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31. ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Mestne 
občine Ptuj (str. 1)

32. ODLOK
o dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine 
Ptuj (str. 4)

33. ODLOK
o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje 
določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v 
Mestni občini Ptuj (str. 4)

34. ODLOK
o spremembah Odloka o načinu opravljanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Ptuj (str. 5)

35. PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Tehničnega pravilnika 
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini 
Ptuj (str. 6)

36. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu 
in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (str. 6)

37. ODLOK 
o dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa 
na območju Mestne občine Ptuj (str. 7)

38. ODREDBA
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 
javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj (str. 7)

31.
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17 in 175/20), 21., 25. in 27. člena Uredbe o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19) in 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 24. seji, dne 22. 3. 2021, 
sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Mestne 

občine Ptuj

1. člen
(vsebina odloka)

(1)  S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo vključno s komu-
nalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča 
za celotno območje Mestne občine Ptuj.

(2)  Odlok določa:
–  stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme; 
–  preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere;
–  merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ko-

munalno opremo;
–  oprostitve plačila komunalnega prispevka;
–  upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.

(3)  Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komu-
nalno opremo iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, 
so:

–  razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in dele-
žem površine objekta (Dto);

–  faktor namembnosti objekta (Fn);
–  računski faktor površine (Fp) in
–  prispevna stopnja zavezanca (psz). 

(4)  Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje mestne občine Ptuj«, ki ga je 
v maju 2020 pod št. proj. 2019 izdelala gospodarska družba 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska ul. 
7, Maribor ter Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povpreč-
nih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vr-
stami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).
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2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v podzakon-
skem predpisu, ki ureja program opremljanja stavbnih zemljišč in 
odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispev-
ka, v Zakonu o urejanju prostora, v Gradbenem zakonu in v Zako-
nu o evidentiranju nepremičnin.

3. člen
 (obstoječa komunalna oprema)

(1)  Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na ob-
močju Mestne občine Ptuj se odmerja za naslednjo komunalno 
opremo: 

–  javno cestno omrežje s pripadajočimi objekti;
–  javni vodovod;
–  javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo;
–  javne površine.

(2)  Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se od-
meri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na kate-
re lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogo-
čena njihova uporaba. 

(3)  Šteje se, da je uporaba javnih površin omogočena zavezancem 
na območju strnjenega dela občinskega središča, kot je opre-
deljeno v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj.

4. člen
 (stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustre-
znih oskrbnih območjih na dan 31. 12. 2019 znašajo:

Vrsta obstoječe 
komunalne opreme

Stroški obstoječe 
komunalne opreme, v EUR

Cestno omrežje 113.718.730,00
Javni vodovod 18.621.018,00
Javna kanalizacija 40.693.693,00
Javne površine 16.994.363,00

5. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustre-
znem oskrbnem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 
gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine 
objekta Cto(i), znašajo:

Vrsta obstoječe 
komunalne opreme

Stroški obstoječe KO na enoto 
(EUR/m2)

Cpo(i) Cto(i)
Cestno omrežje 11,40 32,02
Javni vodovod 1,88 5,31
Javna kanalizacija 5,06 13,37
Javne površine 1,92 4,96

6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo se upoštevajo naslednja merila:
–  površina gradbene parcele stavbe;

–  bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženir-
skega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;

–  razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem 
površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo;

–  opremljenost parcele z obstoječo komunalno opremo;
–  faktor namembnost objekta Fn;
–  računski faktor površine (Fp);
–  prispevna stopnja zavezanca psz(i).

7. člen
(površina gradbene parcele stavbe)

(1)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. 
zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, 
se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo gra-
ditev. 

(2)  Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka 
ni določena oz. ni prikazana, se za površino gradbene parce-
le upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostor-
skem izvedbenem aktu.

(3)  Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz 
prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje 
površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih 
je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene 
trajni rabi te stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del ze-
mljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom 
dovoljeno graditi stavbo.

(4)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opre-
mljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni 
mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega 
odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka na-
mesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki 
se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in račun-
skega faktorja površine Fp.

(5)  Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni 
na voljo natančnejših podatkov:

–  v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni 
bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s 
plačilom na drug način; 

–  pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo po tem, ko je občina komunalni prispevek zaradi gra-
ditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo 
vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni 
prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča;

–  pri odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za stavbe, 
ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na ze-
mljiščih, ki niso stavbna.

(6)  Za posamezne vrste objektov se določijo naslednje vrednosti 
Fp:

CC-SI-klasifikacija objektov             Fp

111  enostanovanjske stavbe             4,0
112  večstanovanjske stavbe             3,0
113  stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine          1,5
123  trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti           4,0
126  stavbe splošnega družbenega pomena            1,5
127  druge nestanovanjske stavbe             1,5
(7)   Za ostale vrste objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navede-

ne, je Fp enak 2,5. 
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8. člen
(bruto tlorisna površina objekta)

(1)  Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST 
ISO 9836. 

(2)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za 
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto 
tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za prido-
bitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev. 

(3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opre-
mljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega pri-
spevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upo-
števa neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih 
o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če 
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je de-
janska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane 
na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlori-
sna površina objekta.

(4)  Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega 
odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših podatkov, 
tudi:

–  pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoje-
čih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpol-
njene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način;

–  pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo potem, ko je občina komunalni prispevek zaradi gra-
ditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo 
vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni 
prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje 
opremljenosti stavbnega zemljišča.

9. člen
(razmerje med Dpo in Dto)

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbe-
ne parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:
–  delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,3;
–  delež površine objekta Dto znaša 0,7.

10. člen
(faktor namembnost objekta)

(1)  Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev na-
membnost objekta Fn, ki jih določa ta odlok. 

(2)  Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s ka-
terimi je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na 
namen uporabe objektov. 

(3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega 
je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti 
objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izdelane po predpisih o graditvi. 

(4)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opre-
mljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namemb-
nost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oz. vrst po pred-
pisih iz 2. odstavka tega člena.

(5)  Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji na-
membnosti objekta:

CC-SI opis               Fn

Stavbe
111  enostanovanjske stavbe             0,7
112  večstanovanjske stavbe             0,7
113  stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine          0,5
121  gostinske stavbe              1,1

  122  poslovne in upravne stavbe             1,0
  123  trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti          1,3
1241   postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij in z njimi povezane stavbe           1,0
1242  garažne stavbe              0,7
1251  industrijske stavbe              0,5
1252  rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe            1,0
  126  stavbe splošnega družbenega pomena            0,5
  127  druge nestanovanjske stavbe             0,5

(6)  Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je 
Fn enak 1. Za  gradbene inženirske objekte in za druge gradbe-
ne posege je Fn enak 0,25.

11. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi nasle-
dnja prispevna stopnja zavezanca psz(i):
–  za javne ceste: psz znaša 95 %;
–  za javni vodovod: psz znaša 75 %;
–  za javno kanalizacijo: psz znaša 51 %;
–  za javne površine: psz znaša 80 %.

12. člen
(odmera in izračun komunalnega prispevka)

(1)  Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo 
določila državnega predpisa, ki ureja odlok o podlagah za od-
mero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.

(2)  Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunal-
nega prispevka pristojni organ občine z odločbo. 

(3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opre-
mljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati ko-
munalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, 
s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.

(4)  V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče z odločbo, s ka-
tero se odmeri komunalni prispevek, določiti tudi obročno 
odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je ce-
lotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od 
pravnomočnosti odločbe. O možnosti obročnega odplačevanja 
in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni ko-
munalni prispevek, odloči pristojni organ občine na predlog 
zavezanca. 

(5)  V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz tre-
tjega odstavka tega člena, ampak se le-ta določi v odločbi o od-
meri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko 
plačil. 

13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1)  Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa za-
kon, ki ureja prostor.

(2)  S tem odlokom so dodatno predvidene še naslednje občinske 
oprostitve plačila komunalnega prispevka:

–  za gradnjo neprofitnih stanovanj; 
–  za gradnjo stavb, ki so v javnem interesu in katerih investi-

tor je občina ter so namenjene za izobraževanje, znanstveno-
-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske 
domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov

–  za gradnjo industrijskih stavb v višini 50 % izračunanega ko-
munalnega prispevka.

(3)  Oproščena sredstva iz naslova občinskih oprostitev plačila ko-
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munalnega prispevka občina v enaki višini nadomesti iz nena-
menskih prihodkov občinskega proračuna.

14. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)

(1)  Pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme se 
upoštevajo v primeru, ko se odstrani obstoječi objekt in name-
sto njega zgradi novi objekt. 

(2)  Pretekla vlaganja v posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme se upoštevajo tudi v primeru legalizacije objektov, 
zgrajenih brez predpisanih dovoljenj. V tem primeru se kot 
pretekla vlaganja upoštevajo morebitni že plačani prispevki, 
ki so po vsebini primerljivi s komunalnim prispevkom ter jih 
zavezanec uveljavlja in dokazuje s predložitvijo ustreznih listih 
oziroma dokazil o plačilu.

(3)  V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se ko-
munalni prispevek za posamezne vrste obstoječe komunalne 
opreme izračuna na način, kot ga določa državni predpis, ki 
ureja odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunal-
nega prispevka za spremembo namembnosti ali zmogljivosti 
objekta.

15. člen
(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom)

Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je na-
menski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko 
porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z 
načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

16. člen
(prenehanje veljavnosti in dokončanje postopkov)

(1)  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 12/15).

(2)  Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uve-
ljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih. 
Za začete se štejejo vsi postopki, za katere je pristojni organ 
občine na dan uveljavitve tega odloka razpolagal s popolnimi 
vlogami zavezancev za odmero komunalnega prispevka.

17. člen
(objava in začetek veljavnosti)

(1)  Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 

(2)   Hramba in vpogled v odlok in v elaborat iz četrtega odstavka 
1. člena v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-25/2020
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

32.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 24. redni seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o priznanjih Mestne občine 

Ptuj

1. člen
V Odloku o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15 in 16/17) se v 16. členu doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Priznanje se praviloma podeli posameznikom ali skupinam, 
izjemoma tudi institucijam oz. pravnim osebam.«. 

2. člen

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

Številka: 007-11/2011
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

33.
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno bese-
dilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 ZIUOOPE), 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 
14/20) in 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/05, 
5/06 in 6/08) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na svoji 24. seji, 
dne 22. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje 
določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v 

Mestni občini Ptuj

1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodar-
skih javnih služb v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj, št. 7/08, 10/12, 13/13, 15/13, 5/14 in 3/20; v nadaljevanju: 
odlok) se v 1. členu črtata prva in druga točka, vse nadaljnje točke 
pa se ustrezno preštevilčijo.  

2. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek, vsi nadaljnji odstavki se ustrezno 
preštevilčijo.

3. člen
V 17. členu se črta prvi odstavek.
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4. člen
V 18. členu se črta prvi odstavek, vsi nadaljnji odstavki se ustrezno 
preštevilčijo.

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

Številka: 007-15/2008
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

34.
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A 
in 80/20 ZIUOOPE), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. 
US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE 
in 5/21 – odl. US) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Me-
stne občine Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o načinu opravljanja 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Mestni občini Ptuj

1. člen
(1) V odloku o načinu opravljanja obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni 
občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/17, 16/17, 
6/19 in 15/20; v nadaljevanju: odlok), se besedilo 23. točke prvega 
odstavka 6. člena odloka črta. 
(2) Dosedanja 24., 25., 26. in 27. točka prvega odstavka 6. člena 
odloka se ustrezno preštevilčijo in postanejo 23., 24., 25. in 26. toč-
ka odloka. 

2. člen
(1) V besedilu 5. točke drugega odstavka 11. člena odloka se črta 
besedna zveza »in zbiralnic ločenih frakcij«.
(2) V besedilu 7. točke drugega odstavka 11. člena odloka se črta 
ločilo in beseda », zbiralnic«.

3. člen
(1) V 3. alineji tretjega odstavka 17. člena odloka se črta besedna 
zveza »zbiralnicah in«.
(2) V petem odstavku 17. člena odloka se črta ločilo in beseda », 
zbiralnicah«.

4. člen
V 5. alineji prvega odstavka 18. člena odloka se črta besedna zveza 
»zbiralnicah in«.

5. člen
20. in 20.a člen odloka se črtata.

6. člen
V 3. alineji prvega odstavka 43. člena odloka se črta besedna zveza 
»zbiralnic in«.

7. člen
(1) V poimenovanju naslova 44. člena odloka se besedna zveza 
»zbiralnic ločenih frakcij« nadomesti z besedno zvezo »zbirnih 
centrov«.
(2) V prvem odstavku 44. člena odloka se črta besedna zveza », 
register zbiralnic ločenih frakcij«.

8. člen
V 2. alineji drugega odstavka 45. člena odloka se črta besedna zve-
za », v zbiralnicah«.

9. člen
V 3. alineji prvega odstavka 46. člena odloka se črta besedna zveza 
»zbiralnicah,«.

10. člen
(1) V 13. alineji prvega odstavka 49. člena odloka se črta besedna 
zveza »na zbiralnicah ločenih frakcij«.
(2) V 14. alineji prvega odstavka 49. člena odloka se črta besedna 
zveza »na zbiralnicah ločenih frakcij«.

11. člen
Besedilo 3. alineje 53. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»- posode in zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih od-
padkov, bioloških odpadkov, ločeno zbranih frakcij (odpadni pa-
pir in karton; odpadna embalaža iz papirja in kartona; odpadna 
embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov kot odpadna 
mešana embalaža s številko odpadka 15 01 06; odpadna embalaža 
iz stekla) po metodi »od vrat do vrat,«.

12. člen
(1) V 20. alineji prvega odstavka 57. člena odloka se črta besedna 
zveza »na zbiralnici ločenih frakcij«.
(2) V 21. alineji prvega odstavka 57. člena odloka se črta besedna 
zveza »na zbiralnici ločenih frakcij«.

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

Številka: 007-8/2017
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 
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35.
Na podlagi 11. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/17, 
16/17, 6/19 in 15/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Tehničnega pravilnika 

o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini Ptuj

1. člen
(1) V Tehničnem pravilniku o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Mestni občni Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/17 
in 15/20; v nadaljevanju: pravilnik), se v besedilu 5. točke prvega 
odstavka 1. člena pravilnika črta besedna zveza »in zbiralnic loče-
nih frakcij«. 
(2) V besedilu 7. točke prvega odstavka 1. člena pravilnika se črta 
besedna zveza », zbiralnic«.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena pravilnika se črta 26. alineja. 

3. člen
V četrtem odstavku 3. člena pravilnika se črta 7. alineja. 

4. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se v tabeli pri BIO, doda 
novi volumen rjave posode velikosti 80 l. 

5. člen
V besedilu 15. člena pravilnika se črta sedmi odstavek. 

6. člen
V naslovu poglavja 6. točke pravilnika se črta besedna zveza »IN 
ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ«.

7. člen
23. člen pravilnika se črta. 

8. člen
V naslovu poglavja 8. točke pravilnika se črta besedna zveza », 
ZBIRALNIC«. 

9. člen
V 2. alineji drugega odstavka 32. člena pravilnika se črta besedna 
zveza », v zbiralnicah«.

10. člen
V 3. alineji prvega odstavka 33. člena pravilnika se črta besedna 
zveza »zbiralnicah,«.

11. člen
(1) V 3. alineji drugega odstavka 36. člena pravilnika se črta bese-
dna zveza »ločenih in«.
(2) V 5. alineji drugega odstavka 36. člena pravilnika se črtata be-
sedni zvezi »ločene ali« in besedna zveza »zbiralnic in«.
(3) V 6. alineji drugega odstavka 36. člena pravilnika se črta bese-
dna zveza »zbiralnicah in«.

(4) V 8. alineji drugega odstavka 36. člena pravilnika se črta bese-
dna zveza »zbiralnicah in«.

12. člen
V prvem odstavku 41. člena pravilnika se črta besedna zveza »in 
zbiralnicah ločenih frakcij«.

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

Številka: 007-9/2017
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

36.
Na podlagi določil 32. in 35. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-
ZUKN in 57/11) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Me-
stne občine Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu 

in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj

1. člen
Naslov Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za 
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 8/12 in 7/16; v nadaljevanju: odlok), se spre-
meni tako, da se glasi:

»ODLOK
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje ob-
vezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Ptuj«

2. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka se besedna zveza »ravnanja s 
komunalnimi odpadki« nadomesti z besedno zvezo »zbiranja do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov«.

3. člen
Besedilo 3. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu 
javne službe in sicer:
–  storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih me-

stih in zbirnih centrih;
–  storitve prevoza prevzetih komunalnih odpadkov do centra za 

ravnanje z odpadki; 
–  storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi 

oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo.«.
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4. člen
V besedilu 11. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša iz razlogov, 
določenih z zakonom.«.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj ter se prične uporabljati z dnem pravnomoč-
nosti upravne odločbe o podelitvi koncesije za opravljanje obve-
znih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, ki bo izdana 
po sprejemu Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja ko-
munalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj.

Številka: 007-7/2017
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja

37.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 - ZIUZEOP-
-A), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, 
št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 -popr., 68/16, 54/17, 
3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Me-
stni svet Mestne občine Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel 
naslednji

ODLOK 
o dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa 

na območju 
Mestne občine Ptuj

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/20) se v prvem od-
stavku 7. člena za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in doda 
nova alineja, ki se glasi: 

»- na električni pogon, ki opravljajo prevoz v cestnem prometu.«. 
                                                                 

2. člen
Dodata se nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita: 

»13.a člen
(1) Na javnih parkirnih površinah na in ob vozišču občinske ceste, 
lahko pristojni organ določi parkirne prostore namenjene parkira-
nju vozil na električni pogon za čas polnjenja vozila. 
(2) Vozniki vozil na električni pogon lahko v času polnjenja vozila 
parkirajo vozila na urejenih in označenih parkirnih prostorih iz 
prejšnjega odstavka brezplačno največ do 180 minut. Voznik mora 
v vozilu na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani 
vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z 
zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 
(3) Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v na-
sprotju s prejšnjim odstavkom. 

         
13.b člen

(1) Posamezna parkirna mesta se lahko na javnih parkirnih povr-
šinah na in ob vozišču občinske ceste določijo za parkiranje vozil 
na električni pogon, ki se oddajajo v izposojo po sistemu »soupo-
rabe avtomobila. 
(2) Parkiranje na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le 
z dovolilnico, ki jo izda pristojni organ. 
(3) Dovolilnica mora biti nameščena v parkiranem vozilu na no-
tranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidna in v ce-
loti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. 
(4) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v na-
sprotju s tretjim odstavkom tega člena.«. 

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

Številka: 007-21/2019
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

38.
Na podlagi 14. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na ob-
močju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
8/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 

javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj

1. člen
V Odredbi o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 4/19 in 8/20) se v 2. člena pika na koncu nadomesti z vejico in 
dodata novi šesta in sedma alineji, ki se glasita: 

»– parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot ob-
močja kratkotrajnega parkiranja do 180 minut, ki so namenjena 
izključno polnjenju električnih vozil in na katerih se ne plačuje 
parkirnina, čas trajanja parkiranja je omejen in označen z ustre-
zno prometno signalizacijo, voznik je dolžan označiti čas začetka 
parkiranja, 
– parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot ob-
močja kratkotrajnega parkiranja do 120 minut, ki so namenjena 
parkiranju električnih vozil in na katerih se ne plačuje parkirnina, 
čas trajanja parkiranja je omejen in označen z ustrezno prometno 
signalizacijo, voznik je dolžan označiti čas začetka parkiranja.«. 

2. člen
(1) V 5. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se 
glasi: 
»Vozniki električnih vozil lahko plačajo mesečni abonma za mo-
dro cono po veljavnem ceniku.«. 

(2) V 5. členu se v tretjem odstavku za besedno zvezo »v starem 
mestnem jedru« doda besedna zveza »in Rimski ploščadi«.
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Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Stanka Krajnc Letonja, telefon: 748 29 15, e-pošta: stanka.krajnc-letonja@ptuj.si. Uredniški 
odbor: dr. Štefan ČELAN (Lista dr. Štefana Čelana), Matevž TOPLAK (Ptuj je naš), Črtomir POTOČNIK (Levica), Peter PRIBOŽIČ (NSi), mag. Sonja PURGAJ (SD), Andreja ROJKO 
(SDS), Jožica TEŽAK (DeSUS), Nataša VUK (ZA Ptuj) in Anja ZELENIK (Lista Andreja Čuša). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, s. p., tel.: 041 684 910. Uradni 
vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.

3. člen
(1) V 5. b členu se črtata prva in druga alineja.
(2) V 5. b členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– do 40 parkirnih mest na parkirišču ob Zdravstvenem domu 
Ptuj,«.

4. člen
Doda se novi 6.b člen, ki se glasi: 

»6.b člen
(1) Parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju vozil 
na električni pogon do 180 minut, ki so namenjena polnjenju in 
parkiranju električnih vozil, kjer se predvideni čas parkiranja ne 
plača ob začetku parkiranja, so označene z ustrezno prometno si-
gnalizacijo, parkirni prostori so označeni z modro in zeleno barvo 
(modra in zelena cona) in obsegajo: 
–  dve parkirni mesti na parkirišču ob Raičevi ulici izza upravne 

enote, 
–  dve parkirni mesti na parkirišču Čučkove ulice,
–  dve parkirni mesti na parkirišču blagovnica, Novi trg,
–  eno parkirno mesto na parkirišču Dravska ulica za gostilno Ri-

bič.

(2) Parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju vo-
zil na električni pogon do 120 minut, ki so namenjena izključno 
parkiranju električnih vozil, kjer se predvideni čas parkiranja ne 
plača ob začetku parkiranja, so označene z ustrezno prometno si-
gnalizacijo, parkirni prostori so označeni z modro in zeleno barvo 
(modra in zelena cona) in obsegajo: 
–  eno parkirno mesto na Slovenskem trgu, 
–  eno parkirno mesto na Prešernovi ulici pri OŠ Olge Meglič,
–  eno parkirno mesto na Vinarskem trgu,
–  eno parkirno mesto na Minoritskem trgu,
–  dve parkirni mesti na parkirišču pri Zdravstvenem domu.«.

5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj.
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Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja


