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4.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 100. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
12/07, 1/09, 2/14 in 7/15) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. 
seji, dne 23. 1. 2017, sprejel naslednjo 

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne 

občine Ptuj

1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obve-
zna razlaga in 1/17 - v nadaljevanju: odlok) se za 46. člen poda 
naslednja obvezna razlaga:

»Določila 46. člena odloka veljajo za vse vrste gradenj, kot izhaja 
iz prvega odstavka 46. člena odloka. Navedeno pomeni, da veljajo 
tudi za nezahtevne in enostavne objekte v primerih, kot določena 
vsebina, ki je predmet presoje, ni podrobneje določena drugje.«.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ptuj.

3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 350-1/2017
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

5.
Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZU-
PUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO; in 23. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
št. 9/07)  je župan Mestne občine Ptuj sprejel 

SKLEP
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za območje 

urejanja P11-R5 Rogoznica – Pokopališče

1. 
(splošno) 

S tem sklepom se začne priprava Sprememb in dopolnitev Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P11-
-R5 Rogoznica – Pokopališče (v nadaljevanju: spremembe in do-
polnitve podrobnega načrta). 

2.
(ocena stanja, razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev 

podrobnega načrta) 

Ocena stanja: 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – obve-
zna razlaga in 1/17; v nadaljevanju: OPN) je 132. členu (prostorski 
akti, ki ostanejo v veljavi in državni akti v pripravi) določeno, da 
po uveljavitvi odloka o OPN ostanejo v veljavi  in se naprej upo-
rabljajo občinski prostorski akti - v 18. točki je naveden OPPN za 
EUP P11-R8 Staro ptujsko pokopališče (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 5/15), (EUP CE31).
S spremembami in dopolnitvami podrobnega načrta se predvide-
va sprememba določil, ki opisujejo izgradnjo žarnih zidov v preve-
likih podrobnostih, ki onemogočajo postavitev kvalitetne avtorske 
rešitve, za katero ima Mestna občina Ptuj že pripravljeno projek-
tno dokumentacijo. 
Po potrebi se ustrezno korigira tudi grafični del podrobnega na-
črta.
V ureditveni situaciji se predvidi na obstoječih lokacijah (jasah) 
postavitev žarnih zidov. Mikrolokacije jas se po potrebi prilago-
dijo, prav tako se predvidijo nove peš povezave med njimi. Na 
prvi lokaciji bo zid  lociran na jasi, kjer se oblikuje čistina v obliki 
elipse, katere velika polos je 19,5 m, mala pa 18,5 m. Zid bo za-
snovan kot obod intoveniranega krožnega prostora. Na krožni jasi 
se zamakne v notranjost in je na mestih, kjer do jase vodijo poti, 
prekinjen. Izveden bo iz opeke, ki se zloži po principu vzorca z 
izmikanjem in nastajanjem praznin med opekami. Na ostalih dveh 
jasah se previdi izgradnja žarnih zidov z večjimi tolerancami, ki 
bodo dopuščale umestitev oblikovno različnih objektov. Predvidi 
se tudi dopolnitev grafičnega dela z jaso za raztros pepela in novo 
peš potjo do nje.
Potrebno je predvideti tudi faznost izgradnje, v prvi fazi se bo ure-
jala 1. jasa in jasa za raztros pepela  s pripadajočimi peš potmi. 
Dostop na območje ostaja nespremenjen.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev podrobnega na-
črta: 

Pobudo za začetek priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P11-R5 Ro-
goznica – Pokopališče je podala Mestna občina Ptuj.

3.
(območje sprememb in dopolnitev prostorskega načrta) 

Območje obravnavanih sprememb in dopolnitev podrobnega na-
črta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega 
prostorskega akta z oznako EUP CE31.
Izgradnja žarnih zidov in pripadajočih poti ter jase za razsip pepe-
la, bo izvedena na površinah, ki pripadajo nepremičninam parc. št. 
574/2 del, 578 del, 579 del, 580 del in 610/2 del, vse k.o. 388-Rogo-
znica. Območje sprememb in ureditev zajema del OPPN, ki ureja 
umestitev žarnih zidov in prostora za posip pepela v območju ob-
stoječega gozdiča na vzhodni strani območja OPPN.
Površina celotnega območja sprememb prostorskega načrta meri 
16,4 ha, povzeta po veljavnem OPPN.

4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev podrobnega načrta se upošte-
vajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi 
smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, pridobljene pri 
predhodnih izdelavah tega podrobnega načrta. Potrebne strokov-
ne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem 
veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave 
podrobnega načrta.
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Spremembe in dopolnitve podrobnega načrta se izdelajo tudi v 
digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem 
(GIS) Mestne občine Ptuj. 

5. 
(roki za pripravo prostorskega akta) 

– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta: januar 2017. 

– Objava sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in v sve-
tovnem spletu: januar 2017.  

– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta: 7 
dni po objavi tega sklepa. 

– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic ter obve-
stila Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za strateško preso-
jo vplivov na okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje (v nadaljevanju: CPVO): 30 dni od prejema poziva. 

– Analiza smernic in izdelava dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev prostorskega akta: 15 dni po prejetju smernic nosil-
cev urejanja prostora (če je za podrobni načrt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, se za dopolnjen osnutek zago-
tovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja). 

– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev podrobnega načrta, ob-
javljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: naj-
manj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve (če je za podrobni 
načrt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na 
enak način tudi z okoljskim poročilom). 

– Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 
dni. 

(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem 
osnutku. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani 
oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času 
trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s pote-
kom javne razgrnitve.) 

– Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v 
času javne razgrnitve: 7 dni po zaključku javne razgrnitve. 

– Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega 
akta na mestnem svetu ter obravnava in sprejem stališč do pri-
pomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve. 

– Objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov, na krajevno 
običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastni-
kov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okvi-
ru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu. 

– Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči me-
stnega sveta): 15 dni po sprejemu stališč na mestnem svetu. 

– Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog pro-
storskega akta: 30 dni od prejema poziva (Če je za prostorski akt 
potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
odloči o sprejemljivosti izvedbe podrobnega načrta na okolje.). 

– Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po prido-
bitvi mnenj nosilcev urejanja prostora. 

– Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga sprememb in 
dopolnitev prostorskega akta na mestnem svetu: do 30 dni po 
pripravljenem usklajenem predlogu. 

– Objava odloka v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj: v prvi 
naslednji številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki 
ga določajo predpisi o lokalni samoupravi. 

– Priprava končnega elaborata: 15 dni po objavi odloka. 

Zgoraj navedeni terminski plan je okviren. Zaradi nepredvidljivih 
zahtev in pogojev udeležencev v postopku se lahko spremeni, saj 
pripravljavec akta na to ne more vplivati. 

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upra-
vi občin v Spodnjem Podravju tri kompletirane podpisane izvode 
sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa 
pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti 
in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na 
Skupni občinski upravi občin v Spodnjem Podravju, kjer bo akt 
na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten pro-
storski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na 
zgoščenkah v dogovorjenem formatu. 

6.
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri 
pripravi) 

Nosilci urejanja prostora so: 
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor 

območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje 
voda);

– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška 
cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva 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 eno-
ta Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva 
kulturne dediščine) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s 
predvidenim OPPN); 

– 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 obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za go-
spodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 
(za področje urejanja območij in infrastrukture, ki je namenjena 
za potrebe obrambe/pokopi); 

– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za po-
dročje oskrbe z električno energijo); 

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

– Komunalno podjetje Ptuj, d.d. (Janko Bohak), Puhova ulica 10, 
2250 Ptuj (za področje upravljanja območja P11-R5 Rogoznica – 
pokopališče) (v vednost);

– 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); 

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

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 
1000 Ljubljana;

– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor 
za strateško presojo vplivov na okolje (CPVO), Dunajska cesta 
47 (udeleženec na podlagi 4. odstavka 58. člena ZPNačrt - po-
trebnost izvedbe 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 njihove smernice. 

7. 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN) 
Pripravo in izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN ter stroške 
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objav na krajevno običajen način in stroške soglasij financirajo 
investitorji v skladu s sorazmernim deležem (glede na velikost la-
stništva parcel). V te namene sklenejo pogodbo z izdelovalcem, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje podrobnih 
prostorskih načrtov. Posamezne obveznosti se določijo z medse-
bojnim dogovorom. 

8.
(objava sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj ter na 
spletnem naslovu Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si).  

Številka: 3505-21/2016
Datum: 12. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

6.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), Nacionalnega 
programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.) 
in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, 
dne 23. 1. 2017, sprejel 

PRAVILNIK 
o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programa 

športa v Mestni občini Ptuj 

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programa športa v Mestni občini 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08, 12/09 in 12/11) 
se 25. člen spremeni, tako da se glasi:
 

»25. člen
V pogodbi se opredeli način in dinamika financiranja odobrenih 
sredstev Mestne občine Ptuj posameznemu izvajalcu programa.«.

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

Številka: 007-31/2011
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

7.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), Nacionalnega 
programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.), 
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 in 76/16 - odl. US) 
in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, 
dne 23. 1. 2017, sprejel 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagraje-

vanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj 

1. člen
V Pravilniku o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/12) se v drugem od-
stavku 1. člena za besedo ekipe doda besedna zveza v oklepaju, ki 
se glasi: »(članska in mladinska kategorija)«.

2. člen
(1) V prvem odstavku 2. člena se v poimenovanju tretje tabele črta 
besedilo »Olimpijski dnevi mladih«.

(2) Drugi odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2)Pogoji:
Individualne športne panoge:
- na tekmovanju nastopa najmanj osem tekmovalcev v določeni 
starostni kategoriji oziroma šest pri športu invalidov,
- na tekmovanju je uvrščenih najmanj šest tekmovalcev oz. štirje 
pri športu invalidov,
- rezultat se upošteva samo, če je dosežen v najvišjem rangu posa-
meznega tekmovanja.
Kolektivne športne panoge:
- na tekmovanju nastopa najmanj osem ekip,
- rezultat se upošteva samo, če je dosežen v najvišjem rangu posa-
meznega tekmovanja.«.

3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(1) Mestna občina Ptuj objavi javni razpis v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, na spletni strani Mestne občine Ptuj in na 
spletni strani Zavoda za šport Ptuj.
(2) Javni razpis se praviloma izvede v mesecu oktobru.
(3) Rezultate javnega razpisa se objavi javno, in sicer na spletni 
strani Mestne občine Ptuj in spletni strani Zavoda za šport Ptuj.
(4) Po preteku roka za pritožbe Mestna občina Ptuj ter dobitni-
ki sredstev sklenejo pogodbe o nagrajevanju športnih dosežkov v 
Mestni občini Ptuj.«.

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

Številka: 007-31/2011
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

8.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12), 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 9/07) in predloga izvajalca 
javne službe Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, Ptuj, 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, daje 
naslednje

SOGLASJE
k spremembi cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe varstva 
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okolja ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne ob-
čine Ptuj, soglasje k spremembi cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja ravnanja s komunalnimi 
odpadki zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelava 
določenih vrst odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali od-
stranjevanje komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj, in sicer 
za:

1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključu-
je: 
1.1.1. Cena javne infrastrukture:

0,0160 EUR/kg zbranih odpadkov
1.1.2. Cena storitve:

0,1568 EUR/kg zbranih odpadkov

2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelene-
ga vrtnega odpada  

1.2. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zele-
nega vrtnega odpada, ki vključuje: 

1.2.1. Cena javne infrastrukture:
0,0255 EUR/kg zbranih odpadkov

1.2.2. Cena storitve:
0,0683 EUR/kg zbranih odpadkov

3. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
1.3. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključu-

je:  
1.3.1. Cena javne infrastrukture:

0,0000 EUR/kg zbranih odpadkov
1.3.2. Cena storitve:

0,1762 EUR/kg zbranih odpadkov

4.Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov

1.4. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki vključuje: 

1.4.1. Cena javne infrastrukture:
0,2168 EUR/kg zbranih odpadkov

1.4.2. Cena storitve:
0,2604 EUR/kg zbranih odpadkov

2.
Cene so brez davka na dodano vrednost.

3.
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj, uporablja pa se s 1. 1. 2017.

Številka: 301-1/2014
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

9.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 9/07), Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, daje naslednje

SOGLASJE
k spremembi cen storitev obvezne občinske go-

spodarske javne službe varstva okolja odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 

Mestni občini Ptuj

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na obmo-
čju Mestne občine Ptuj, soglasje k spremembi cen storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in či-
ščenja komunalne in padavinske vode, in sicer:
a) Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 
z javnih površin:
– za ceno omrežnine 4,0825 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
– za ceno opravljanja storitev 0,1822 EUR/m3.
b) Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z 
javnih površin:
– za ceno omrežnine 5,7040 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
– za ceno opravljanja storitev 0,4936 EUR/m3.
c) Za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
– za ceno omrežnine 5,7040 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
– za ceno opravljanja storitev 0,3487 EUR/m3.

2.
Cene so brez davka na dodano vrednost.

3.
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s 1. 2. 2017.

Številka:  007-29/2016
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

10.
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-ura-
dno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10-
ZIU, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUU-
JFO), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 
90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), 78. člena Zakona 
za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - 
ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 
- ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZO-
sn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZU-
PJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 
101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 
- odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 
66/16, 55/16 in 63/16 - ZDoh-2R), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ura-



ŠTEVILKA 2 LETO XXIII / 27. 1. 2017URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

6

dni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, spre-
jel naslednji

 SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v jav-

nem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj 

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževal-
nem zavodu Vrtec Ptuj (v nadaljevanju: Vrtec Ptuj) znašajo meseč-
no na otroka:

Dnevni programi (6-9 ur) Cena/otroka 
v EUR

1. Prva starostna skupina:
– 1-3 let 490,35

2. Druga starostna skupina: 
– od 3-4 let 386,86
– od 4-6 let 356,97

3. Kombinirani oddelek:
– od 2-4 let 394,69

4. Integrirani otrok v redni oddelek:
– prva starostna skupina 1.409,13
– druga starostna skupina 1.008,99

5. Razvojni oddelek: 1.185,06
6. Bolnišnični oddelek: 

– cena oddelka 2.727,50
– cena/otroka na dan 12,99

Odbitek za hrano na dan 1,47
(sorazmerno s prispevkom starša)

Opomin   2,00
Dežurstvo (do 1 ure) 2,00

2. člen
(1) Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ptuj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vklju-
čenega v dnevni program v Vrtcu Ptuj, se cena programa za prvo 
starostno obdobje (1-3 let), ki je osnova za plačilo staršev, dodatno 
zniža za 10 %, tako, da znaša 441,31 EUR.  
(2) Razliko do polne cene dnevnega programa za otroke prvega 
starostnega obdobja iz Mestne občine Ptuj zagotovi proračun Me-
stne občine Ptuj.
(3) Dodatno znižanje cen programov iz prvega odstavka velja le 
v primeru, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V pri-
meru, če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, 
dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.

3. člen
(1) Mesečni stroški živil na otroka, upoštevani v cenah programov 
iz 1. člena tega sklepa znašajo 30,96 EUR oziroma 1,47 EUR na 
dan.
(2) Stroški materiala in storitev, upoštevani v cenah programov iz 
1. člena tega sklepa, znašajo 46,31 EUR mesečno na otroka. 

(3) Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena progra-
ma zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odso-
tnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure, prvega dne otrokove 
odsotnosti. 

4. člen
(1) Starši, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati 
iz vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka, enkrat letno, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Re-
zervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnosti otroka 
najmanj en in največ dva meseca. Za počitniško rezervacijo pla-
čajo starši 50 % njim določenega plačila po odločbi za program, 
v katerega je bil otrok vključen pred rezervacijo, razlika do polne 
cene programa, pa bremeni občinski proračun. Starši so dolžni 
počitniško odsotnost pisno napovedati vrtcu vsaj deset dni pred 
prvim dnem odsotnosti.
(2) V izjemnih primerih, kadar starši ne morejo koristiti dopusta 
v poletnih mesecih (npr. sezonski delavci, bolezen ali drugi opra-
vičeni razlogi), lahko pod enakimi pogoji kot v predhodni točki, 
izrabijo počitniško odsotnost otroka v katerem koli drugem obdo-
bju tekočega leta, le po predhodni pisni odobritvi občine. 
(3) To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Ptuj uve-
ljavlja samo starš, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Ptuj.  
(4) Za starše, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj, 
katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah zgoraj 
navedena določba velja, če ima starš skupaj z otrokom stalno pre-
bivališče v Mestni občini Ptuj. 
(5) Za starše, ki imajo stalno prebivališče v drugi občini in imajo 
otroke v Vrtcu Ptuj, velja ta določba samo v soglasju z občino za-
vezanko za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
(6) V primeru poletnega izpisa otroka iz vrtca in hkratnega po-
novnega vpisa v vrtec z novim šolskim letom, bo otrok razvrščen 
v enoto vrtca oziroma v oddelek v odvisnosti od razpoložljivih ka-
pacitet in prioritetnega vrstnega reda vlog.
(7) Olajšave poletne rezervacije ne morejo koristiti starši za šolo-
obvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 1. julija 
do 31. avgusta ne obiskujejo vrtca, zaradi vstopa v šolo.  

5. člen
(1) V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki 
zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 30 in 
ne več kot 60 koledarskih dni), lahko starši v vrtcu uveljavljajo 
dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih 
zdravniških potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da znaša 
plačilo staršev za prvi mesec 25 % njihovega določenega plačila za 
program vrtca, v katerega je bil otrok vključen pred odsotnostjo, 
naslednji mesec so starši oproščeni plačila vrtca.   
(2) V izjemnih primerih, kadar bolniška odsotnost traja več kot 60 
koledarskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca, samo po predho-
dnem soglasju z občino ustanoviteljico. 
(3) To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Ptuj uve-
ljavlja samo starš, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Ptuj.
(4) Za starše, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj, 
katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, zgoraj 
navedena določba velja, če ima starš skupaj z otrokom stalno pre-
bivališče v Mestni občini Ptuj.
(5) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen počitniške odso-
tnosti in odsotnosti zaradi bolezenskih stanj, v skupnem trajanju 
največ dva meseca letno. 
(6) Starši otrok, so do znižanja plačila zaradi poletne rezervacije in 
bolezenske odsotnosti, upravičeni le v primeru, če imajo do Vrtca 
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Ptuj poravnane vse obveznosti. 

6. člen
(1) V primeru trajnega izpisa otroka iz vrtca sredi meseca se pla-
čilo staršev zniža za stroške neporabljenih živil, vendar pod po-
gojem, da je starš sporočil oziroma podpisal izjavo o izpisu (na 
upravi vrtca) najmanj 30 dni pred načrtovanim dnem izpisa. 
(2) Proračun Mestne občine Ptuj zagotavlja Vrtcu Ptuj tudi razliko 
sredstev za redno dejavnost v poletnih mesecih (od 1. julija do 31. 
avgusta) zaradi trajnega izpisa otrok, ki gredo s 1. septembrom v 
šolo.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi 
cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževal-
nem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
1/15).

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje. 

Številka: 007-19/2012-2
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

11.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
25. seji, dne 23. 1. 2017, sprejel

SKLEP 
o spremembah Sklepa o sprejemu cenika uporabe in 
načinu oddajanja šolskih telovadnic osnovnih šol v 

Mestni občini Ptuj

1. člen
V Sklepu o sprejemu cenika uporabe in načinu oddajanja šolskih 
telovadnic osnovnih šol v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 1/10) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(1) Cene iz cenika veljajo za en vadbeni termin v trajanju 90 minut.
(2) Cene se indeksirajo v začetku vsakega šolskega leta.
(3) Cene za prireditve komercialnega pomena so določene v pri-
logi na podlagi ekonomskih kriterijev. Opredelijo se v pogodbi za 
posamezno prireditev.
(4) Šolske telovadnice se uporabljajo najdlje do 22. ure.
(5) Društva in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu 
in javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj, lahko dobijo 
telovadnico v brezplačno uporabo, krijejo pa obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki 
dogovorita s pogodbo.
(6) Osnovna šola je samostojna pri odločanju o oddajanju šolskih 
telovadnic v najem. 
(7) Sredstva pridobljena s tržno dejavnostjo oddajanja šolskih te-
lovadnic v najem, pripadajo upravljavcu in jih mora porabiti za 
izvajanje javne službe.«. 

2. člen
Priloga »Cenik uporabe šolskih telovadnic osnovnih šol v Mestni 
občini Ptuj« se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega 
sklepa. 

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-1/2010
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

CENIK 
uporabe šolskih telovadnic osnovnih šol v Mestni občini Ptuj 

OŠ 
Ljudski 

vrt*

OŠ
Grajena OŠ Breg

OŠ Olge 
Meglič 

(v)

OŠ Olge 
Meglič 

(m)

OŠ 
Mladika

 (v)

OŠ 
Mladika

 (m)

OŠ 
dr. Ljudevita 

Pivka
(v)

OŠ 
dr. Ljudevita 

Pivka
(m)

OŠ 
dr. Ljudevita 

Pivka
(v + m)

1. Cena uporabe telovadnic od ponedeljka do petka (v delovnem času do 20.30) 

Cena uporabe 
Kat. 1

25,00 
EUR

15,10 
EUR

15,10 
EUR

16,50 
EUR

11,70 
EUR

7,10   
EUR

5,00 
EUR

26,40   
EUR

13,60 
EUR

32,20
EUR

Cena uporabe 
Kat. 2

50,00 
EUR

27,10 
EUR

27,10 
EUR

29,70 
EUR

21,20 
EUR

12,70 
EUR

8,95
EUR

26,40
EUR

13,60 
EUR

32,20
EUR

2. Cena uporabe telovadnic od ponedeljka do petka (v delovnem času po 20.30) 

Cena uporabe
Kat. 1

27,50
EUR

16,60
EUR

16,60
EUR

18,20
EUR

12,90
EUR

7,80
EUR

5,50
EUR

29,10
EUR

15,00
EUR

35,50
EUR

Cena uporabe 
Kat. 2

55,00
EUR

29,80
EUR

29,80
EUR

32,70
EUR

23,30
EUR

14,00
EUR 9,85

EUR
29,10
EUR

15,00
EUR

35,50
EUR

3. Cena uporabe telovadnic izven kurilne sezone – vikend in počitnice (prazniki po dogovoru)

Cena uporabe
Kat. 1

27,50
EUR

16,60
EUR

16,60
EUR

18,20
EUR

12,90
EUR

7,80
EUR

5,50
EUR

29,10
EUR

15,00
EUR

35,50
EUR

Cena uporabe 
Kat. 2

55,00
EUR

29,80
EUR

29,80
EUR

32,70
EUR

23,30
EUR

14,00
EUR

9,85
EUR

29,10
EUR

15,00
EUR

35,50
EUR
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LEGENDA:
OŠ Olge Meglič (v) – velika telovadnica OŠ Olge Meglič
OŠ Olge Meglič (m) – mala telovadnica OŠ Olge Meglič
OŠ Mladika (v) – velika telovadnica OŠ Mladika
OŠ Mladika (m) – mala telovadnica OŠ Mladika
OŠ dr. Ljudevita Pivka (v) – velika telovadnica OŠ dr. Ljudevita 
Pivka
OŠ dr. Ljudevita Pivka (m) – mala telovadnica OŠ dr. Ljudevita 
Pivka
OŠ dr. Ljudevita Pivka (v + m) – velika in mala telovadnica skupaj 
OŠ dr. Ljudevita Pivka

Kat. 1 – programi, ki vključujejo vadbo mladine nad 16 let in od-
raslih in so vključeni v letni program športa Mestne občine Ptuj 
Kat. 2 – programi, ki vključujejo program vadbe v okviru športa za 
vse (športne rekreacije) oz. ostali uporabniki

Številka: 007-1/2010
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

12.
Na podlagi 12. člena v povezavi z 11. členom Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14, 14/15-ZUU-
JFO in 76/15) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni ve-
stnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, sprejel

SKLEP
o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih 
poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremič-
nim premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2017

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj soglaša, da se sklepajo pravni posli 
z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Ptuj za leto 2017, v skupni vrednosti 
20 % od vrednosti določene v Načrtu ravnanja z nepremičnim pre-
moženjem Mestne občine Ptuj za leto 2017. 

2. člen
Skupna vrednost pravnih poslov z nepremičninami, ki niso zajeti v 
Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ptuj 
v letu 2017, znaša:

- na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 
13.775,00 EUR in 
- na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem največ 
784.514,00 EUR. 

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 

Številka: 410-268/2016
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

13.
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - 
odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
- ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 
- ZDavNepr, 22/14 - odl. US in 19/15) in 12. člena  Statuta Me-
stne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, sprejel 
naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra za nepre-

mičnino katastrska občina 366 Krčevina pri 
Vurbergu parcela 2164/5 

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na ne-
premičnini katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 
2164/5 (ID 6331695), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo jav-
no dobro.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa postane last Mestne občine 
Ptuj.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-1/2017
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

4. Cena uporabe telovadnic v kurilni sezoni - vikend in počitnice (prazniki po dogovoru)

Cena uporabe
Kat. 1

30,00
EUR

18,10
EUR

18,10
EUR

19,80
EUR

14,00
EUR

8,50
EUR

6,10
EUR

31,70
EUR

19,92
EUR

38,70
EUR

Cena uporabe 
Kat. 2

60,00
EUR

32,50
EUR

32,50
EUR

35,60
EUR

25,40
EUR

15,20
EUR

11,00
EUR

31,70
EUR

19,92
EUR

38,70
EUR

5. Cena komercialnega najema telovadnice na dan

Najem do 8 ur 800,00
EUR

500,00
EUR

Vsaka naslednja 
ura

100,00
EUR

100,00
EUR

*Pri uporabi posamezne vadbene enote  šolske telovadnice Osnovne šole Ljudski vrt se zaračuna 40 % določene cene  za uporabo celotne 
telovadnice, pri hkratni uporabi dveh vadbenih enot pa 67 % določene cene.
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14.
Na podlagi 16. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12 in 9/15) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, sprejel 

SKLEP
za podelitev priznanja Mestne občine Ptuj na podro-

čju kulturne dejavnosti – velika oljenka

1.
Priznanje velika oljenka se podeli Alešu ŠTEGRU za izjemne pe-
sniške, pisateljske in esejistične dosežke na področju kulturne de-
javnosti ter organizacijo vrhunskega literarnega festivala Dnevi 
poezije in vina, kar predstavlja velik doprinos pri prepoznavnosti 
Mestne občine Ptuj v širšem kulturnem prostoru.   

2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 094-8/2016
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

15.
Na podlagi 11. člena Odloka  o ustanovitvi  javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 10/09) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Me-
stne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 2017, sprejel  

SKLEP
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj 
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Breg

1.
Za predstavnike Mestne občine Ptuj v Svet javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Breg se imenujejo: 

1. Vilko PEŠEC, 
2. Sonja PUČKO, 
3. Nataša MENHART.

2.
Mandatna doba imenovanim v svetu zavoda začne teči z dnem 
konstituiranja novoizvoljenega sveta zavoda in traja štiri leta. 

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-74/2012
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

16.
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 

5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZU-
PJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 
- ZPPreb-1), 19. člena Statuta Doma upokojencev Ptuj in 12. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 9/07)  je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, dne 23. 1. 
2017, sprejel   

SKLEP
o imenovanju predstavnice Mestne občine Ptuj v 
Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda 

Dom upokojencev Ptuj

1.
Za predstavnico Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega social-
no-varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj se imenuje: 

– Rozalija OJSTERŠEK. 

2.
Mandatna doba imenovane v svetu zavoda začne teči z dnem kon-
stituiranja novoizvoljenega sveta zavoda in traja štiri leta. 

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-19/2012
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

17.
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - 
popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 
46/16 in 49/16 - popr.), ustanovitvenega akta Šolskega centra Ptuj 
ter in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 25. seji, 
dne 23. 1. 2017, sprejel  

SKLEP
o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v 

Svet zavoda javnega zavoda Šolski center Ptuj

1.
Za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda 
Šolski center Ptuj se imenuje: 

– Slavko KOLAR.

2.
Mandatna doba imenovanega v svetu zavoda začne teči z dnem 
konstituiranja novoizvoljenega sveta zavoda in traja štiri leta. 

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-2/2009
Datum: 23. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj
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18.
Na podlagi 33.a 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 in 14/15 - ZUUJFO) in 
v skladu z 21. členom ter v povezavi s 23. členom Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je župan 
Mestne občine Ptuj sprejel naslednji

POPRAVEK
Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju podžupa-

na Mestne občine Ptuj

1.
V prvi točki Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju podžupana 
Mestne občine Ptuj, št. 100-7/2015-7 z dne 30. 12. 2015 (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/16), se napačno zapisana številka 
»100-8/2015-2« popravi tako, da se glasi »100-7/2015-2«.

2.
Popravek sklepa začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Ura-
dnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-7/2015-11
Datum: 6. 1. 2017

Miran Senčar, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

19.
OBVESTILO

o vpisu otrok  v prvi razred osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2017/2018

Šolske novince bomo vpisovali na sedežu šol:
• V ponedeljek, 13. 2. 2017 od 8. – 14. ure.
• V torek, 14. 2. 2017 od 8. – 14. ure.
• V sredo, 15. 2. 2017 od 13. – 17. ure (vpis tudi na po-

družnici Grajena). 

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2017 dopolnili šest let 
(rojeni leta 2011).

Na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih 
šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževa-
nje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže 
glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03 in 37/16), 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09) 
in Sklepa o določitvi gravitacijskega območja OŠ Ljudski vrt, OŠ 
Mladika in OŠ Olge Meglič znotraj skupnega šolskega okoliša 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/06 in 13/09), otroke 
vpišete v šolo v šolskem okolišu, kjer je njegovo bivališče:

1. ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ BREG, Rogaška cesta 6, 2251 Ptuj, tel: 
02/788 12 80/87

Abramičeva ulica, Čehova ulica, Čopova ulica, Draženska cesta, 
Finžgarjeva ulica, Golobova ulica, Gromova ulica, Hauptmaničeva 
ulica, Hreničeva ulica, Ilčeva ulica, Jezova ulica, Jurčičeva ulica, 
K Mitreju, Kersnikova ulica, Koresova ulica, Lazarjeva ulica, Lin-
hartova ulica, Mariborska cesta, Mejna cesta, Mestni log, Meškova 

ulica, Mežanova ulica, Mlinska cesta, Na obrežju, Na postajo, Ob 
Dravi, Ob Studenčnici, Ob železnici, Pergerjeva ulica, Petrovičeva 
ulica, Poljska cesta, Pot v toplice, Povodnova ulica, Praprotniko-
va ulica, Prežihova ulica, Rimska ulica, Rogaška cesta, Sagadinova 
ulica, Seliškarjeva ulica, Selska cesta, Slekovčeva ulica, Sodnice, 
Spolenakova ulica, Stritarjeva pot, Suha veja, Tavčarjeva ulica, 
Toplakova ulica, Trajanova ulica, Trdinova ulica, Turniška ulica, 
Ulica 14. divizije, Ulica Pohorskega bataljona, Ulica Šercerjeve 
brigade, Ulica Žetalskega Jožeta, Ulica prvega maja, Vespazianova 
ulica, Zadružni trg, Zagrebška cesta, Zidanškova ulica, Žunkovi-
čeva ulica.    

Skupni šolski okoliš OŠ Breg in OŠ Hajdina zavzema naslednja 
naselja:
Sp. Hajdina od št. 65 do 143, Draženci od št. 1 do 101 in Gubčeva 
ulica.

2. SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ LJUDSKI VRT, OŠ MLADIKA 
IN OŠ OLGE   MEGLIČ
       
2.1. GRAVITACIJKO OBMOČJE OŠ LJUDSKI VRT, Županči-
čeva ulica 10, 2250 Ptuj, tel: 02/780 04 70

Anželova ulica, Arbajterjeva ulica, Bevkova ulica, Cesta 8. avgusta, 
Flegeričeva ulica, Frankovičeva ulica, Frasova ulica, Gomilšakova 
ulica, Hercegova ulica, Kajuhova ulica, Kariževa ulica, Kicar, Kra-
igherjeva ulica, Krambergerjeva pot, Kratka ulica, Langusova uli-
ca, Levstikova pot, Ljudski vrt, Meglova pot, Mestni Vrh št. 1–17, 
Murščeva ulica, Na jasi, Natašina pot, Nova vas pri Ptuju, Obrtni-
ška ulica, Osterčeva ulica, Pacinje, Peršonova ulica, Podvinci, Potr-
čeva cesta (lihe od št. 31 naprej, sode od št. 40 naprej), Prečna pot, 
Rabelčja vas, Rimska ploščad št. 24, 25, Slovenskogoriška cesta, 
Spodnji Velovlek, Svržnjakova ulica, Švajgerjeva ulica, Trubarjeva 
ulica, Ulica Anice Kaučevič, Ulica Anice Kolarič, Ulica Avgusta 
Hlupiča, Ulica Jožefe Lackove, Ulica Lackove čete, Ulica Stanka 
Brenčiča, Ulica 5. prekomorske od št. 1-10, Ulica 25. maja – sode 
številke ter 1 in 1/a, Vodova ulica, Zechnerjeva ulica, Zoisova pot, 
Žabjak, Žgečeva ulica, Župančičeva ulica.

2.2. GRAVITACIJSKO OBMOČJE  PŠ GRAJENA, Grajena 60, 
2250 Ptuj, tel: 02/754 40 30

Naselje Grajena, naselje Grajenščak, naselje Mestni Vrh št. 74 in 
74/a ter od št. 76-122, naselje Krčevina pri Vurbergu.

2.3. GRAVITACIJSKO OBMOČJE OŠ MLADIKA, Žnidaričevo 
nabrežje 1, 2250 Ptuj, tel: 02/787 61 30

Arnuševa ulica, Aškerčeva ulica, Belšakova ulica, Brstje, Cankar-
jeva ulica, Ciril Metodov drevored, Cvetkov trg, Čarmanova ulica, 
Čučkova ulica, Dornavska cesta, Dravska ulica od št. 1 – 11, Gre-
gorčičev drevored, Groharjeva pot, Hermanova ulica, Jadranska 
ulica, K jezeru, Kerenčičeva ulica, Kogojeva pot, Kokolova ulica, 
Krempljeva ulica, Kvedrova ulica, Macunova ulica, Mestni trg, Mi-
klošičeva ulica, Minoritski trg, Mladinska ulica, Murkova ulica, Na 
tratah, Nova cesta, Novi trg, Ob Grajeni, Ob Rogoznici, Ormoška 
cesta, Osojnikova cesta, Panonska ulica, Potrčeva cesta (lihe do št. 
29 in sode do št. 38), Puhova ulica, Rajšpova ulica, Remčeva ulica, 
Ribiška pot, Rimska ploščad (razen št. 24, 25), Rogozniška cesta, 
Satlerjeva ulica, Severova ulica, Slomškova ulica, Slovenski trg, 
Spuhlja, Šeronova ulica, Špindlerjeva ulica, Štrafelova ulica, Tiha 
pot, Trstenjakova ulica, Ulica Franca Kosca, Ulica heroja Lacka, 
Ulica Viktorina Ptujskega, Vegova ulica, Vinarski trg, Vodnikova 
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ulica, Volkmerjeva cesta od št. 5 – 11, Vošnjakova ulica, Vrazov 
trg, Vrtnarska pot, Wilhelmova ulica, Zelenikova ulica, Žnidari-
čevo nabrežje.
  
2.4. GRAVITACIJSKO OBMOČJE OŠ OLGE MEGLIČ, Prešer-
nova ulica 31, 2250 Ptuj, tel: 02/749 20 10

Cafova ulica, Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Dravska ulica od št. 
12 – 31, Erjavčeva pot, Gajzerjeva ulica, Grajska ulica, Jenkova uli-
ca, Kettejeva ulica, Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju od št. 64a – 
87, Maistrova ulica, Med vrti, Mestni Vrh od št. 17a – 73 in št. 75, 
Muzejski trg, Na gradu, Na hribu, Orešje, Pivkova ulica, Prešer-
nova ulica, Raičeva ulica, Reševa ulica, Sovretova pot, Štuki, Ulica 
kneza Koclja, Ulica Vide Alič, Ul. 25. maja – lihe številke – (razen 
št. 1 in 1/a), Ul. 5. prekomorske od št. 11 – 21, Vičava, Volkmerjeva 
cesta od št. 15 naprej, Zavčeva ulica.

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v  šolskem 
okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva ob upoštevanju 
zmogljivosti šole. Znotraj skupnega šolskega okoliša so določena 
gravitacijska območja. Gravitacijsko območje za posamezno šolo 
je usklajeno z :
• zmogljivostjo šole,
• oblikovanje oddelkov v skladu z odredbo o normativih in stan-

dardih,
• ter racionalno izrabo šolskega prostora.

Starši prijavijo svojega otroka v  šolo v skupnem šolskem okolišu iz 
svojega gravitacijskega območja. 
Na posamezno šolo se lahko vpiše največ toliko učencev kot dolo-
ča Sklep o določitvi zmogljivosti osnovnih šol v Mestni občini Ptuj 
od šolskega leta 2007/08 dalje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 15/06). Kljub večjemu številu otrok v gravitacijskem območju, 
šola vpiše otroke  do določene zmogljivosti šole, ostali otroci se 
vpišejo v šolo, ki še ima prosto zmogljivost, znotraj skupnega šol-
skega okoliša.

V ta namen starši v prijavi za vpis navedejo prvo in drugo šolo, na 
katero želijo vpisati otroka. Razporeditev otrok opravijo ustanovi-
teljica in šole, pri tem pa upoštevajo:
• pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravita-

cijsko območje, v katerem biva,
• željo staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravitacij-

sko območje, v katerem biva,
• varnost poti in oddaljenost šol, v katero je razporejen,
• morebitna vključitev brata oziroma sestre v isto šolo.

Z razporeditvijo otrok na posamezno šolo je vpis zaključen.

Starši lahko vpišejo ali prepišejo otroka v šolo tudi izven šolskega 
okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis oziroma 
prepis v šolo se izvede tako, da starši vpišejo otroka v svojem šol-
skem okolišu, najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis pa vložijo 
na šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Odločitev o 
vpisu oziroma prepisu otroka odobrita ravnatelja obeh šol.

Osnovne šole so dolžne obvestiti ustanoviteljico o vseh vpisih 
otrok, ki so se vpisali v prvi razred osnovne šole, o vpisih otrok, ki 
so se vpisali v prvi razred na podlagi potrdila o začasnem prebiva-
lišču in o vpisih otrok izven svojega šolskega okoliša. Ustanovitelji-
ca bo v utemeljenih primerih na podlagi 8. člena Zakona o prijavi 
prebivališča (Uradni list RS, št. 59/06 - uradno prečiščeno besedi-
lo, 111/07 in 52/16 - ZPPreb-1) pri pristojnem organu zahtevala 
uvedbo postopka za ugotavljanje dejanskega prebivališča.

Številka: 603-1/2017
Datum: 9. 1. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si. Uredništvo: mag. Darja Harb 
(Lista župana dr. Štefana Čelana), Mateja Lapuh (Lista ZA Ptuj), Jožef Lenart (SDS), mag. Sonja Purgaj (SD), Dejan Klasinc (SMC), Jožica Težak (DeSUS), Peter Pribožič (NSi), Slavko 
Kolar (Mladi in upokojenci za delovna mesta), Branko Brumen (SLS), dr. Vlasta Kokol Voljč (Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj). 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.
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