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3. SKLEP
o potrditvi Lokalnega programa za kulturo Mestne 
občine Ptuj za obdobje 2020–2023 (str. 1)

4. 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. 1)

5. SKLEP
o potrditvi cenika najema dvoran Kongresno-
kulturnega središča Dominikanski samostan
 (str. 2)

6. SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del 
enote urejanja prostora »OP01« za parceli št. 922/3 
in 922/1, obe k. o. 366 Krčevina pri Vurbergu (str. 2)

7. SKLEP
o podelitvi priznanja velika oljenka Mestne občine 
Ptuj (str. 3)

8. SKLEP
o prenehanju dolžnosti člana sveta zavoda in o 
imenovanju novega predstavnika Mestne občine 
Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Šolski center Ptuj 
(str. 3)

9. JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter 
razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa v Mestni občini Ptuj v letu 2020 (str. 3)

10. OBVESTILO
o vpisu otrok v prvi razred osnovnih šol na območju 
Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2020/2021 (str. 4)

3.
Na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedi-
lo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 
68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 27. 1. 2020, sprejel naslednji  

SKLEP
o potrditvi Lokalnega programa za kulturo Mestne 

občine Ptuj za obdobje 2020–2023

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj potrdi Lokalni program za kulturo 
Mestne občine Ptuj za obdobje 2020–2023.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-1/2020-3
Datum: 27. 1. 2020

Nuška GAJŠEK, s. r.
županja Mestne občine Ptuj 

4.
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 in 78/19) in 12. člena Statuta Me-
stne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) ter 
predloga izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d. d., Puhova ul. 10, 
Ptuj, je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 13. seji, dne 27. 1. 
2020, sprejel

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 

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe varstva 
okolja za odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Mestne občine Ptuj soglasje k spremembi cen in 
sicer:
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a)  Za storitev odvajanja  komunalne odpadne in padavinske vode 
z javnih površin:
–  za ceno omrežnine 3,9684 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
–  za ceno opravljenih storitev 0,1946 EUR/m³ .

b)  Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z 
javnih površin: 

–  za ceno omrežnine 5,7404 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
–  za ceno opravljenih storitev 0,6787 EUR/m³.

c)  Za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami:
–  za ceno omrežnine 5,7404 EUR/mesec za faktor omrežnine 1,
–  za ceno opravljenih storitev 0,3487 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. 2. 2020.

Številka: 007-19/2019
Datum: 27. 1. 2020

Nuška GAJŠEK, s. r.
županja Mestne občine Ptuj 

5.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
svoji 13. seji, dne 27. 1. 2020, sprejel naslednji 

SKLEP
o potrditvi cenika najema dvoran Kongresno-
kulturnega središča Dominikanski samostan

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje cenik najema dvoran 
Kongresno-kulturnega središča Dominikanski samostan, ki je pri-
loga in sestavni del tega sklepa.

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

Številka: 007 - 2 / 2020
Datum: 27. 1. 2020

Nuška GAJŠEK, s. r.
županja Mestne občine Ptuj 

6.
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17)  in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
3. redni seji, dne 27. 1. 2020, sprejel
 

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del 

enote urejanja prostora »OP01« za parceli št. 922/3 
in 922/1, obe k. o. 366 Krčevina pri Vurbergu

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 1277 in se nana-
ša na zemljišče, ki obsega območje parcel št. 922/3 in 922/1, obe 
k. o. 366-Krčevina pri Vurbergu in se po določilih Odloka o ob-
činskem prostorskem 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 šte-
vilko uradne objave 107); v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v 
delu enote urejanja prostora oznake »OP01« z namensko rabo del-
no območje kmetijskih zemljišč (drugo kmetijsko zemljišče – K2) 
in delno območje stavbnih zemljišč (površina razpršene 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 parceli št. 922/3 in 922/1, obe 
k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu (izdelovalec: Umarh d.o.o., Ulica 
5. prekomorske 7, 2250 Ptuj, št. projekta 19-LP-01 z datumom no-
vember 2019).
(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 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) omogoči razširitev obstoječega 
stavbnega zemljišča razpršene poselitve A na območju parcele št. 
922/3, k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu  površine 600 m2 na par-
celo št. 922/1, k.o. 366-Krčevina pri Vurbergu v velikosti 120 m2, 
za namen gradnje stanovanjske hiše z dopolnilno dejavnostjo, kot 
izhaja iz elaborata lokacijske preveritve.
(2) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s tem skle-
pom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN, 
ki se nanašajo na območja avtohtone gradnje v odprtem prostoru.

4. člen
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti 
sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem infor-
macijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(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 in ve-
likosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob nasle-
dnjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v 
grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 Mestna ob-
čina Ptuj vodi evidenco lokacijskih preveritev.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 
 
Številka: 350-6/2019-29
Datum: 27. 1. 2020

Nuška GAJŠEK, s. r.
županja Mestne občine Ptuj 


