstvo vode in podtalnice: 
Ureditveno obmo~je P1-S1/1 Sovretova pot se nahaja v {ir{em 
obmo~ju z oznako "VVO III" zalog pitne vode na Dravskem 
polju (Uredba o vodovarstvenem obmo~ju za vodno telo 
vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja, Uradni list RS, {t. 
59/07), zato je treba pri na~rtovanju dosledno upo{tevati 
omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa. 

Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za 
pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, 
~e gre za gradnjo na vodovarstvenem obmo~ju, je potrebno 
dosledno upo{tevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih 
obmo~jih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega 
soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vod-
nega soglasja (Uradni list RS, {t. 62/04). 

Za obravnavano obmo~je je na~rtovan lo~en sistem odvajanja 
za padavinske in komunalne vode iz objektov. Za odvaja-
nje komunalnih odpadnih voda se (do izgradnje javnega 
kanalizacijskega sistema) predvidi pri posameznem objektu 
ali vodotesna biolo{ka greznica brez odtoka ali mala ~istilna 
naprava. 

Odvajanje ~istih padavinskih voda z utrjenih povr{in in stre{in 
je potrebno urediti v skladu z 92. ~lenom Zakona o vodah 
(ZV-1, Uradni list RS, {t. 67/02, 102/04-ZGO-1-UPB1, 2/04-
ZZdrI-A in 41/04-ZVO-1) in sicer na tak na~in, da bo v ~im 
ve~ji mo`ni meri zmanj{an odtok padavinskih voda z urbanih 
povr{in, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadr`evanje 
padavinskih voda pred iztokom v povr{inske odvodnike.

Padavinske vode s strehe in vode, ki ne bodo onesna`ene 
z vodi {kodljivimi snovmi, se naj speljejo direktno v tla s 
ponikanjem; odvodnjavanje padavinskih vod s parkirnih in 
manipulativnih povr{in pa je potrebno urediti preko peskolo-
vov in lovilcev olj. 

Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali teko~ih nevar-
nih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.

V ~asu gradnje morajo biti dejavnosti omejeno na zemlji{~e, 
na katerem ima posamezni investitor pravico razpolaganja. 
Pri ravnanju v ~asu gradnje je treba upo{tevati dolo~ila 24. 
~lena tega odloka ter predpise s podro~ja varovanja okolja. 

Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z mati~ne podlage, 
je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno 
ravnanje. Prst mora biti odstranjena tako, da bo ohranjena 
njena plodnost in koli~ina. Prepre~iti je potrebno me{anje 
mrtvice in `ivice. 

3. Varstvo zraka: 
Posamezni objekti se praviloma ogrevajo na kurilno olje ali 
plin (lahko sicer tudi na elektriko ali na druge alternativne 
vire). 

Prezra~evanje vseh delov posameznega objekta se lahko 
izvede naravno ali prisilno, pri ~emer je treba zagotoviti odvod 
dimnih plinov nad strehe ali terase objektov.

4. Varstvo pred hrupom: 
V ureditvenem obmo~ju je dovoljena mejna raven hrupa 54 
(dbA) pono~i in 64 (dbA) podnevi oziroma ne sme presegati z 
veljavnimi predpisi dovoljene ravni. 

Za zmanj{anje obremenitev okolja in objektov v obmo~ju 
urejanja pred hrupom je treba uporabiti aktivne in pasivne 
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protihrupne za{~ite. 

5. Oson~enje: 
Pri projektiranju objektov je treba upo{tevati predpise, ki ure-
jajo to podro~je.

6. Ravnanje z odpadki: 
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu 
s predpisom o ravnanju z odpadki in predpisom, ki ureja 
ravnanje z embala`o. 

22. ~len
(ohranjanje narave)

Na ureditvenem obmo~ju ni naravnih vrednot, zavarovanih 
obmo~ij ali obmo~ij pomembnih za biotsko raznovrstnost. Za 
obmo~je izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja nara-
vovarstvenega mnenja nista potrebni. Prav tako v postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt na tem obmo~ju 
pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega 
soglasja ni potrebna. 

V ~asu gradnje mora investitor vzdr`evati obstoje~o avtohtono 
vegetacijo, ki je element obstoje~ega krajinskega urejanja, 
isto~asno pa ima tudi vizualno lo~evalno vlogo med razli~nimi 
objekti ali pozidavami. 

IX  RE[ITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRE^AMI, VKLJU^NO  
Z VARSTVOM PRED PO@AROM 

23. ~len
(re{itve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesre~ami, vklju~no z varstvom pred po`arom)

Ukrepi za obrambo:  
Za obmo~je urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. 

Geotehni~ni pogoji: 
V kolikor to narekuje erozivnost ter plazovitost terena, je 
potrebno pred pri~etkom gradnje pridobiti geotehni~ne pogoje 
za vsak predviden objekt ter temu primerno predvideti tehni~ne 
re{itve gradnje. 

Za{~ita pred po`arom: 
Za za{~ito pred po`arom je treba zagotoviti:
- pogoje za varen umik ljudi, `ivali in premo`enja pri 

po`aru, 
- odmike med objekti oziroma ustrezno po`arno lo~itev 

objektov, 
- prometne in delovne povr{ine za intervencijska vozila in 

gasilce, 
- vire za zadostno oskrbo z vodo za ga{enje. 

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami 
za na~rtovanje, ki so jih podali pristojni nosilci urejanja pro-
stora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upo{tevanju 
veljavne zakonodaje. 

Investitorji objektov, za katere bo ob upo{tevanju Priloge 1 iz 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o {tudiji 
po`arne varnosti (Uradni list RS, {t. 132/06) pri pripravi 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 

obvezna izdelava {tudije po`arne varnosti, so pred vlo`itvijo 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, dol`ni pridobiti 
po`arno soglasje k projektnim re{itvam od Ministrstva za 
obrambo, Uprave RS za za{~ito in re{evanje. 

Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami je raz-
vidna iz kartografskega dela lokacijskega na~rta "Ukrepi za 
obrambo in varstvo" (list {tevilka 9). 

X POGOJI GLEDE PRIKLJU^EVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 
JAVNO DOBRO 

24. ~len 
(pogoji za prometno urejanje) 

Splo{ni pogoji za prometno urejanje: 
Vse prometne povr{ine so utrjene za vo`njo motornih vozil 
do 10 ton osnega pritiska. Povr{ine vozi{~ so protipra{no 
utrjene. 

Minimalne potrebne {irine vozi{~a javne poti in radiji uvozov 
k posameznim objektom morajo biti v skladu s tehni~nimi nor-
mativi oziroma predpisom o projektiranju cest. 

Na cestnem omre`ju je potrebno izvesti ustrezno vertikalno 
in horizontalno prometno signalizacijo,  v skladu z veljavnimi 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi. 

Glavni dostopi do objektov, povr{ine za pe{ce, parkirni pros-
tori ter druge povr{ine in objekti morajo biti urejeni tako, da 
so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. 

Motorni promet: 
Motorni promet je urejen dvosmerno in poteka po obstoje~i 
javni poti JP 828481 Kirbi{ Kr~evina pri Ptuju - Sovretova pot, 
ki se bi morala raz{iriti na potrebno {irino. Predvideni (opti-
malni) pre~ni prerez raz{irjene "Sovretove poti" bi naj bil: 
-  5,50 m {iroko vozi{~e za dvosmerni me{ani motorni,  

kolesarski promet in pe{ promet, 
-  1,00 m {irok zeleni pas za infrastrukturo na vsaki strani ulice.  

Kolesarji: 
Kolesarski promet poteka po vozi{~u javne poti. 

Pe{ci: 
Za`eleno je, da bi se hoja pe{cev vzdol` obmo~ja urejanja 
odvijala po plo~niku ob javni poti, ki mora biti vi{insko lo~en 
od vozi{~a. Na plo~niku je potrebno zagotoviti tudi neovirano 
gibanje funkcionalno oviranih oseb. 

Mirujo~i promet: 
Za predvidene stanovanjske in morebitne stanovanjsko-
poslovne objekte so povr{ine za mirujo~i promet urejene na 
gradbeni parceli, pripadajo~i objektu. [tevilo parkirnih mest 
je dolo~eno na podlagi prostorskih mo`nosti pred objekti. Za 
ve~je potrebe se {irijo parkirne povr{ine na lastno parcelo 
investitorja. 

Prometna ureditev je razvidna v kartografskem delu podrob-
nega na~rta "Prometno omre`je" (list {tevilka 5). 
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25. ~len
(lege, zmogljivosti ter poteki objektov in omre`ij  
gospodarske javne infrastrukture in grajenega  

javnega dobra s pogoji za projektiranje) 

1. SPLO[NI POGOJI: 

Splo{ni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske 
infrastrukture so:

- obmo~je urejanja mora biti opremljeno vsaj z minimalno 
komunalno opremo, ki obsega omre`je in naprave za oskr-
bo s pitno vodo, omre`je in naprave za oskrbo z elektri~no 
energijo, omre`je in naprave za lo~eno odvajanje komu-
nalnih odpadnih in meteornih voda ter urejeno zbiranje in 
odstranjevanje komunalnih odpadkov; 

-  vsi primarni in sekundarni vodi morajo praviloma potekati 
po javnih povr{inah oziroma povr{inah v javni rabi tako, da 
je omogo~eno njihovo vzdr`evanje. Upo{tevati je potrebno 
predpisane odmike od obstoje~ih komunalnih in energetskih 
vodov ter naprav;

-  kjer bo javno omre`je potekalo po povr{inah v zasebni 
lasti, bo moral lastnik zemlji{~a omogo~iti izvedbo in 
vzdr`evanje javne komunalne in energetske infrastrukture 
na njegovem zemlji{~u, upravljalec pa bo moral od lastnika 
pridobiti slu`nostno pravico; 

-  gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov 
mora potekati usklajeno; 

-  dopustne so delne in za~asne ureditve, ki morajo biti v 
skladu s programi upravljavcev, in morajo biti izvedene 
tako, da jih bo mo`no vklju~iti v kon~no fazo ureditve 
posameznega komunalnega oziroma energetskega voda 
po izdelanih idejnih re{itvah za ureditveno obmo~je; 

- na obmo~jih, kjer je predvidena gradnja kanalizacije, 
mora biti odtok fekalnih odpadnih vod za~asno speljan 
v ve~prekatno greznico brez odtoka, po izgradnji pa je 
obvezen priklju~ek na kanalizacijo; 

-  obstoje~e komunalno in energetsko infrastrukturo je dopust-
no obnavljati, dograjevati in pove~evati zmogljivost v 
skladu s prostorskimi in okoljskimi mo`nostmi; 

-  izvedeni objekti morajo biti priklju~eni na obstoje~e in na 
novo izvedeno komunalno in energetsko infrastrukturno 
omre`je po pogojih pristojnih upravljalcev. 

2.  KANALIZACIJSKO OMRE@JE: 

2.1. Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na 
obmo~ju podrobnega na~rta do izgradnje sistema javnega 
kanalizacijskega omre`ja 

Na obmo~ju {e ni zgrajenega sistema javne kanalizacije, zato 
je obvezna izgradnja lastnih objektov za ~i{~enje fekalnih 
odpadnih vod (to so lahko posamezne ustrezno dimenzi-
onirane ve~prekatne vodonepropustne greznice na praznjenje 
/brez iztoka/ ali pa male ~istilne naprave s kapaciteto 5-10 
PE). 

^e tako dolo~a predpis, si je lastnik objekta za gradnjo greznice 
ali ~istilne naprave dol`an pridobiti upravno dovoljenje. 

Greznice ali ~istilne naprave je potrebno redno vzdr`evati 
in prazniti, v skladu z veljavnimi predpisi. Lokacije greznic 
in ponikalnic se naj izbere na severovzhodni strani objektov 
ob obstoje~i asfaltirani poti. S tem bo omogo~en dostop do 
greznic in ponikalnic s te`kimi komunalnimi vozili za ~i{~enje 
in praznjenje. 

^ista padavinska voda, ki odteka s strehe objekta, drena`na 
voda, izviri, podtalnica, voda iz bazenov, prelivna voda iz 
vodohramov (kapnica), ne sme biti speljana v greznico. Te 
vode morajo biti pri stanovanjskih objektih preko peskolovov 
odvedene v ponikalnice (varianta: deloma v rezervoarje za 
kapnico) in/ali - po njeni izgradnji - v meteorno kanalizacijo. 
Odvajanje padavinskih vod s cest bo preko lovilcev urejeno v 
ponikanje. Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva povo-
znih in manipulativnih povr{in. ^e ponikanje ni mo`no, kar 
je potrebno ra~unsko dokazati, je potrebno padavinske vode 
speljati razpr{eno po terenu, pri tem pa mora biti ureditev 
odvodnje biti na~rtovana tako, da bodo padavinske vode 
speljane izven plazovitega in erozijsko ogro`enega obmo~ja. 
(V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti 
bre`ini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali druga~e 
utrjenih muldah.) 

2.2. Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na obmo~ju podrobnega na~rta po izgradnji sistema javnega 
kanalizacijskega omre`ja 

Po izgradnji javne kanalizacije je priklju~itev nanjo obvezna 
za vse lastnike objektov na obmo~ju pod pogojem, da je 
tehni~no izvedljiva in da odpadne vode na iztoku izpolnjujejo 
s predpisi dolo~ene pogoje. Za priklju~itev na kanalizacijsko 
omre`je je potrebno upo{tevati ustrezne pogoje upravljalca 
omre`ja. 

Priklju~itev obstoje~ih objektov na javno kanalizacijo se mora 
izvesti v roku 6 mesecev po njeni izgradnji. 

Pred priklju~itvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, je 
lastnik objekta v predpisanem roku dol`an greznico opustiti, 
jo na lastne stro{ke izprazniti, o~istiti, dezinficirati in zasuti 
ali uporabiti po navodilih upravljalca omre`ja. Lastnik objekta 
mora omogo~iti upravljalcu kanalizacijskega omre`ja nadzor 
pri in po opustitvi greznice. 

Dolo~ila gornjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi pri 
opustitvi male ~istilne naprave. 

Po izgradnji javnega fekalnega kanalizacijskega omre`ja in 
je objekt mo`no nanj priklju~iti, ni dovoljena gradnja novih 
greznic. 

Metorna kanalizacija obsega odvod ~istih meteornih vod 
s stre{in objektov. Stre{ne vode z objektov se vodijo preko 
stre{nih vertikal in peskolovilcev v kanalizacijo. Talni odtoki 
iz gara` in odtoki s parkiri{~ morajo vanjo biti speljani preko 
lovilcev olj. Meteorne vode cest se vodijo v kanalizacijo preko 
ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilca olj. Iz pro-
jektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena 
vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Padec 
meteorne kanalizacije je najmanj 0,5 %, pri profilu cevi DN 
200 (PVC ali PE). 

3. VODOVODNO OMRE@JE: 

Ob obravnavanem obmo~ju poselitvenega na~rta poteka 
obstoje~i vodovodni cevovod premera 6/4" (PE 63), ki je 
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speljan preko obstoje~e pre~rpalnice. Obstoje~i cevovod in 
obstoje~a pre~rpalnica ne bosta zado{~ala potrebam novih 
objektov. Potrebna bo rekonstrukcija obstoje~e pre~rpalne pos-
taje in zamenjava obstoje~ega vodovodnega cevovoda z novim 
cevovodom za oskrbo pozidave s po`arno in sanitarno vodo. 
Po rekonstrukciji obstoje~e pre~rpalnice in izgradnji novega 
ustrezno dimenzioniranega cevovoda bo mo`na priklju~itev 
objektov na obravnavanem obmo~ju na vodovod. 

Priklju~ki sanitarne vode za posamezne objekte se bodo izvedli 
na za~etek posameznih parcel v tipske vodomerne ja{ke, preko 
ustrezno dimenzioniranih vodomerov za posamezne objekte. 

Na trasi novega cevovoda naj bo predvidena vgradnja enega 
ali ve~ nadzemnih hidrantov. Hidrantno omre`je mora izpol-
njevati pogoje glede pritiska in kapacitete. 

4. PLINOVODNO OMRE@JE: 

Na obmo~ju podrobnega na~rta javno plinovodno omre`je ne 
poteka. Priklju~itev na omre`je ni mogo~a. 

5. ELEKTROENERGETSKO OMRE@JE: 

5.1. Nizko napetostni razvod: 

Skupna priklju~na mo~ objektov na obmo~ju podrobnega 
na~rta je ocenjena na 64 kW. 

Objekti na obmo~ju P11-S1/1 osrednji del Sovretova pot 
bodo napajani iz obstoje~e nadzemne transformatorske pos-
taje 20/0,4 kV TP Ore{je 2 - hrib (t-573), izvod 1, za kar bo 
potrebno: 
-  kablirati oziroma prestaviti nizkonapetostno omre`je na 

delu, kjer kri`a predvidene objekte; 
-  zgraditi ustrezen nizkonapetostni priklju~ek od obstoje~ega 

stojnega mesta do predvidenih novih prostostoje~ih merilnih 
omaric; 

- zgraditi ustrezne nizkonapetostne razvode iz novih 
prostostoje~ih priklju~nih omaric do predvidenih novih 
objektov; 

- pridobiti upravno in projektno dokumentacijo za novi niz-
konapetostni priklju~ek in razvode; 

- pridobiti slu`nostne pogodbe za zemlji{~a, ~ez katere bo 
potekala trasa novega NN priklju~ka in razvodov; 

Na mestih kri`anj in pribli`evanj predvidenih objektov z 
obstoje~imi elektroenergetskimi vodi in napravami je potrebno, 
tako pri izdelavi projektne dokumentacije kot pri izvedbi, 
upo{tevati pogoje iz predpisa o tehni~nih normativih za grad-
njo nadzemnih elektroenergetskih vodov. 

Elektri~na instalacija v novih objektih mora izpolnjevati pogoje 
TN sistema. Objekti morajo imeti izvedeno temeljno ozemljilo 
ter glavno izena~enje potencialov. Priklju~ne omarice morajo 
biti name{~ene tako, da bo omogo~eno nemoteno od~itavanje 
{tevcev in morajo biti pod klju~em sistemskega operaterja dis-
tribucijskega omre`ja. 

Pred izdajo gradbenih dovoljenj bodo morali investitorji 
posameznih objektov pridobiti soglasja Elektro Maribor, d.d., 
k projektnim re{itvam v izdelani projektni dokumentaciji za 
gradnjo predvidenih objektov in tudi soglasja za priklju~itev, 
v katerih bodo natan~no dolo~eni vsi pogoji za priklju~itev na 
distribucijsko omre`je. 

5.2. Zunanja (javna) razsvetljava: 

Na obmo~ju podrobnega na~rta ni obstoje~e javne razsvet-
ljave. Tudi obmo~ju pripadajo~i del Sovretove poti z njo ni 
opremljen. Zunanja razsvetljava bo zato izvedena v skladu 
s sprejetim programom opremljanja zemlji{~ za gradnjo na 
obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj. Obmo~je podrobnega na~rta bo 
takrat vklju~eno v skupno izvedbo javne razsvetljave. 

6. TELEKOMUNIKACIJSKO OMRE@JE (TK): 

6.1. TK razvod: 

Za predvideno obmo~je je potrebno izvesti projekt opti~nih 
TK priklju~kov posameznih objektov na omre`je Telekoma 
Slovenije. Pri vseh posegih v prostor je potrebno upo{tevati 
trase obstoje~ega TK omre`ja in predhodno pridobiti soglasje 
Telekoma Slovenije k projektnim re{itvam. Obstoje~e TK 
omre`je je - glede na pozidavo - potrebno ustrezno za{~ititi, 
prestaviti in raz{iriti na osnovi projektne re{itve. 

Investitor objekta, kjer bo izveden TK priklju~ek, predvidi 
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni 
dovod do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice mora 
le-ta biti ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK 
omarica mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogo~en 24 
urni dostop. Notranja telekomunikacijska in{talacija se naj 
izvede s tipiziranimi materiali in elementi. V notranji telekomu-
nikacijski omarici je potrebno zagotoviti elektri~no napajanje 
(vti~nica 220 V). Pri tako izvedeni notranji instalaciji in vgrajeni 
dovodni omarici bo Telekom Slovenije izvedel priklju~ek, preko 
katerega bo uporabnikom omogo~al vse telekomunikacijske 
storitve neodvisno od vrste dovodnega prenosnega medija. 

6.2. KTV razvod: 

V obravnavanem podrobnem na~rtu je v delu, ki se nana{a 
na KTV omre`je in KTV kabelsko kanalizacijo, potrebno v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
do objektov predvideti eno-cevno kabelsko kanalizacijo s 
cevmi premera 110 mm in s PKJ premera 60 cm. K projektnim 
re{itvam je potrebno pridobiti soglasje upravljalca omre`ja. 

7. KOMUNALNI ODPADKI: 

Komunalni odpadki se bodo zbirali v mobilnih kesonih na indi-
vidualnih parcelah. Na obmo~ju bo uvedeno lo~eno zbiranje 
odpadkov, ~e to veljavni predpisi zahtevajo. Njihov odvoz se 
zagotovi v skladu z veljavnim ob~inskim odlokom. 

Ureditev energetske infrastrukture je razvidna iz kartografske-
ga dela lokacijskega na~rta "Energetsko in telekomunikacijsko 
omre`je" (list {tevilka 6).

XI  VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA 
PROSTORA 

26. ~len
(opis vplivov in povezav s sosednjimi enotami  

urejanja prostora)

Vplivno obmo~je podrobnega na~rta je obravnavano uredit-
veno obmo~je in tiste ureditve izven podrobnega na~rta, ki so 
potrebne za izvedbo javne gospodarske infrastrukture. 
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Vplivno obmo~je v ~asu gradnje in ~asu obi~ajne uporabe 
objekta obsega: 
-  vse nove gradbene parcele znotraj podrobnega na~rta 

(to so deli zemlji{~, le`e~ih znotraj obmo~ja podrobnega 
na~rta, s parcelnimi {tevilkami: 178/6, 178/7, 178/8, 
178/9, 178/10, vse k. o. Kr~evina pri Ptuju); 

-  vse posege v zvezi s predvidenimi dostopi z javne poti na 
posamezno gradbeno parcelo (javna pot se nahaja izven 
obmo~ja obdelave); 

-  vse posege izven obmo~ja podrobnega na~rta v zvezi z 
izvedbo javne gospodarske infrastrukture. 

Vplivno obmo~je vsakega posameznega novega objekta ne 
sega preko parcelne meje  pripadajo~e gradbene parcele. 

Vplivno obmo~je je razvidno iz kartografskega dela podrob-
nega na~rta "Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi obmo~ji" 
(list {tevilka 3). 

XII DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NA^RTOVANIH RE[ITEV 

27. ~len
(dopustna odstopanja od na~rtovanih re{itev)

Podrobni na~rt v pisnem in kartografskem delu prikazuje 
okvirne tlorisne in vi{inske gabarite objektov, ki upo{tevajo 
odmike od prometnic in med samimi objekti. 

Za objekte in naprave, ki bodo grajeni na podlagi grad-
benega dovoljenja, so dopustna naslednja odstopanja od 
na~rtovanih re{itev: 
- kapacitete: 

 {tevilo stanovanjskih parcel ne sme biti vi{je od 4; to {tevilo 
se lahko le zmanj{a; 

-  tlorisni gabariti objekta: 
 dol`ina in/ali {irina teh objektov lahko odstopa do 

najve~jega prikazanega mo`nega tlorisnega obsega, 
vendar le v smeri od predpisanega 4 metrskega pasu od 
parcelne meje, in sicer do + 1,00 m (velikost dovoljenega 
zmanj{anja objekta ni predpisana, saj je pogojena s funk-
cionalnostjo objekta); 

-  vi{inski gabariti objekta: 
 odstopanja so lahko do +/- 1,00 m; 

-  vi{inska regulacija terena (odkopavanje in nasipavanje 
zemlji{~): 

 odstopanja so lahko do +/- 0,50 m, 

- komunalni vodi, objekti in naprave: 
na podlagi projektne dokumentacije so dopustne spremembe 
tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter 
priklju~kov, ~e to pogojujejo primernej{i obratovalni parametri, 
racionalnej{a raba prostora ali bolj ekonomi~na investicijska 
vlaganja, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne spreminjajo 
vsebinskega koncepta podrobnega na~rta in so za izvedbo teh 
odstopanj pridobljena pisne privolitve vseh pristojnih nosilcev 
urejanja prostora (soglasodajalcev); 

Parcelacija: 
dovoljeno je zdru`evanje ali razdru`evanje zemlji{kih parcel v 
primeru, ~e se izka`e potreba po ustreznej{i izrabi povr{in le-
teh. Predvidene gradbene parcele je mo`no spremeniti, ohran-
jati pa se mora predvideni dostop na posamezno parcelo. 

Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati reali-

zacije podrobnega na~rta in morajo biti v skladu s pred-
pisi, ki se nana{ajo na posege v prostor in varovanje okolja. 
Odstopanja se lahko izvajajo na podlagi predhodne prostor-
ske preveritve. 

28. ~len
(posegi izven obmo~ja podrobnega na~rta)

Ne glede na dolo~be 6. ~lena ureja podrobni na~rt tudi 
izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven 
obmo~ja urejanja, v skladu z dolo~bami tega ~lena. 

Za izvedbo ustreznega cestnega priklju~ka s parcele na javno 
pot bodo predvidoma potrebni posegi tudi v obmo~je javne 
poti, ki se nahaja izven obmo~ja podrobnega na~rta. Sanirati 
oziroma povrniti v prvotno stanje bo potrebno tudi poti, ki 
bodo zaradi nesorazmerne uporabe v ~asu gradnje objekta 
prekinjene ali po{kodovane. 

Obmo~je prestavitev, novogradenj, rekonstrukcije komunalne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva 
gradnja novogradenj, obsega vse tiste povr{ine oziroma 
zemlji{~a izven obmo~ja podrobnega na~rta, ki so minimalno 
potrebne za nove navezave.  

Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za izvedbo javne gospodarske infrastrukture 
izven ureditvenega obmo~je tega podrobnega na~rta, mora 
investitor te infrastrukture pridobiti projektne pogoje in soglasje 
upravljalca obravnavane infrastrukture. 

XIII DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NA^RTA 

29. ~len
(obveznosti investitorjev in izvajalcev v ~asu gradnje)

V ~asu gradnje je potrebno zagotoviti ustrezen strokovni nad-
zor, vklju~no z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem 
obmo~ju. 

Vsi ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za 
na~rtovanje in projektnimi pogoji, ki so jih podali pristojni 
nosilci urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja 
ter ob upo{tevanju veljavne zakonodaje.

Morebitne po{kodbe okoli{kih objektov, infrastrukture in naprav, 
nastale v ~asu gradnje, mora investitor sanirati. Izvedena sana-
cija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

XIV USMERITVE ZA DOLO^ITEV MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NA^RTA 

30. ~len
(usmeritve za dolo~itev meril in pogojev po prenehanju  

veljavnosti podrobnega na~rta)

Po izvedbi s podrobnim na~rtom predvidenih prostorskih ure-
ditev so dopustna investicijska vzdr`evalna dela na obstoje~ih 
objektih in napravah. Glede postavitve enostavnih oziroma 
nezahtevnih objektov se upo{tevajo pogoji iz 12. ~lena tega 
odloka. 
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XV KON^NE DOLO^BE 

31. ~len
 (vpogled v podrobni na~rt)

 
Podrobni na~rt s prilogami je v ~asu uradnih ur na vpogled pri 
Skupni ob~inski upravi, Mestni trg 1, Ptuj. 

32. ~len
(pri~etek veljavnosti)

Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 3505-2/2006 
Datum: 22. 7. 2008

    
Dr. [tefan ^ELAN, s r.
`upan  Mestne ob~ine Ptuj 

72.
Na podlagi 21. ~lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, {t. 94/07-UPB2 in 27/08 - odl. US), 15. ~lena Zakona o 
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, {t. 56/08-UPB5 in 
57/08-ZLDUVCP), 3. in 17. ~lena Zakona o prekr{kih (Uradni 
list RS, {t. 3/07-UPB4, 139/06 - odl. US, 17/08 in 21/08 
- popr.) in na podlagi 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) je Mestni svet 
Mestne ob~ine Ptuj na  20. seji, dne 22. julija 2008, sprejel 
naslednji

ODLOK
o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa na 

obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj

1. ~len
V Odloku o ureditvi cestnega prometa na obmo~ju Mestne 
ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 4/06, 
12/06) se znesek globe v 44., 45., 46. in 47. ~lenu iz 10.000 
SIT spremeni na 40 EUROV.
  

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 007-19/2008
Datum:  22. 7. 2008    

Dr. [tefan ^ELAN, s r.
`upan  Mestne ob~ine Ptuj 

73.
Na podlagi 16. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vest-
nik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07)  je Mestni svet Mestne ob~ine 
Ptuj na seji, dne 22. julija 2008,  sprejel

SKLEP	
o  razre{itvi in o imenovanju ~lana Odbora za finance 

1.
Mag. David VISENJAK se razre{i dol`nosti ~lana Odbora za 
finance.

2.
Darinka STAR@IK se imenuje za ~lanico Odbora za finance.

3. 
Mandat  imenovane traja do izteka mandata  Odbora za 
finance v sedanji sestavi.

4. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Mestne 
ob~ine Ptuj.

[tevilka: 100-69/06-1012
Datum:  22. 7. 2008  

Dr. [tefan ^ELAN, s r.
`upan  Mestne ob~ine Ptuj 



LETO XIV                  [TEVILKA 81�. STRAN 14. AVGUST 2008

Izdajatelj: Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj. Naslov uredni{tva: Mestni trg 1, Ptuj.
Oblikovanje in tisk: Grafis d. o. o., Ra~e, Po`eg 4, tel.: 02/608-92-25, e-po{ta: repro@grafis.si. Dostava: Po{ta Slovenije. Uredni{tvo: Vasja Strelec - LDS, Metka Jure{i~ - SDS, 
Darja Galun - SLS, Milan Zupanc - DeSUS, Albina Murko - ZE Ptuj, Mirjana Nenad - SD, Peter Letonja - SNS, Dejan Klasinc - SMS, Ivan Jurkovi~ - N.Si Nova Slovenija. 
Naklada: 8.750 izvodov. 
Na podlagi zakona o DDV sodi PTUJ^AN s prilogo Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj med proizvode, za katere se obra~unava DDV po stopnji 8,5 %.


