
Datum: 3. 12. 2014 

 

PRILOGA:   PRORAČUNSKI SKLAD CERO GAJKE  -  LETO  2015 
 

 

ZAP. ŠT. PP B E S E D I L O PLAN 2015 
1 2 3 4 5 

I. 

Začetno stanje 

namenskih 

sredstev     709.000,00 

II.  PREJEMKI        

  1. 
704719 

Okolj. dajatev za onesnaž. okolja zaradi odlag. 

odpadkov - MO Ptuj 
100,00 

  2. 
714100N 

Sredstva iz cene odvoza odpad. za novo 

odlagališče 
1.000,00 

 3. 740101B Okolj. dajatev zaradi odlaganja odp.- druge občine 100,00 

 4. 710304S1 Najemnina infrastrukture 2014, 2015 1.617.262,00 

 Skupaj  (II)   1.618.462,00 

  Skupaj  (I+II)    2.327.462,00 

III.  IZDATKI      

  1. 52112 Odvoz odpadkov iz naselja Brstje 11.000,00 

  2. 
52121 

Odškodnine za zmanjš. kakovosti bival. okolja - 

Gajke 
40.000,00 

  3. 52123 Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero 53.100,00 

  4. 5213 Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke 245.000,00 

  5. 
5215 

Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z 

odpadki Gajke 
439.604,00 

 6. 52151 Invest. vzdrževanje  CERO Gajke 100.000,00 

 7. 521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji 10.000,00 

 8. 
521524 

Odkup zemljišč in odškodnine (pog. MO Ptuj-MČ 

Jezero) 
5.000,00 

 9. 521525 Športni park Budina 200.000,00 

 10. 521527 Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)  0,00 

 11. 52153 Nadzor investicije in drugo 30.000,00 

 12. 5225 Manipulativni stroški izvajalca javne službe 6.000,00 

 13. 5228 Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji 288.000,00 

 14. 5229 Vračila vloženih sredstev  164.000,00 

  15. 5230 Predčiščenje izcednih vod 70.000,00 

  16. 52303 Subvencija 202.158,00 

 17. 52306 Izgradnja zbirnih centrov 420.000,00 

 18.    Odškodnina za ČS Jezero in ČS Spuhlja  43.600,00 

      S k u p a j  2.327.462,00 

IV. 

 STANJE 

NAMENSKIH 

SREDSTEV 

(I.+II.-III.)     

0,00 

 

Iz leta 2014 bo predvidoma preneseno za 709.000 EUR neporabljenih sredstev. Na 

prihodkovni strani so predvideni predvsem prejemki iz najemnine za infrastrukturo za leto 

2014 in 2015, ob tem pa še nekaj nakazil iz preteklega obdobja na podlagi izterjav v teku iz 



naslova cene odvoza odpadkov in iz okoljske dajatve Mestne občine Ptuj in drugih občin, ki 

sodelujejo pri investiciji CERO Gajke.  

Izdatki proračunskega sklada so v nadaljevanju natančneje predstavljeni po postavkah znotraj 

proračunskega sklada.   

 

52112 – Odvoz odpadkov iz naselja Brstje 

Višina potrebnih sredstev za odvoz odpadkov iz naselja Brstje se zagotavlja po odškodninski 

pogodbi za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero  

 

52121– Odškodnine za zmanjšanje kakovosti bival. okolja-Gajke 

Višina odškodnin in upravičenci do prejemanja individualnih odškodnin so določeni v 

pogodbi med Mestno občino Ptuj in MČ Jezero. 

 

52123 – Odvoz odpadkov po pogodbi MOP - MČ Jezero 

Višina potrebnih sredstev za odvoz odpadkov iz naselja Spuhlja se zagotavlja po 

odškodninski pogodbi za CERO Gajke med Mestno občino Ptuj - MČ Jezero. 

 

5213 - Odkup zemljišč za odlagališče CERO Gajke 

Sredstva so planirana za plačilo odkupa zemljišča razlaščencu in odkupe preostalih zemljišč 

po prostorskem planu na območju CERO Gajke.  

 

5215 - Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Gajke  

4. 4. 2014 je bilo pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje (OVS) za Nadgradnjo 

CERO GAJKE. Na podlagi vloge upravljalca CERO Gajke Javnih služb Ptuj je v teku 

postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja po IPPC direktivi. Sredstva na postavki 

so namenjena predvsem pridobitvi potrebne projektno tehnične, investicijske in druge 

dokumentacije za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja in investicijskih sredstev za 

nadaljnje delovanje in izvedbo nadgradnje CERO Gajke, ter za drugo projektno tehnično in 

investicijsko dokumentacijo za investicijsko vzdrževalna dela in investicije v teku.  

 

52151 – Investicijsko vzdrževanje CERO Gajke  

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del na že 

zgrajenih objektih CERO Gajke, za kar se potrebe pojavljajo tekom leta, izvedba pa je pogoj 

za obratovanje v skladu z zahtevami zakonodaje.  

 

521522 - Izgradnja infrastrukture ob deponiji   

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo nekaterih manjših del v skladu z odškodninsko 

pogodbo, ter za ureditev stanja po zaključku investicij v infrastrukturo, predvsem za 

geodetske meritve, overitve pogodb in zemljiškoknjižne vpise.   

 

521524 - Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj-MČ Jezero  

Pri urejanju komunalne infrastrukture prihaja tudi do posegov na privatnih parcelah, zato se 

sredstva zagotavljajo za izplačilo odškodnine in nakup zemljišč. 

 

521525 - Športni park Budina  

Po zaključku komasacijskega postopka je planirana pridobitev gradbenega dovoljenja za 

Športni park Budina ter pričetek izvedbe del.  

 

 



 

521527 - Izgradnja pločnika Spuhlja (do konca Spuhlje)  

Izvedba projekta je vezana na NRP RS in na zagotavljanje sredstev v državnem proračunu.  

Za leto 2015, 2016 in 2017 z NPR RS niso predvidene aktivnosti, ki bi zahtevale 

sofinanciranje iz proračuna Mestne občine Ptuj, zato na postavki niso planirana sredstva v ta 

namen.   

 

52153 - Nadzor investicije in drugo  

Sredstva se zagotavljajo za izvajanje monitoringov zaprtega odlagališča v Brstju, kakor 

zahtevajo okoljski predpisi.   

 

5225 - Manipulativni stroški izvajalca javne službe 

Manipulativni stroški se zagotavljajo izvajalcema gospodarske javne službe za pobiranje in 

nakazilo investicijskih sredstev za CERO Gajke.   

  

5228 - Najemnina večnamenske dvorane v Spuhlji  

Na podlagi podeljene stavbne pravice in najemne pogodbe se mesečno zagotavlja najemnina 

za večnamensko dvorano v Spuhlji, dokler ta ne bo konec leta 2017 prešla v last Mestne 

občine Ptuj.  

 

5229 - Vračila vloženih sredstev  

Sredstva se zagotavljajo za vračilo Mestni občini Ptuj za odplačilo glavnice in obresti za 

kredite, najete za izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke.   

 

5230 - Predčiščenje izcednih vod 

Sredstva se zagotavljajo za najem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod do izgradnje 

lastne naprave in za pokrivanje drugih stroškov v zvezi s predčiščenjem izcednih vod.    

 

52303 - Subvencija 

Izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Javne službe Ptuj) se namenjajo 

sredstva za subvencioniranje stroškov izvajanja javne službe, ki niso pokriti s prihodki, ki jih 

plačujejo uporabniki.  

 

52306 - Izgradnja zbirnih centrov   

V skladu z zahtevo Uredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo občine zgraditi zbirne centre, opremljene za 

ločeno zbiranje odpadkov. S tem bodo izpolnjene evropske in slovenske zakonske zahteve 

glede celovitega reševanja problematike ravnanja z odpadki z učinkovitejšim ločenim 

zbiranjem posameznih vrst odpadkov, omogočanjem recikliranja materialov, zmanjševanjem 

količin odpadkov za odlaganje na odlagališču, zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje in 

zmanjšanjem stroškov ravnanja s komunalnimi odpadki. Ureditev zbirnih centrov se 

zagotavlja za vse občine, ki so vključene v skupni koncept ravnanja z odpadki in pri svojih 

občanih zagotavljajo investicijska sredstva za proračunski sklad.  

 

Pod točko 18. so v skladu z odškodninsko pogodbo planirana sredstva za odškodnino Četrtni 

skupnosti Jezero in Četrtni skupnosti Spuhlja.  

 

 

Pripravila: 

Alenka Korpar  


