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75.
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 
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 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 31. seji, dne 17. 7. 2017, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj – tretje 
spremembe in dopolnitve

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 

načrta)
Spremeni se izvedbeni del grafičnega dela OPN. Predmet spre-
memb in dopolnitev je nova določitev podrobne namenske rabe 
prostora na območjih dosedanjih drugih urejenih zelenih povr-
šin v naseljih, ki segajo v območja razredov majhne in preostale 
poplavne nevarnosti ob vodotokih Grajena in Rogoznica v mestu 
Ptuj in v naseljih Grajena ter Spodnja Grajena.

2. člen
(kartografsko gradivo izvedbenega dela OPN)

(1) V kartografskem delu izvedbenega dela občinskega prostorske-
ga načrta se nadomesti:
pregledno karto Mestne občine Ptuj z razdelitvijo na liste (M1 : 
50.000),

75. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj – tretje 
spremembe in dopolnitve

76. ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Javne 
službe Ptuj, d. o. o. 

77. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj

–  liste kart sklopa 3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA 
PROSTORA, OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NA-
MENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBE-
NIH POGOJEV (M 1: 5.000) pod zaporedno številko 9 (no-
menklatura I2749), 15 (nomenklatura I2610) in 20 (J2611),

–  liste kart sklopa 4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA 
PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUK-
TURE (M 1: 5.000) pod zaporedno število 15 (nomenklatura 
I2610) in 20 (J2611).

(2) Karte so sestavni del tega odloka.

3. člen
(prehodne in končne določbe)

(1) Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah prostorskih ak-
tov Mestne občine Ptuj, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN so izdelane v digitalni in ana-
logni obliki. Hranijo se in so na vpogled na sedežu Mestne občine 
Ptuj, Upravne enote Ptuj in na Ministrstvu za okolje in prostor.

4. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 350-8/2016
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj
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76.
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), 
drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
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 31. seji, dne 17. 7. 
2017, sprejel

ODLOK 
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Javne 

službe Ptuj, d. o. o. 
1. člen

V Odloku o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/14 in 11/16; v nadaljevanju: 
odlok) se 10. člen spremeni tako, da glasi:

»10 . člen
(osnovni kapital in poslovni deleži)

(1) Osnovni kapital podjetja znaša nominalno 515.050,00 (petsto 
petnajst tisoč petdeset evrov 00/100) EUR.
(2) Celotni znesek osnovnega kapitala predstavlja poslovni delež 
edinega družbenika Mestne občine Ptuj, in izražen v odstotkih, 
znaša 100 (sto) %.
(3) Ustanoviteljica podjetja lahko sklene, da se poveča osnovni ka-
pital podjetja.«.

2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-12/2008
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

77.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 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 in 14/15-ZUUJFO), 
40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedi-
lo, 118/06-ZUOPP, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 
40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D) ter 12. člena Statuta Mestne obči-
ne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 31. seji, dne 17. 7. 2017, sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/09, 1/12, 
12/12 in 7/15) se tretji odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:

»(3)Vse navedene dejavnosti iz drugega odstavka tega člena lah-
ko zavod opravlja kot tržno dejavnost. Zavod mora v poslovnih 
knjigah zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja, kot to določajo 
predpisi v računovodstvu.«.

2. člen
V 15. členu se za trinajsto alinejo dodata novi štirinajsta in petnaj-
sta alineja, ki se glasita:
» –  odloča o namenu razporeditve presežka oziroma načinu kritja 

primanjkljaja zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,«.

  
3. člen

V tretjem odstavku 22. člena se dvajseta alineja spremeni tako, da 
se glasi:
»– pripravi predlog programa razreševanja presežnih delavcev,«. 

4. člen
Doda se nov 28.a člen, tako da se glasi:

»28.a člen
Ustanovitelj daje zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine:
–  parc. št. 788/6, 739/5, 737/49, 739/20, *212, vse k.o. 401-Brstje, 

ki v naravi predstavljajo Enoto Deteljica in zunanje igralne povr-
šine, s stavbo št. 36, 

–  parc. št. 1883/1, 1885/2, 1883/4, vse k.o. 400-Ptuj, ki v naravi 
predstavljajo Enoto Zvonček in zunanje igralne površine, s stav-
bo št. 1342, 

–  parc. št. 145/2, k.o. 389-Nova Vas pri Ptuju, ki v naravi predsta-
vlja Enoto Trobentica in zunanje igralne površine, s stavbo št. 
553,

–  parc. št. 2286/9, 2286/8, 2286/6, 2286/28, 2286/7, 2285/3, 
2286/26, 2286/18, 2286/19,  2286/20, 2286/21, vse k.o. 400-Ptuj, 
ki v naravi predstavljajo Enoto Vijolica in zunanje igralne povr-
šine, s stavbo št. 1679 in 3651,

–  parc. št. 622/1, k.o. 400-Ptuj, ki v naravi predstavlja Enoto Mar-
jetica in zunanje igralne površine, s stavbo št. 1280, 

–  parc. št. 1023, 618/6, k.o. 400-Ptuj, ki v naravi predstavljata Eno-
ti Podlesek in Tulipan ter zunanje igralne površine, s stavbo št. 
5182, 1271 in 2901,

–  parc. št. 533/2, 533/4, 530/1, vse k.o. 400-Ptuj, ki naravi pred-
stavljajo Enoto Mačice in zunanje igralne površine, s stavbo št. 
3129,

–  parc. št. 521, 522, 529/1, 535/2, vse k.o. 400-Ptuj, ki v naravi 
predstavljajo Enoto Spominčica in zunanje igralne površine, s 
stavbo št. 147,

–  parc. št. 996/5, 996/6, 996/7, 996/9, vse k.o. 400-Ptuj, ki v naravi 
predstavljajo Enoto Narcisa in zunanje igralne površine, s stavbo 
št. 1606,

–  parc. št. 996/2, 996/3, obe k.o. 400-Ptuj, ki v naravi predstavljata 
objekt mehanične delavnice na Raičevi 14, s stavbo št. 1607,

–  apartma A-9, številka 70, drugo nadstropje, 299/10.000 del k. č. 
1816/96, k.o. Novalja, 

–  apartma A-11, pritličje, številka 2, pritličje, 547/10.000 del k. č. 
1816/112, k.o. Novalja.«.

5. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:

»32. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v 
vrtcu, ki izvaja javno službo, se upošteva pri prvi naslednji določi-
tvi cene programov.

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO272.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO5247.html
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c4883977-8f2e-4a1d-9867-23397e1dde77
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(2) O načinu in višini razpolaganja s presežkom prihodkov nad 
odhodki iz naslova tržne dejavnosti odloča na predlog ravnatelja 
svet zavoda. 
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev, ki nasta-
ne iz dejavnosti javne službe in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih 
sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.«. 

6. člen
Drugi odstavek 39. člena se črta. 

7. člen
Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Porabo javnih sredstev v vrtcih nadzorujejo proračunska in-
špekcija, računsko sodišče in pristojni organ občine ustanovitelji-
ce.«.

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

Številka: 007-9/2009
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj
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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.


