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65.
Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom in 128. členom 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21; v nadalje-
vanju: ZUreP-3) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je županja Mestne 
občine Ptuj sprejela

SK L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za enoto urejanja prostora JE13 Ptuj – 
gospodarska cona 7 (južno in vzhodno od Puhove 

ulice in njenega podaljška do Dornavske ceste)

1. 
(splošno) 

S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora JE13 Ptuj – 
gospodarska cona 7 (južno in vzhodno od Puhove ulice in njenega 
podaljška do Dornavske ceste), (v nadaljevanju: OPPN).
Strokovno podlago za izdelavo OPPN je izdelal UMARH d.o.o., 
pod št. projekta 21-OPPN - 08 z datumom september 2022.

2.
(območje in predmet  načrtovanja) 

Območje načrtovanja zajema zemljišča, ki so z Občinskim pro-
storskim načrtom Mestne občine Ptuj zajeta v enoto urejanja pro-
stora (EUP) z oznako JE13 Ptuj – gospodarska cona 7 (južno in 

vzhodno od Puhove ulice in njenega podaljška do Dornavske ce-
ste). Območje načrtovanja obsega EUP JE13 Ptuj - površino veli-
kosti 6,25 ha. Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: 
OPPN) zajema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
–  parcelne številke:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; vse k.o. 401 – Brstje
– parcelne številke:  481/8, 483/1, 486/42, 486/73, 486/74; vse k.o. 
400 – Ptuj
–  parcelne številke:  808/1, 808/2, 809/1, 809/2, 809/3, 810/1, 

810/2, 810/3, 812/1, 812/2, 812/3, 813/1, 813/2, 813/3, 813/5, 
816/1, 816/2, 817/1, 817/4, 818/1; vse k.o. 388 – Rogoznica

Zaradi potreb načrtovanja se območje OPPN v nadaljnjih fazah 
izdelave lahko tudi delno spremeni.

Predmet načrtovanja je območje EUP z oznako JE13 Ptuj, za kate-
rega je z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Mestne ob-
čine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.10/15, 8/16, 8/16 
– obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – obvezna 
razlaga, 13/17 – obvezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razla-
ga (pod zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 – obvezna 
razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 107), 14/19 – lo-
kacijska preveritev, 2/20 – lokacijska preveritev, 3/20 – lokacijska 
preveritev, 6/20 – lokacijska preveritev (pod zaporedno številko 
uradne objave 40), 6/20 – lokacijska preveritev (pod zaporedno 
številko uradne objave 41), 9/20 – lokacijska preveritev, 4/21 – 
lokacijska preveritev, 13/21, 14/21 – lokacijska preveritev, 8/22 – 
obvezna razlaga;– v nadaljevanju: OPN) določena namenska raba 
prostora z oznako IG (območja gospodarskih con) in zahtevana 
izdelava OPPN.

OPPN se pripravi v skladu z določili OPN, kjer je v 41. členu v 
tabeli enot urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) določeno, da je 
za to območje potrebno izdelati OPPN. OPPN se pripravi v skladu 
z določili poglavja »3.4. Prostorski izvedbeni pogoji za območja, 
za katera je predvidena izdelava OPPN«. V 129. členu OPN (do-
datna merila in pogoji za pripravo OPPN po EUP), je v točki 14 
določeno:

Poleg splošnih pogojev za gradnjo in ureditve na pretežni namen-
ski rabi IG potrebno upoštevati:
1.  izhodiščno pretežno namensko rabo IG, določeno v območju, 

ki jo je dopustno v meji in podrobnejši namenski rabi površin, 
uskladiti s potrebami, opredeljenimi v idejni zasnovi,

2.  idejna zasnova umestitve dejavnosti, ki so dejavnosti gospodar-
skih con v EUP mora izhajati iz dopustnih dejavnosti gospodar-
ske cone, ki so namenjene:

a.  graditvi objektov in izvedbi ureditev za proizvodne in storitve-
ne dejavnosti,

b.  manipulativnim in ostalim spremljajočim površinam in spre-
mljajočim dejavnostim,

c.  ureditvi površin za mirujoči promet za potrebe teh dejavnosti,
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d.  ureditvi ločevalnih zelenih površin ob obstoječih mirnih de-
javnostih na severu območja in ob vodotoku,

e.  graditvi prometnega dostavnega omrežja za navezovanje na 
gospodarsko cono in koridorjev za izgradnjo nove GJI (tudi za 
možnost priključevanja EUP JE12, ki je namenjena za dolgo-
ročno širitev območja gospodarske cone),

3.  v območju ni dopustno načrtovati oziroma umeščati dejavno-
sti oziroma proizvodnih in drugih področij dejavnosti, ki niso 
dopustne na površinah poplavne nevarnosti s srednjo ogrože-
nostjo,

4.  arhitektonsko in urbanistično oblikovanje:
a.  mora izhajati iz funkcije območja in iz lege območja ob južnem 

robu Puhove ulice,
b.  mora nadaljevati tipologijo gradnje zahodno od Puhove ulice 

ter ustvariti enovito mestno potezo ob Puhovi ulici in načr-
tovanem podaljšku do Dornavske ceste tako, da se upravne 
stavbe in druge stavbe dostopne javnosti umestijo ob javno 
prometnico, ostali proizvodni objekti pa v notranjost parcel,

c.  mora upoštevati namen, višino in oblikovanje objektov in gra-
div ter tehnične predpise za gradnjo in dimenzioniranje pred-
videnih objektov in ureditev, ki izhajajo iz tehnoloških potreb 
za posamezno dejavnost, ob upoštevanju vseh omejitev,

d.  mora ohranjati značilne poglede na prepoznavne (varovane) 
mestne vedute, (višina objektov je največ 15 m),

e.  mora načrtovati pasove zelenih površin ob robovih pozidave in 
med posameznimi dejavnostmi zaradi ozelenitve objektov in 
delovnega okolja, omilitve hrupa in drugih vplivov iz območja 
na okolje,

f.  zaradi poplavne nevarnosti (območje manjše in srednje po-
plavne ogroženosti v obeh EUP), je gradnja kleti nedopustna 
ali pa jo je potrebno izvesti v vodotesni izvedbi, če to dopuščajo 
ostali pogoji za gradnjo kleti (višina podtalnice),

g.  investitor mora pred pričetkom poseganja v prostor izve-
sti predvidene protipoplavne ukrepe, ki bodo preprečili ali 
zmanjšali ogroženost zaradi možnosti poplav na tem območju, 
poplavna ogroženost drugih območij se s poseganjem na po-
plavne površine ne sme povečati,

h.  višina rasti dreves, enako kot objekti, ne sme zastirati pogledov 
značilne mestne vedute,

5.  delež proizvodnih dejavnosti (proizvodnja, proizvodna obrt, 
skladiščene ipd.) mora biti večji od 50 % BTP, na ostali površi-
ni so dopustne spremljajoče dejavnosti gospodarske cone,

6.  med trgovskimi dejavnostmi so dopustne le takšne, ki ne po-
menijo konkurence SMJ (vrtni centri, gradbeni material, blago 
za izvajanje dejavnosti na podeželju ipd.),

7.  delež zelenih in manipulativnih površin v EUP (brez površin 
javnega cestnega omrežja) mora biti, zaradi ločevalnega zele-
nega pasu ob potoku Rogoznici, večji od 50 %,

8.  zagotoviti navezavo celotnega območja (tudi EUP JE12) na 
GJI, zlasti na prometno infrastrukturo (izgradnja sekundarne 
povezovalne ceste od Puhove ulice do podaljška Puhove ulice), 
pri kateri je potrebno upoštevati tudi vidik trajnostne mobil-
nosti,

9.  povečani vplivi načrtovanih dejavnosti ne smejo presegati 
dopustnih vplivov na okolje in poslabšati kakovosti bivanja v 
vplivnem območju cone,

10.  mora upoštevati varovalne in varstvene režime iz omejitev, 
navedenih v predhodnih določbah odloka, zlasti predpisov s 
področja voda in varovalnih pasov pitne vode ter poplavne 
ogroženosti območja (pri pripravi OPPN je potrebno upošte-
vati omilitvene protipoplavne ukrepe, prikazane v karti GJI 
izvedbenega dela OPN, ki jih je potrebno izvesti pred gradnjo 
na tem območju).

Predmet načrtovanja je umeščanje stavb v skladu z namensko rabo 
IG skupaj s pripadajočimi manipulativnimi površinami. Objekti 
so predvsem namenjeni industrijski, proizvodni in storitveni in 
servisni dejavnosti, delež proizvodnih dejavnosti (proizvodnja, 
proizvodna obrt, skladiščenje ipd.) mora biti večji od 50 % bruto 
tlorisne površine, na ostali površini so dopustne spremljajoče de-
javnosti gospodarske cone (trgovina, storitvene dejavnosti, gostin-
stvo, poslovne in druge dejavnosti). Med trgovskimi dejavnostmi 
so dopustne le takšne, ki ne pomenijo konkurence staremu me-
stnemu jedru (vrtni centri, gradbeni material, blago za izvajanje 
dejavnosti na podeželju ipd.). Objekti so določeni z gradbenimi li-
nijami in gradbenimi mejami, predvidena je možnost združevanja 
posameznih enot, v primeru izkazanih potreb po večjih skupnih 
površinah oziroma objektih. Stavbe ne smejo presegati višine 15 m 
nad terenom. Po tipologiji namembnosti in oblikovanja so v skla-
du z določili OPN dovoljeni objekti N1, N3, N4 in N5. Oblikovani 
bodo sodobno, fasade bodo horizontalno in vertikalno členjene. 
Za stavbe večjih dimenzij so dopustne ravne strehe, enokapne 
strehe naklona do 20° ali druge strehe, katerih oblika in kritina je 
pogojena s tehnološkim procesom posameznih dejavnosti. Delež 
zelenih in manipulativnih površin v EUP (brez površin javnega 
cestnega omrežja) mora biti zaradi ločevalnega zelenega pasu ob 
potoku Rogoznici, večji od 50 %. 
OPPN bo podrobno definiral pozidavo oziroma rabo posameznih 
mikrolokacij območja obdelave, pa tudi velikost in medsebojna 
razmerja novih zemljiških parcel.
V sklopu ureditve gospodarske javne infrastrukture se izvedejo 
vsi predpisani komunalni in energetski vodi ter naprave, v skla-
du s pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora. V sklopu 
ureditve cestne infrastrukture je potrebno načrtovati navezavo na 
lokalno cesto LK 329021 (Puhova ulica) v obstoječem krožišču. 
Predvidena je izvedba nove prometne mreže v območju OPPN z 
navezavo na obstoječo Puhovo ulico in možnostjo širitve prome-
tnega omrežja proti severu in vzhodu.

Rešitve v OPPN bodo izhajale iz potrjenih strokovnih podlag, ki 
se bodo izdelale tekom postopka priprave akta. OPPN lahko pred-
vidi tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture 
izven območja obdelave. Območje morebitnih prestavitev, novo-
gradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture 
sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja 
podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne nave-
zave. Morebitni posegi izven območja OPPN pa niso predmet tega 
podrobnega načrta.

3. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Izdelovalec OPPN pridobi geodetski načrt območja urejanja, izde-
lan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 
40/04 in 33/07-ZPNačrt).

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, obstoje-
če omejitve v prostoru, izražene investicijske namere ter tudi mo-
rebitne že pridobljene smernice in/ali priporočila nosilcev urejanja 
prostora.

Ureditev območja bo natančneje določil OPPN, ki bo tudi določil 
možnost dopustnih odstopanj.
 
Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev se izdela z upo-
števanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način 
priprave podrobnega prostorskega načrta. 
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OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, pripravljeni skladno z zah-
tevami veljavnih predpisov, da je možen vnos v prostorski infor-
macijski sistem. 

4. 
(navedba presoje sprejemljivosti vplivov na varovana območja 

in izvedba CPVO)
Predhodno je bilo pridobljeno mnenje Zavoda RS za varstvo na-
rave – območna enota Maribor št. 3563-0247/2022-2 z dne 5. 10. 
2022 s katerim se ugotavlja, da presoje sprejemljivosti vplivov iz-
vedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.
Občina zaprosi v skladu s 4. točko 128. člena ZUreP-3 (celovita 
presoja vplivov na okolje za OPPN) v postopku priprave OPPN 
ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, za 
mnenje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO), če presodi, da se z OPPN načrtujejo pro-
storske ureditve, ki niso bile celovito presojane že pri pripravi 
OPN, in gre za take ureditve: 
–  ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vpli-

vov na okolje, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;
–  za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na varovana ob-

močja; 
–  ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje. 

5.
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih 

posameznih faz) 
Priprava OPPN se izvede v postopku priprave prostorskega akta, 
kot je za OPPN predpisan v ZUreP-3 v 129. členu v povezavi s členi 
od 118 do 124.

V postopku priprave OPPN so predvideni naslednji roki:
–  posredovanje strokovne podlage za pripravo OPPN pristojnemu 

zavodu za ohranjanje narave (v nadaljevanju: ZRSVN) o verje-
tno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti 
izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja: 30 dni od 
prejema zaprosila, 

–  zavod izda mnenje v 30 dneh od prejema zaprosila, mnenje je 
zavezujoče, po prejemu priprava sklepa o pripravi OPPN: no-
vember 2022,

–  posredovanje sklepa o pripravi OPPN in mnenja ZRSVN mini-
strstvu, pristojnemu za prostor, da dodeli identifikacijsko števil-
ko v prostorskem informacijskem sistemu: november 2022; vpis 
identifikacijske številke po prejemu le-te,

–  javna objava sklepa o pripravi OPPN skupaj z mnenjem ZRSVN 
v prostorskem informacijskem sistemu (objava sklepa o pripravi 
OPPN v uradnem glasilu in na spletni strani občine): po preje-
mu identifikacijske številke ministrstva,

–  poziv ministrstvu pristojnemu za CPVO (v skladu s 4. točko 128. 
člena ZUreP-3), da odloči  ali je potrebno izvesti CPVO: 30 dni 
od prejema poziva,

–  priprava osnutka OPPN (v času priprave osnutka se vključi zain-
teresirano javnost): 15 dni po prejetju mnenja glede potrebnosti 
izvedbe CPVO, mnenje je zavezujoče in se skupaj  s sklepom o 
pripravi OPPN objavi v prostorskem informacijskem sistemu,

–  če je za OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka 
CPVO potrebno izdelati okoljsko poročilo: okvirni rok izdelave 
okoljskega poročila je 30 dni,

–  objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko 
poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu 
(na spletni strani občine),

–  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavlje-
nemu gradivu osnutka OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, no-

silci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem 
podajo tudi mnenje o sprejemljivosti  vplivov izvedbe OPPN na 
okolje ali mnenje o ustreznosti okoljskega poročila): 30 dni od 
prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko 
rok podaljša za največ 30 dni),

-  ministrstvo, pristojno za CPVO in tisti državni nosilci urejanja 
prostora, ki sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okolj-
skega poročila (odloči, da je okoljsko poročilo ustrezno ali pa 
zahteva njegovo dopolnitev): v roku 30 dni od prejema vloge,

-  dopolnitev osnutka OPPN (in morebitna dopolnitev okoljskega 
poročila, objava v prostorskem informacijskem sistemu (okolj-
sko poročilo se izdela, če je zahtevan postopek CPVO)): v roku 
15 dni po prejemu mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma (če 
je potreben postopek CPVO) v roku 15 dni po prejemu odločitve 
glede ustreznosti okoljskega poročila,

-  objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka OPPN (in okoljskega poročila, če je izde-
lano): objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v 
svetovnem spletu najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, 

-  javna objava dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila 
(če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno), dopolnjenih po prido-
bitvi mnenj in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljske-
ga poročila, v prostorskem informacijskem sistemu (na spletni 
strani občine): 30 dni v času trajanja javne razgrnitve,

-  izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve: kraj in čas javne 
obravnave sta določena v javnem naznanilu,

-  ob javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN se javnost sezna-
ni tudi z morebitnim nasprotjem interesov (nasprotje interesov 
glede na predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije),

-  priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti (se pripomba 
javnosti nanaša na področje nosilca urejanja prostora, ga lahko 
občina seznani s pripombo in predlogom stališča glede načina 
njenega upoštevanja. Nosilec urejanja prostora mora občini v 15 
dneh predložiti stališče glede predlaganega načina upoštevanja 
pripombe) : 15 dni po zaključku javne razgrnitve, 

-  prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka OPPN na me-
stnem svetu (del gradiva za obravnavo na mestnem svetu je tudi 
elaborat ekonomike) ter obravnava in sprejem stališč do pripomb 
in predlogov javnosti: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve, 

-  javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, 
v prostorskem informacijskem sistemu in na krajevno običajen 
način: 7 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu,

-  priprava predloga OPPN (na podlagi sprejetih stališč mestnega 
sveta do pripomb in predlogov javnosti): 15 dni po sprejemu sta-
lišč na mestnem svetu,

-  objava predloga OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko 
poročilo pripravljeno) v prostorskem informacijskem sistemu 
(na spletni strani občine),

-  poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavlje-
nemu gradivu predloga OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, no-
silci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z mnenjem 
podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na 
okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN): 30 dni 
od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja prostora se lahko 
rok podaljša za največ 30 dni),

-  (če je potrebno izvesti CPVO) vloga ministrstvu, pristojnemu za 
CPVO, da ugotovi, ali so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje 
sprejemljivi: 45 dni po prejemu vloge,

-  priprava predloga OPPN, usklajenega s pridobljenimi mnenji: 7 
dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora,

-  objava predloga OPPN (usklajenega s pridobljenimi mnenji) in 
okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v 
prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
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–  druga obravnava in sprejem predloga OPPN na mestnem sve-
tu (del gradiva za obravnavo na mestnem svetu je tudi elaborat 
ekonomike): do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu,

-  objava odloka v uradnem glasilu: po preteku petnajstdnevnega 
roka od sprejema predloga na mestnem svetu,

-  priprava končnega OPPN: v času do začetka veljavnosti odloka,
-  posredovanje končnega OPPN ministrstvu, pristojnemu za pro-

stor –  7 dni po pridobitvi končnega elaborata OPPN.

Zgoraj navedeni roki so okvirni. Zaradi nepredvidljivih zahtev in 
pogojev udeležencev v postopku se lahko spremenijo.

6.
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 

Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj: 
-  Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor ob-

močja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda),
-  Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška 

cesta 20, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave),
-  Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Mai-

strova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne de-
diščine),

-  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota 
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v vednost za področje 
varstva kulturne dediščine),

-  Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Voj-
kova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom),

-  Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, 
Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova 5 a, 2250 
Ptuj (za področje državne cestne infrastrukture – v vednost zara-
di predhodne seznanitve s predvidenim aktom),

-  Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za 
področje zračnega prometa),

-  Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za podro-
čje oskrbe z električno energijo),

-  Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za 
področji oskrbe z vodo in odvajanja odplak),

-  Javne službe Ptuj, d.o.o. Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj (za po-
dročje oskrbe z vodo in odvajanje odpadnih vod, javne razsve-
tljave, odvoza komunalnih odpadkov in zimskega vzdrževanja 
cest), 

-  Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana (za področje 
oskrbe s plinom), 

-  Telekom Slovenije d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Operativa 
TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za po-
dročje umeščanja fiksne telefonije),

-  Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1231 Ljubljana - Črnuče (za 
področje kabelsko komunikacijskega sistema),

-  Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni 
trg 1, 2250 Ptuj (za področje prometa, za občinske ceste),

-  Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Lju-
bljana (za pridobitev odločitev glede postopka CPVO).

V primeru, da se v postopku priprave utemeljeno ugotovi, da je 
potrebno vključiti tudi nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni 
v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihova mnenja.

7.
(načrt vključevanja javnosti) 

V okviru priprave osnutka OPPN se vključuje zainteresirano jav-

nost, usklajujejo se različni interesi v prostoru. Izvede se javno 
predstavitev osnutka OPPN, v sklopu katere ima zainteresirana 
javnost možnost podati svoje pripombe in predloge pri pripravi 
osnutka OPPN.

Osnutek OPPN, dopolnjen glede na pridobljena mnenja k osnutku 
(in okoljsko poročilo, ko je potrebno izvesti postopek CPVO), se 
javno razgrne. Za javno razgrnitev se pripravi povzetek za javnost. 
V času javne razgrnitve se izvede javno obravnavo razgrnjenih 
gradiv. V času javne razgrnitve se javnost tudi seznani z morebi-
tnim nasprotjem interesov.

Stališča do pripomb in predlogov javnosti se javno objavi na sple-
tni strani občine in na krajevno običajen način.

Tekom celotnega postopka se gradiva objavljajo na spletni strani 
občine, in sicer se na spletni strani občine objavi: Strokovno pod-
lago za pripravo OPPN, sklep o pripravi, osnutek OPPN (in okolj-
sko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO), javno na-
znanilo o javni razgrnitvi in obravnavi (objava javnega naznanila 
tudi na krajevno običajen način), stališča do pripomb in predlogov 
javnosti (objava tudi na krajevno običajen način), predlog  OPPN 
(in okoljsko poročilo, če je potrebno izvesti postopek CPVO).

Po potrebi (predvsem v odvisnosti od interesa javnosti) se izvede 
tudi druge oblike vključevanja javnosti.

8. 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja) 

Naročnik izdelave OPPN financira pripravo in izdelavo OPPN, 
stroške objav, geodetski načrt območja urejanja, elaborat ekono-
mike in program opremljanja zemljišč.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Mestni občini Ptuj tri 
kompletne podpisane izvode sprejetega prostorskega akta (števi-
lo izvodov za investitorje določa pogodba). Obenem je potrebno 
celoten prostorski akt s prilogami predati tudi v digitalni obliki, 
pripravljeni skladno z zahtevami veljavnih predpisov.

9.
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in na 
spletnem naslovu Mestne občine Ptuj (http://www.ptuj.si). Sklep 
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob-
čine Ptuj.

Številka: 3505-13/2020
Identifikacijska številka v prostorskem informacijskem sistemu: 
3273
Datum: 4. 11. 2022 

Nuška GAJŠEK,
županja
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66.
JAV N I P O Z I V

za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2022

Mestna občina Ptuj objavlja javni poziv za podelitev nagrad pro-
stovoljcem na naslednjih področjih:
–  mladinsko delo, humanitarna dejavnost, šport, zdravstvo, social-

na varnost in izobraževanje.
Nagrade bodo podeljene na podlagi zbranih prijav predlagateljev 
in sicer vsem prijavljenim kandidatom, za katere predlagatelj na 
obrazcu izkazuje upravičenost. Vsak predlagatelj lahko prijavi 
enega prostovoljca, za katerega ugotavlja, da je najbolj zaslužen.

Pogoji za sodelovanje:
Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga 
zasebna ali javna institucija. Prijavljeni posameznik/posameznica 
za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma zaposlen/a za izvajanje 
dejavnosti prostovoljstva. Prijavljeni posameznik/posameznica 
mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati.
Svoje strinjanje potrdi s podpisom prijavnice. Predlagatelj mora 
izpolniti obrazec – prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Me-
stne občine Ptuj: http://www.ptuj.si/.

Rok in način prijave: prijavnice pošljite priporočeno po pošti na 
Mestno občino Ptuj, Kabinet župana, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, 
najkasneje do 25. 11. 2022 z oznako »Javni poziv za podelitev na-
grad prostovoljcem za
leto 2022«.

Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu natasa.ko-
derman@ptuj.si ali na telefonski številki 02
748 29 53.

Številka: 410-405/2022-1
Datum: 3. 11. 2022

Nuška Gajšek
županja

67.
Na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15, 16/17 in 5/21) 
Komisija za odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, objavlja 

R A Z PI S
za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na 

področju kulturne dejavnosti

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj podeljuje priznanje:
»Velika oljenka«, za izjemne zasluge na področju kulturne dejav-
nosti, umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja.

Kriterij za podelitev priznanja je izjemni dosežek oziroma dolgo-
letno delo na področju kulturne dejavnosti, umetniškega ustvarja-
nja in poustvarjanja, ki je Mestno občino Ptuj predstavilo v širšem 
kulturnem prostoru.
Vsako leto se praviloma podeli ena »velika oljenka«, izjemoma 
dve. Priznanje se praviloma podeli posameznikom ali skupinam, 
izjemoma tudi institucijam oz. pravnim osebam.

2.
Župan Mestne občine Ptuj podeljuje priznanje:
»Oljenka«, za dolgoletno uspešno delo oziroma doseganje izje-
mnih uspehov na kulturnem področju.
Kriterij za podelitev priznanja je dolgoletno uspešno delo oziroma 
doseganje izjemnih uspehov na kulturnem področju. 

3.
Pobuda za priznanje mora vsebovati:
–  podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne ose-

be, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v 
primeru pravne osebe še kontaktno osebo,

–  pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kan-
didat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov (obra-
zec 1 ali obrazec 2),

–  podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne 
osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno 
osebo,

–  vrsto priznanja in
–  utemeljitev pobude (opis dolgoletnega dela oz. opis izjemnih do-

sežkov na področju kulturne dejavnosti). 
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki 
podpirajo pobudo.

4.
Pobude za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj lahko dajo posa-
mezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem 
v Mestni občini Ptuj. Pobudnik za priznanje ne more predlagati 
samega sebe ali svojega družinskega člana.

5.
Predloge za podelitev priznanj je potrebno poslati Komisiji za 
odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj do 15. decembra 2022.

6.
Priznanja bodo podeljena na prireditvi ob praznovanju slovenske-
ga kulturnega praznika.

Številka: 094-6/2022-1
Datum: 14. 11. 2022

Komisija za odlikovanja in priznanja
Mestne občine Ptuj

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. Uredni-
ški odbor: dr. Štefan ČELAN (Lista dr. Štefana Čelana), Matevž TOPLAK (Ptuj je naš), Črtomir POTOČNIK (Levica), Peter PRIBOŽIČ (NSi), mag. Sonja PURGAJ (SD), Andreja ROJ-
KO (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.


