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18. SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del 
enote urejanja prostora OP16 Ptuj - za parcele št. 
604/2, 605/1 in 605/5, vse k.o. 401 Brstje (str. 1)

19. SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Vrtcu Ptuj (str. 3)

20. SKLEP
o soglasju k spremembi cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini 
Ptuj (str. 4)

21. SKLEP
o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj (str. 4)

22. SKLEP 
o potrditvi cen grobnin in pokopaliških storitev v 
Mestni občini Ptuj (str. 5)

23. SKLEP
o spremembi Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno 
parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj 
(str. 5)

24. SKLEP
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – športna infrastruktura na 
nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 
542/1 (str. 6)

25. SKLEP
o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju 
nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda 
javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 
(str. 6)

26. ODREDBA
o spremembi Odredbe o poslovnem času, uradnih 
urah in razporeditvi delovnega časa Občinske 
uprave Mestne občine Ptuj (str. 6)

27. JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje  programov dejavnosti 
neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni 
občini Ptuj za leto 2023 »borci, častniki, veterani« 
(str. 7)

28. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v 
Mestni občini Ptuj v letu 2023 (str. 8)

18.
Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) 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 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel

SK L E P
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del 
enote urejanja prostora OP16 Ptuj - za parcele št. 

604/2, 605/1 in 605/5, vse k.o. 401 Brstje

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z identifikacijsko šte-
vilko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 3216 in se nana-
ša na zemljišče, ki obsega območje parcel št. 604/2, 605/1 in 605/5; 
vse k.o. 401 Brstje in se po določilih Odloka o občinskem prostor-
skem načrtu Mestne občine 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 razlaga (pod zaporedno številko uradne objave 
106), 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno številko uradne ob-
jave 107), 14/19 – lokacijska preveritev, 2/20 – lokacijska preveri-
tev, 3/20 – lokacijska preveritev, 6/20 – lokacijska preveritev (pod 
zaporedno številko uradne objave 40), 6/20 – lokacijska preveri-
tev (pod zaporedno številko uradne objave 41), 9/20 – lokacijska 
preveritev, 4/21 – lokacijska preveritev, 13/21, 14/21 – lokacijska 
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preveritev, 8/22 – obvezna razlaga); v nadaljnjem besedilu: OPN) 
nahaja v delu enote urejanja prostora oznake OP16 z namensko 
rabo delno območje kmetijskih zemljišč (najboljše kmetijsko ze-
mljišče – K1) in delno območje stavbnih zemljišč (površina razpr-
šene poselitve - A).

2. člen
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako kot izha-
ja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora 
OP16 Ptuj - za parcele št. 604/2, 605/1 in 605/5; vse k.o. 401 Brstje 
(izdelovalec: UMARH d.o.o., Zelenikova ulica 1, 2250 Ptuj, št. pro-
jekta 22-LP-10 z datumom julij 2022, dopolnjen decembra 2022).
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacij-
sko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je 
priloga sklepa.

3. člen
(1) Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa se v skladu 
s 134. in 135. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter ob upoštevanju Priporočil 
za izvajanje lokacijske preveritve (MOP, 23. 11. 2018) določi ob-
seg stavbnega zemljišča preveritve za določitev obsega stavbnega 
zemljišča za del enote urejanja prostora OP16 Ptuj - za parcele št. 
604/2, 605/1 in 605/5; vse k.o. 401 Brstje. Gre za preoblikovanje 
stavbnega zemljišča pri razpršeni poselitvi glede na obseg, ki je kot 
izvorno določen v veljavnem občinskem prostorskem načrtu. Po-
vršina izvorno določenega stavbnega zemljišča znaša 921,88 m². 
Preoblikovanje se bo izvedlo samo v delu posamične poselitve, ki 

sega na parc. št. 605/1, k.o. Brstje. Preoblikovanje izvornega ob-
močja lokacijske preveritve obravnava izvzem 85,62 m2 severnega 
dela obstoječega stavbnega zemljišča na parceli parc. št. 605/1 k.o. 
Brstje. Ta površina se doda na južno stran obstoječega stavbnega 
zemljišča, prav tako na parcelo parc. št. 605/1 k.o. Brstje.
(2) Prizidava k obstoječi stanovanjski hiši na stavbnem zemljišču, 
ki s tem sklepom spreminja obliko, se omogoči po določilih OPN, 
ki se nanašajo na površine razpršene poselitve.

4. člen
(1) Sprejeti sklep se skupaj z elaboratom in mnenji nosilcev ure-
janja prostora objavi v prostorskem informacijskem sistemu in v 
uradnem glasilu.
(2) Mestna občina Ptuj podatke o lokacijski preveritvi posreduje 
Upravni enoti Ptuj in Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Mestna občina Ptuj vnese podatek o spremenjeni obliki stavb-
nega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spre-
membah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem 
prikazu namenske rabe prostora.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 
 
Številka: 350-11/2022-37
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja
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19.
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
55/17 in 18/21), 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 – ZUU-
JFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 , 61/17-
ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 47/19, 189/20-ZFRO in 54/22-ZUPŠ-
1), 78. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 
– odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZO-
sn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 
95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 
– ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 174/20 – ZIPRS2122 in 
139/22 – ZSPJS-AA), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) 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 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, 
sprejel

SK L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v 

Vrtcu Ptuj 

1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj znašajo mesečno 
na otroka:

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

1. Prvo starostno obdobje
1 do 3 let 653,57
Cena za otroke iz MOP z dodatno 
subvencijo 588,21

2. Drugo starostno obdobje
3 do 4 let 521,75
4 do 6 let 487,15

3. Kombinirani oddelek
2 do 4 leta 535,86

4. Razvojni oddelek – OŠ dr. Ljudevita 
Pivka 1.256,16

5. Bolnišnični oddelek 3.375,50
cena/otroka na dan 16,07
Odbitek za hrano na dan 2,25
(sorazmerno s prispevkom starša)

Opomin   2,50
Dežurstvo (do 1 ure)  11,00

(1) Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ptuj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključe-
nega v dnevni program v Vrtcu Ptuj, se cena programa za prvo sta-

rostno obdobje (1-3 leta), ki je osnova za plačilo staršev, dodatno 
zniža dodatno zniža za 10 % tako, da znaša 588,21 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 47,25 EUR oziroma 2,25 EUR na 
dan.
(2) Stroški materiala in storitev, upoštevani v cenah programov iz 
1. člena tega sklepa, znašajo 61,96 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, v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 
starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnosti otroka najmanj en in 
največ dva meseca. Za počitniško rezervacijo plačajo 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 odso-
tnost pisno napovedati vrtcu vsaj deset dni pred prvim dnem od-
sotnosti.
(2) V izjemnih primerih, kadar starši ne morejo koristiti počitni-
ške rezervacije v poletnih mesecih (npr. sezonski delavci, bolezen, 
dopust ali drugi razlogi), lahko pod enakimi pogoji kot v pred-
hodni točki, izrabijo počitniško odsotnost otroka v katerem koli 
drugem obdobju tekočega leta. 
(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) Koriščenje počitniške rezervacije se omogoča tudi staršem, ki 
imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj in 
obiskujejo zasebne vrtce.
(7) 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.

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, 
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naslednji mesec so starši oproščeni plačila vrtca.
(2) To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Ptuj uve-
ljavlja samo starš, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Ptuj.
(3) 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.
(4) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen počitniške odso-
tnosti in odsotnosti zaradi bolezenskih stanj, v skupnem trajanju 
največ dva meseca letno. 
(5) Koriščenje dodatnega znižanja zaradi bolezni se omogoča tudi 
staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno  prebivališče v Mestni 
občini Ptuj in obiskujejo zasebne vrtce.

6. člen
(1) 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. 
(2) To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Ptuj uve-
ljavlja samo starš, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Ptuj.
(3) 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. 
(4) 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.

7. člen
 (1) Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na podlagi izpisanega 
obrazca, oddanega na upravi vrtca, najmanj 30 dni pred željenim 
datumom izstopa. Izpis prične veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko je bila oddana vloga.
(2) Ugodnosti iz 4. 5. in 6. člena veljajo le v primeru, da imajo starši 
poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.
(3) Ugodnosti iz 4. člena veljajo le v primeru, če je v vrtec vključen 
samo en otrok iz družine. V primeru, če sta v vrtec hkrati vklju-
čena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi 
cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 13/20).

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od   1. 3. 2023 dalje.

Številka: 007-43/2020
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

20.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07 in 14/20) ter predloga izvajalca Komunalno podjetje 

Ptuj d. d., Puhova ul. 10, Ptuj, je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
svoji 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel

SK L E P
o soglasju k spremembi cen storitev obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

komunalnimi čistilnimi napravami v 
Mestni občini Ptuj 

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe varstva 
okolja za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Ptuj soglasje k spremembi cen in 
sicer:
a)  Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 

z javnih površin:
    – za ceno omrežnine 4,1198 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
    – za ceno opravljenih storitev 0,2735 EUR/m³ .
b)  Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z 

javnih površin: 
    – za ceno omrežnine 5,4099 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
    – za ceno opravljenih storitev 1,3310 EUR/m³.
c)  Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
    – za ceno omrežnine 5,4099 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
    – za ceno opravljenih storitev 0,3846 EUR/m³.

2. 
Cene so brez davka na dodano vrednost. 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se prične s 1. 3. 2023.

Številka: 007-34/2022
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

21.
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen sto-
ritev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni 
list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07 in 14/20) ter predloga izvajalca Komunalno podjetje 
Ptuj d. d., Puhova ul. 10, Ptuj, je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
svoji 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel

SK L E P
o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 

občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj 

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe varstva 
okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k spremembi cene storitve 
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskr-



ŠTEVILKA 2LETO XXIX / 23. 2. 2023 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

5

bo s pitno vodo v Mestni občini Ptuj sicer:
    – za ceno omrežnine 5,2228 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
    – za ceno opravljenih storitev 1,1791 EUR/m³ .

2. 
Cene so brez davka na dodano vrednost. 

3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se prične s 1. 3. 2023

Številka: 007-2/2023
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

22.
Na podlagi drugega odstavka 57. člena Odloka o pokopališkem 
redu v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
3/20) 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 svoji 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel

SK L E P 
o potrditvi cen grobnin in pokopaliških storitev v 

Mestni občini Ptuj

1. 
Mestni svet Mestne občine Ptuj, izvajalcu Javne službe Ptuj, d. o. o., 
potrjuje cene grobnin in pokopaliških storitev, kot sledi:

Grobnina/storitev enota
cena

 (EUR brez 
DDV)

Grobnina za enojni grob – novo 
pokopališče leto 51,03

Grobnina za družinski grob – novo 
pokopališče leto 57,88

Grobnina za žarno nišo – novo 
pokopališče leto 25,52

Grobnina za enojni grob – staro 
pokopališče leto 44,41

Grobnina za družinski grob – staro 
pokopališče leto 50,37

Raztros pepela storitev 120
Dodaten dan uporabe mrliške vežice dan 50
Uporaba mrliške vežice s čiščenjem dan 75
Uporaba čajne kuhinje dan 50
Uporaba hladilne komore dan 27,40
Uporaba ozvočenja kos 21
Izkop in zasutje klasičnega groba (do 
180 cm) in zavarovanje sosednjih 
grobov

kos 220

Izkop in zasutje klasičnega groba (nad 
180 cm) in zavarovanje sosednjih 
grobov

kos 250

Izkop žarnega groba in zavarovanje 
sosednjih grobov kos 70

Ekshumacija pred potekom 10 let (z 
izkopom in zasutjem jame) kos 450

Ekshumacija po poteku 10 let (z 
izkopom in zasutjem jame) kos 300

Prva ureditev groba; odstranitev 
vencev-odvoz na deponijo (klasični 
pokop)

kos 45

Prva ureditev groba; odstranitev 
vencev-odvoz na deponijo (žarni 
pokop)

kos 30

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o potrditvi 
cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s 
pokopališči, urejanja in vzdrževanja pokopališč in pogrebnih sto-
ritev (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.14/15).

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s 1. 3. 2023.

Številka: 301-1/2015
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

23.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN 
in 57/11), drugega odstavka 19. člena Odloka o koncesiji za opra-
vljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni 
občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/08, 10/12, 
13/13, 15/13 in 5/14) 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 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel

SK L E P
o spremembi Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne 

lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno 
parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj

1. člen
V Sklepu o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske jav-
ne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza ne-
pravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/19, 6/19, 8/20, 6/21,12/21 in 6/22; 
v nadaljevanju: Sklep) se v 1. členu v tabeli spremenijo deveta, de-
seta in enajsta rubrika tako, da se glasijo:

 »

CENE POLNJENJA 
ELEKTRIČNIH VOZIL

Cena 
brez 
DDV

Vrednost 
DDV

Cena 
z 

DDV
cena polnjenja / kWh 0,32 0,07 0,39
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PRISTOJBINA POLNJENJA 
ELEKTRIČNIH VOZIL

Cena 
brez 
DDV

Vrednost 
DDV

Cena 
z 

DDV
pristojbina za vsako začetno 
polnjenje / 1 polnjenje 0,41 0,09 0,50

DODATEK K CENI POLNJENJA 
NAD 240 MINUT

Cena 
brez 
DDV

Vrednost 
DDV

Cena 
z 

DDV
dodatek polnjenja nad 240 minut 
/ minuta
*  zaračunava se le v času med 6. in 

19. uro

0,02 0,01 0,03

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se prične s 1. 3. 2023.  

Številka: 007-20/2012
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

24.
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) 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 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel 

SK L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena – športna infrastruktura na 

nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 
542/1

1. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena – športna infrastruktura lokalnega pomena na nepremič-
nini katastrska občina 400 Ptuj parcela 542/1.

2. 
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se po prenehanju sta-
tusa javnega dobra lokalnega pomena – športna infrastruktura 
lokalnega pomena, v zemljiški knjigi izbriše zaznamba javnega do-
bra, ki je vpisana pod ID 18463549. 

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

Številka: 007-3/2023
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

25.
Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Po-
krajinski muzej Ptuj – Ormož (Uradni list RS, št. 89/08, 10/09 in 
30/15, v nadaljevanju: odlok) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Me-
stni svet Mestne občine Ptuj na 3. redni seji, dne 20. 2. 2023, sprejel 

SK L E P
o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju 

nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda 
javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož

1.
Matejki MILOŠIČ preneha dolžnost članice Sveta zavoda javnega 
zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož.

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Lino HABJANIČ za novo 
predstavnico Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Po-
krajinski muzej Ptuj – Ormož do izteka mandata sveta zavoda v 
sedanji sestavi. 

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

Številka: 100-117/2008
Datum: 20. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

26.
Na podlagi 23. in 52. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) izdajam

ODR E DB O
o spremembi Odredbe o poslovnem času, uradnih 

urah in razporeditvi delovnega časa Občinske 
uprave Mestne občine Ptuj

1. člen
V Odredbi o poslovnem času, uradnih urah in razporeditvi delov-
nega časa Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 4/15, 10/17, 6/19 in 4/21) se prvi in drugi 
odstavek 6. člena spremenita, tako da glasita:

»(1) Delovni čas javnih uslužbencev se v okviru poslovnega časa 
razporedi tako, da se začne med 7. in 8. uro in konča med 15. in 
16. uro. V sredo se konča med 17. in 18. uro in v petek med 13. in 
14. uro. 

(2) Premakljiv delovni čas za prihod javnih uslužbencev na delo je 
med 7. in 8. uro, za odhod z dela pa v ponedeljek, torek in četrtek 
med 15. in 16. uro, v sredo med 17. in 18. uro in v petek med 13. 
in 14. uro.«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2023.

Številka: 020-2/2023-4
Datum: 15. 02. 2023

Nuška Gajšek
županja
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27.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP 
in 149/22) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/22) Mestna občina Ptuj 
objavlja

JAV N I R A Z PI S 
za sofinanciranje  programov dejavnosti 

neprofitnim organizacijam in društvom v 
Mestni občini Ptuj za leto 2023

»borci, častniki, veterani«
 (v nadaljevanju: razpis)

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 

2. PREDMET RAZPISA je sofinanciranje programov dejavnosti 
neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za 
leto 2023 kot so: borci narodnoosvobodilnega boja (NOB), častni-
ki, veterani in druge organizacije in društva, ki opravljajo dejav-
nosti s področja obrambe, veteranstva, zgodovine NOB ali domo-
ljubnih dejavnosti.  

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU: 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
–  da imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne 

občine Ptuj oziroma izvajajo programe in projekte, ki se prete-
žno nanašajo ali se odvijajo na območju Mestne občine Ptuj,

–  da neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega 
prebivalstva,

–  da omogočajo članstvo občanom s področja Mestne občine Ptuj, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje,

–  da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma 
program prireditve,

–  da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo 
mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni 
dokumentaciji.

4. VIŠINA razpisanih sredstev za sofinanciranje znaša 
7.630,00 EUR.

5. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti bo odvisen 
od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša 
(ne glede na število doseženih točk) do največ 60 % od vrednosti 
celotnega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.

6. MERILA
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa ocenila na podlagi spodaj nave-
denih meril. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovre-
dnotena s točkami. Višina financiranja po posamezni vlogi bo do-
ločena glede na vrednost točke in število prejetih točk. 

6.1. Sedež –  izvajalec  ima  sedež oz. stalno prebivališče v občini:  
– sedež v občini 10 točk

– sedež izven občine          0 točk

6.2. Članstvo – število aktivnih članov:
– 300 in več 3 točke
– 100 - 300 2 točki
– do 100 1 točka

   
6.3. Interes – izvajalec s svojim programom prispeva in koristi in-
teresom lokalne skupnosti:
- velik 15 točk
- srednji 10 točk
- lokalni   5 točk
- ožji   2 točki

6.4. Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časov-
no obdobje:
– 10 let in več 3 točke
– 5 do 10 let 2 točki
– do 5 let 1 točka

6.5. Sodelovanje - izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, kate-
rih organizator je MO Ptuj:
– da (5 krat in več) 10 točk
– da (od 2 do 5 krat)   5 točk
– ne sodelujejo   0 točk

   
6.6. Promocija – programi prispevajo k prepoznavnosti občine:
– da 3 točke
– ne 0 točk

6.7. Kvaliteta – ocenjuje se vsebina, predstavitev, okolju prijazno, 
kulturna identiteta:    
– da 1 točka
– ne 0 točk

6.8. Preglednost  – cilji ter nameni programa dejavnosti so jasno 
opredeljeni: 
– da 1 točka
– ne 0 točk

6.9. Realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno kon-
strukcijo:
- da 1 točka
- ne 0 točk

Največje možno število točk: 47. Sofinancirani bodo programi de-
javnosti, ki bodo pri točkovanju dosegli 30 in več točk.   

7. ROK IZVEDBE 
Rok izvedbe oz. trajanja programa dejavnosti: do konca leta 2023. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2023 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

8. VSEBINA PRIJAVE
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Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Ne-
popolne prijave ne bodo obravnavane.

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je 22. marec 2023. Razpisno dokumentacijo 
lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj in na spletni 
strani Mestne občine Ptuj: https://www.ptuj.si/razpisi .
Vlogo izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno v za-
prti ovojnici ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na na-
slov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:
      »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS –  programi dejavnosti«
      Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

10. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno oddane 
prijave ter prijave, ki niso oddane na razpisnih obrazcih ali pa ne 
izpolnjujejo razpisnih pogojev, se ne bodo upoštevale. 

11. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril 
in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve 
sredstev in ga predložila v odločitev direktorju občinske uprave, 
ki bo izdal sklep na podlagi pripravljenega predloga in odločitve 
strokovnega kolegija.   
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 dneh po od-
piranju vlog. Na podlagi sprejete odločitve bo direktor občinske 
uprave izdal sklep z utemeljitvijo in izbranim kandidatom določil 
rok, v katerem lahko podpišejo pogodbo o sofinanciranju, v kateri 
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Vsi vlagatelji, 
ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo 
ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni pri organu, 
ki je izdal sklep.   
Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi in dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev. 

12.  KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVI-
GNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne obči-
ne Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in na spletni strani Mestne občine 
Ptuj: www.ptuj.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje Matej Gajser na 
Mestni občini Ptuj. Kontakt: telefon 02 748 29 16 ali e-mail: matej.
gajser@ptuj.si . 

Številka:  410-16/2023-1
Datum: 23. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

28.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP 
in 149/22) in na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj 
za leto 2023 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/22) Mestna 
občina Ptuj objavlja

JAV N I R A Z PI S
za sofinanciranje terciarnega izobraževanja v 

Mestni občini Ptuj v letu 2023

1. Predmet razpisa: 
Predmet razpisa je sofinanciranje terciarnega izobraževanja na po-
dročju Mestne občine Ptuj v letu 2023. 

2. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež na ob-
močju Mestne občine Ptuj ter imajo pridobljen akreditiran viso-
košolski program in so vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

3. Razpisni pogoji:
–  sedež pravne osebe na območju Mestne občine Ptuj,
–  pridobljen akreditiran visokošolski program, 
–  pravna oseba je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Mi-

nistrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

4. Razpisna merila:
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predlo-
ženih programov in projektov presojala in ocenjevala strokovna 
komisija, ki jo imenuje županja Mestne občine Ptuj. Merila so do-
stopna na spletni strani: www.ptuj.si

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki bodo v celoti 
ustrezali navedenim merilom.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
Okvirna vrednost razpisanih sredstev je 67.100,00 EUR. Mestna 
občina Ptuj bo sofinancirala delovanje pravne osebe največ do vi-
šine 67.100,00 EUR. 

6. Obdobje za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023, v skladu s 
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju terciarnega izobraževanja.

7. Rok za oddajo prijave:
Rok za oddajo prijave na javni razpis začne teči 23. 2. 2023 in se 
zaključi 10. 3. 2023. 

Razpisna dokumentacija in prijava
Razpisna dokumentacija obsega:
–  besedilo javnega razpisa,
–  prijavni obrazec na javni razpis,
–  razpisna merila in
–  vzorec pogodbe.
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Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava je popolna, če:
–  je predložena na navedenem prijavnem obrazcu, ki je v celoti 

izpolnjen,
–  vsebuje vse zahtevane podatke in priloge ter 
–  je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Ptuj: www.ptuj.si.

9. Rok za oddajo vlog in način pošiljanja:
Rok za oddajo prijav je 10. 3. 2023 oziroma najkasneje ta dan od-
dana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Vlogo dostavite v 
zaprti ovojnici v sprejemno pisarno ali oddate po pošti, kot pripo-
ročeno pošiljko na naslov: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 
1, 2250 Ptuj z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinancira-
nje terciarnega izobraževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2023«.
Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja – naziv ter naslov.
Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
pošiljatelju.

10. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
uradna oseba za vodenje postopka sofinanciranja terciarnega izo-
braževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2023 opravila v roku osmih 
dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 
pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

11. Izid razpisa:
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril 
bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sofinanci-
ranja.
Odločbe o dodelitvi sofinanciranja terciarnega izobraževanja bo 
izdal direktor občinske uprave.
O odločitvi razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 dneh po 
odpiranju vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila 
iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 15 dneh 
od prejema odločbe vloži pritožbo. Prijavitelj mora v svoji pritožbi 
opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi odloči 
županja Mestne občine Ptuj. Odločitev je dokončna.

12. Dodatna pojasnila:
Dodatna pojasnila glede razpisa sofinanciranja terciarnega izobra-
ževanja v Mestni občini Ptuj v letu 2023 lahko dobite na Mestni 
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v Kabinetu župana, Damijan Plajn-
šek, tel. 02/748 29 58, damijan.plajnsek@ptuj.si . 

Številka: 410-20/2023
Datum:   14. 2. 2023

Nuška Gajšek
županja

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: Miha DAMIŠ (SD), Maša GORIČAN (SDS), Milan KLEMENC (Lista Andreja Čuša – MI & ČUŠ), Polonca ŠKERGET (Gibanje Svoboda), Matevž TOPLAK (Lista Ptuj je 
naš), Janez ROŽMARIN (NSi), Jernej MIKLOŠIČ (Resni.ca), Suzana Lara KRAUSE (SLS) in Vinko REŠ (Levica). 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.


