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105.
Na podlagi 29. 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), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 
- ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 96/15-ZIPRS1617 in 80/16-ZIPRS1718) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji, dne 18. 12. 2017, na predlog župana sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
Mestne občine Ptuj za leto 2018

1.  SPLOŠNE DOLOČBE
1.  člen

S tem odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po-
roštev občine in javnega sektorja na ravni  občine.

2. člen
(1) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj.
(2) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma 
od njega pooblaščena oseba.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2018 se določa v višini 32.397.717,36 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.

105. ODLOK O PRORAČUNU
Mestne občine Ptuj za leto 2018

106. OBVEZNA RAZLAGA
določil 102. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ptuj

107. OBVEZNA RAZLAGA
določil tretje točke Pojasnil in opomb Priloge 1 
Odloka  o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ptuj

108. SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in 
občinskih taks v Mestni občini Ptuj

109. SKLEP
o določitvi vrednosti točke, ki je osnova za ugoto-
vitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in 
garaž

110. SKLEP
o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine 
Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Lekarne Ptuj

111. JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidatov za predsednika in člane 
volilne komisije Mestne občine Ptuj
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(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - v evrih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2018

I. SKUPAJ  PRIHODKI (70+71+72+73+74)   31.030.043,91
TEKOČI PRIHODKI 20.485.669,99
 70 DAVČNI PRIHODKI 15.256.931,00

700 Davki na dohodek in dobiček 11.697.283,00
703 Davki na premoženje              3.178.915,00
704 Domači davki na blago in storitve 378.233,00

           706 Drugi davki                                                                                                                  2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.228.738,99

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.815.945,68
711 Takse in pristojbine 29.100,00
712 Globe in druge denarne kazni 88.300,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.196,73
714 Drugi nedavčni prihodki 1.294.196,58

72 KAPITALSKI PRIHODKI              3.623.730,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 901.730,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev              2.722.000,00

 73 PREJETE DONACIJE                                                                                                     32.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov                  32.000,00
731 Prejete donacije iz tujine                           0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.888.643,92
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                   2.703.274,90            
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
       sredstev proračuna Evropske unije             4.185.369,02                                     

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
      787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  31.406.337,36
40 TEKOČI ODHODKI 8.166.437,62

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.568.857,09
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 392.157,97                    
402 Izdatki za blago in storitve 4.118.389,56
403 Plačila domačih obresti 160.000,00
409 Rezerve                     927.033,00

41 TEKOČI TRANSFERI 10.232.358,26
410 Subvencije                  867.719,71
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.230.655,40
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 862.873,31
413 Drugi tekoči domači transferi 4.271.109,84
414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                                    0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.905.653,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.905.653,14

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.101.888,34
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
       proračunski uporabniki 1.890.405,18
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 211.483,16
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -376.293,45

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2018

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 68.285,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 68.285,00

750 Prejeta vračila danih posojil 68.285,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV (440+441+442) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
     DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 68.285,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2018

VII. ZADOLŽEVANJE (500)               1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE               1.000.000,00

500 Domače zadolževanje                  1.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   991.380,00

55 ODPLAČILA DOLGA                 991.380,00
550 Odplačila domačega dolga                991.380,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

 RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)               -299.388,45                

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                      8.620,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                  376.293,45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 300.000,00

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podpro-
gram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 
na spletni strani Mestne občine Ptuj.
(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3.  POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
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(2) Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enako-
merno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni 
z zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta določeno drugače.
(3) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati 
svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim pro-
računom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu prora-
čuna.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah; 
(v nadaljevanju: ZJF), tudi:
–  prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred po-

žarom,
–  prihodki četrtnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene določe-

ne v finančnem načrtu posamezne četrtne skupnosti, 
–  prihodki od komunalnega prispevka, ki so namenski vir financi-

ranja gradnje komunalne opreme,
–  najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne služ-

be ravnanje z odpadki, ki je prihodek proračunskega sklada za 
izgradnjo CERO Gajke,

–  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od-
padnih voda, ki se porabi za gradnjo infrastrukture na podro-
čju ravnanja z odpadno vodo in sicer za izgradnjo sekundarne 
fekalne kanalizacije ter v okviru projekta Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju Ptujskega polja II. Faza, 

–  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja od-
padkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje 
oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacij-
skih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja in

–  prihodki iz naslova finančnega jamstva, ki so prihodek prora-
čunskega sklada za izgradnjo CERO Gajke in se smejo uporabiti 
le za zapiranje deponije.

6. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro-
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča 
o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami 
v posebnem delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati 
objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki. Prerazporejanje ne 
sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zagotovlje-
na. Zgornja meja prerazporeditve je 10 % v okviru področja pro-
računske porabe.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 
in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča 
mestnemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi 
realizaciji.
(4) O prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti od-
loča predsednik sveta četrtne skupnosti.

7. člen
(1) Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v 
naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v prora-
čunu tekočega leta.
(2) Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem prora-
čunu za leto 2018.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v 
prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2018. 

8. člen
(1) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 15 % 
mora predhodno potrditi mestni svet.
(2) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve mestnega sveta.

9. člen
(1) Proračunski skladi so :
–  Sklad proračunske rezerve,
–  Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke,
–  Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru pro-

jekta »Kulturna prestolnica«.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje do višine 100.000,00 
EUR.
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-
loča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 45.000,00 EUR župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča mestni svet.
(3) V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezer-
vacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zado-
stnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča 
župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov proračuna. Proračunska rezervacija se v letu 2018 obli-
kuje v višini 42.594,00 EUR.

10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Skupna vi-
šina odpisanih dolgov v letu 2018 ne sme presegati 5.000,00 EUR.

11. člen
(1) Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predho-
dnega soglasja župana, razen:
–  pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih oce-

njena vrednost presega 2.086,46 EUR,
–  pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena 

vrednost presega 8.345,85 EUR,
–  pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin.
(2) O odtujitvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne 
občine Ptuj mestni svet.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAV-
NEGA SEKTORJA

12. člen
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju 
do višine 5 % vseh izdatkov  zadnjega sprejetega proračuna, če se 
zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov  izvrševanje prora-
čuna ne more uravnovesiti.
(2) Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za 
finančno poslovanje. 

13. člen
(1) Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova in-
vesticij se bo Mestna občina Ptuj v letu 2018  zadolžila do višine 
1.000.000,00 EUR.
(2) Mestna občina Ptuj v letu 2018 ne bo izdajala poroštev za ob-
veznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in javnih 
podjetij ter drugih pravnih oseb v katerih ima občina neposre-
dno ali posredno prevladujoč vpliv. Tudi posredni proračunski 
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uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter 
druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, ne morejo dajati poroštev.
(3) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv, se smejo v letu 2018 zadolžiti do skupne višine 3.000.000,00 
EUR, po vsakokratnem sklepu mestnega sveta. Navedena zadolže-
vanja se ne štejejo v največji obseg zadolževanja občine in za od-
plačilo dolga morajo imeti zagotovljene neproračunske vire.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2019, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep 
župana.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-269/2016
Datum: 18.12.2017  

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

106.
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, 7/15 in 9/17) je Mestni svet Mestne občine Ptuj 
na 35. seji, dne 18. 12. 2017, sprejel naslednjo 

OBVEZNO RAZLAGO
določil 102. člena 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, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17-obvezna razlaga 
in 14/17 - v nadaljevanju: odlok) se za 102. člen poda naslednja 
obvezna razlaga:

»Iz Priloge 1 OPN izhaja, da je v območjih z namensko rabo CD 
dopustna gradnja stavb z oznako 125 Industrijske stavbe in skla-
dišča in podrobneje stavb z oznako 12520 Rezervoarji, silosi in 
skladišča ob upoštevanju dodatnega pogoja iz 22 točke Pojasnil 
in opomb določil iz Priloge 1, ki govori, da so »dopustni samo 
objekti za lastne potrebe in ureditve ter objekti za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami«. Vezano na tretji in šesti 
odstavek 102. člena, so objekti za lastne potrebe v območjih CD 
po zahtevnosti gradnje lahko le nezahtevni ali enostavni (sicer so v 
drugih območjih brez tovrstnega pogoja lahko tudi drugačni glede 
na zahtevnost gradnje, npr. manj zahtevni v povezavi z 58. členom 
OPN) - pri čemer objekti za lastno rabo lahko služijo individualni 
gradnji (potrebam fizičnih oseb) ali določeni dopustni ali obstoječi 
gospodarski dejavnosti (pravnim osebam za zadovoljevanje njiho-
vih lastnih potreb).

Iz navedenega izhaja, da je gradnja nezahtevnih in enostavnih 

objektov (npr. hladilnica ali specializirano skladišče itd.) za 
lastne potrebe (potrebe fizičnih ali pravnih oseb) na parceli št. 
1504/1 k. o. Ptuj dopustna in v skladu z določili OPN. Skladno s 
Prilogo 2 in ostalimi določili OPN je dopustna gradnja majhne 
stavbe za potrebe ureditve specializiranega skladišča do veli-
kosti 50 m2.«.

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: 350-7/2017
Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

107.
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, 7/15 in 9/17) je Mestni svet Mestne občine Ptuj 
na 35. seji, dne 18. 12. 2017, sprejel naslednjo 

OBVEZNO RAZLAGO
določil tretje točke Pojasnil in opomb Priloge 1 

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, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17-obvezna razlaga in 
14/17 - v nadaljevanju: odlok) se za tretjo točko Pojasnil in opomb 
Priloge 1 poda naslednja obvezna razlaga:

»Tretja točka Pojasnil in opomb Priloge 1 OPN določa, da je gra-
dnja stavb označenih s številko 3 »dopustna v lokalnih središčih in 
naseljih, kjer je že to obstoječ tip gradnje po namenu ali velikosti, ob 
upoštevanju pogojev oblikovanja, velikosti in varstva ter jih utemel-
jujejo dodatne strokovne podlage,«. Slednje kot pogoj velja tudi za 
stavbe za zdravstveno oskrbo v območjih z namensko rabo SS-sta-
novanjske površine, za katere je že v podrobnejših prostorskih iz-
vedbenih pogojih po EUP in namenski rabi prostora v četrti točki 
četrtega odstavka 98. člena med drugim navedeno, da so dopustne 
tudi ambulante kot samostojne stavbe. Pogoj iz tretje točke Priloge 
1 pa je vezan na sistem poselitve, na hierarhijo središč, njihovo 
vlogo in funkcijo. Predmetna parcela št. 860/1 k. o. Rogoznica se 
nahaja v območju enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) 
RO01. Iz OPN je, poleg fizične in funkcijske povezave območja 
RO01 kot del mesta Ptuj, ki je lokalno središče (celo občinsko sre-
dišče), skladnost razvidna iz 23. člena OPN, ki govori o okvirnih 
območjih naselij, ki v drugem odstavku med naselja mesta Ptuj 
uvršča tudi naselje Rogoznica, iz 32. člena OPN, ki govori o usme-
ritvah za razvoj naselja občinskega središča, med katerimi je v 
drugem odstavku (»Razvoj poselitve in razvoj dejavnosti v mestnem 
naselju bo občina usmerjala v naslednja območja mesta:« navedena 
tudi Rogoznica ter v 41. členu OPN (»Enote urejanja prostora«), ki
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 v tretjem odstavku definira razdelitev mesta Ptuj po EUP (v točki 
6 je navedeno območje četrtne skupnosti Rogoznica).

Iz navedenega izhaja, da je pogoj ustreznosti lokacije glede na 
zahtevan rang ali funkcijo naselja večkrat dosežen oziroma do-
kazan, zato je gradnja stavb za zdravstveno ambulanto na par-
celi št. 860/1 k. o. Rogoznica (oziroma v vseh EUP z namensko 
rabo SS), ob izpolnitvi dodatnih pogojev, glede oblikovanja, 
velikosti in varstva ter so utemeljene z dodatno strokovno pod-
lago, dopustna in v skladu z določili OPN.«.

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: 350-22/2017
Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

108.
Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Odloka o oglaševanju v 
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/16) 
in 38. člena Odloka o rabi javnih površin v Mestni občini Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 7/13, 5/14 in 9/14) ter 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na svoji 35. redni 
seji, dne 18. 12. 2017, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun uporabnin in 

občinskih taks v Mestni občini Ptuj

1.
Vrednost točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni 
občini Ptuj znaša 0,081.

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 
vrednosti točke za izračun uporabnin in občinskih taks v Mestni 
občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/16).

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od 1. 1. 2018.

Številka: 007-32/2010-8
Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

109.
Na podlagi 24. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov in 
garaž v najem (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/12, 8/13 
in 15/13) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
35. seji, dne 18. 12. 2017, sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi vrednosti točke, ki je osnova za ugoto-
vitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in 

garaž

1.
Vrednost točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti po-
slovnih prostorov in garaž, katerih lastnik je Mestna občina Ptuj, 
znaša 1,666 EUR.

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 
vrednosti točke, ki je osnova za
ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in garaž (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 15/16).

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od 1. 1. 2018.

Številka: 007-36/2016
Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

110.
Na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne 
Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09, 109/12 in 94/13) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 35. seji, dne 18. 12. 2017, 
sprejel 

SKLEP
o imenovanju dveh predstavnikov Mestne občine 
Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Lekarne Ptuj

1.
Za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda 
Lekarne Ptuj se imenujeta: 
 
Helena NEUDAUER in
Branko KUMER.

2.
Mandatna doba imenovanih v svetu zavoda začne teči z dnem 
konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda.

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

Številka: 103-10-9/2001
Datum: 18. 12. 2017

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj
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111.
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter 58. čle-
na Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) objavlja 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslednji

JAVNI POZIV 
za predlaganje kandidatov za predsednika in člane 

volilne komisije Mestne občine Ptuj
 
I.

Na podlagi 33., 108. in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12; 
v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete, v četrtne svete in 
volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije.

Glede na 38. člen ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni 
mandat, imenuje občinski svet.
Glede na 8. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 9/07) ima Mestna občina Ptuj Volilno komisijo 
Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: OVK), ki jo imenuje Mestni 
svet Mestne občine Ptuj.

ZLV v 45. členu v zvezi s 25. členom Zakona o volitvah v držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) določa, da član OVK ne 
more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK sprejme kandi-
daturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK. 

Glede na 35. člen ZLV sestavljajo OVK predsednik in trije člani 
ter njihovi namestniki. Predsednik (1) in njegov namestnik (1) se 
imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravni-
kov. Od kandidatov za predsednika in namestnika predsednika se 
pričakuje zanesljivost, natančnost, predvsem pa strokovnost, oz. 
zelo dobro poznavanje pravnih norm, ki se nanašajo na izvedbo 
volitev. Člani (3) in njihovi namestniki (3) se imenujejo po pre-
dlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov.

Pri predlaganju kandidatov za predsednika in člane in njihove na-
mestnike upoštevajte:
–  da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
–  da so lahko člani volilnih organov samo osebe, ki imajo volilno 

pravico (24. člen Zakon o volitvah v državni zbor),
–  da je članstvo v OVK in Nadzornem odboru Mestne občine Ptuj 

nezdružljivo,
–  prepoved članstva v večjem številu volilnih organov; določbe Za-

kona o lokalnih volitvah ne urejajo medsebojne nezdružljivosti 
funkcij v volilnih organih v občini, zato se smiselno uporablja 
tretji odstavek 24. člena Zakona o volitvah v državni zbor, ki pra-
vi, da nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa (da 
ne more biti hkrati član volilnega odbora in volilne komisije).

ZLV v 41. členu določa, da OVK:
1.  skrbi za zakonitost volitev župana Mestne občine Ptuj, članov 

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj in članov svetov četrtnih 
skupnosti,

2.  potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in se-
stavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov,

3. določa volišča,
4. imenuje volilne odbore,
5.  ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za žu-

pana, kateri člani mestnega sveta in četrtnih svetova  so izvolje-
ni, ter daje poročila o izidu volitev,

6.  opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
7.  opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

II.
1.  Pisne predloge za predsednika in člane ter njihove namestnike 

OVK predlagatelji predložijo Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Predlog mora 
biti predložen na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva. Pre-
dlogu za imenovanje mora biti priloženo tudi soglasje kandi-
data. V predlogu za predsednika in člana ter namestnika OVK 
mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:
1. ime in priimek,
2. rojstne podatke,
3. podatke o izobrazbi,
4. podatke o zaposlitvi,
5. podatke o stalnem prebivališču,
6. telefonsko številko in elektronski naslov,
7. izjavo kandidata o soglasju h kandidaturi.

2.  Zbiranje predlogov za člane OVK traja do 22. 1. 2018.
3.  Javni poziv se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj ter 

na spletni strani Mestne občine Ptuj, www.ptuj.si, pod rubriko 
razpisi.

III.
Na podlagi prejetih predlogov bo Komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje OVK, 
pri čemer bo upoštevala pravilo o sestavi volilne komisije, da se 
predsednik in namestnik predsednika imenujeta izmed so-
dnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, pri članih in 
njihovih namestnikih pa tudi pravilo o sorazmerni zastopanosti 
političnih strank.

Mag. Martin MLAKAR, s. r.
predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja

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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