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80.
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 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno preči-
ščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D in 
55/15 - ZFisP) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj  na 
11. redni seji, dne 26. 10. 2015, na predlog župana sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu

 Mestne občine Ptuj za leto 2015

1.  člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2015 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/15) se 3. člen spremeni tako, da glasi:

» 3. člen

(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2015 se določa v višini 27.672.208,77 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  Skupina/Podskupina kontov  Rebalans 2015 (v evrih)

I. SKUPAJ  PRIHODKI (70+71+72+73+74)   26.053.138,61
TEKOČI PRIHODKI 19.704.690,81
 70 DAVČNI PRIHODKI 14.439.304,07

700 Davki na dohodek in dobiček 10.556.783,00
703 Davki na premoženje 3.451.515,00
704 Domači davki na blago in storitve 428.506,07

              706 Drugi davki                     2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.265.386,74

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.488.403,38
711 Takse in pristojbine 28.381,02
712 Globe in druge denarne kazni 97.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 647.602,34

72 KAPITALSKI PRIHODKI                 289.008,85
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 110.318,85
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 178.690,00

 73 PREJETE DONACIJE                                                                                                     62.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov                   62.000,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.997.438,95
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                   3.017.995,74            
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
       sredstev proračuna Evropske unije         2.979.443,21   

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  26.835.542,77
40 TEKOČI ODHODKI 6.986.107,97

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.017.936,48
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 303.957,15                   
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402 Izdatki za blago in storitve 3.589.554,81
403 Plačila domačih obresti 285.000,00
409 Rezerve                  789.659,53

41 TEKOČI TRANSFERI 9.930.286,88
410 Subvencije               1.200.370,71
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.471.736,08
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 474.168,36
413 Drugi tekoči domači transferi 3.784.011,73
414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                                    0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.793.161,01
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.793.161,01

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.125.986,91
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
       proračunski uporabniki 1.047.776,18

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 78.210,73

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -782.404,16

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 Skupina/Podskupina kontov Rebalans  2015

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 67.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 67.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil 67.000,00
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.) 67.000,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Rebalans  2015

VII. ZADOLŽEVANJE (500)                649.560,48
50 ZADOLŽEVANJE                  649.560,48

500 Domače zadolževanje                     649.560,48
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   836.666,00

55 ODPLAČILA DOLGA  836.666,00
550 Odplačila domačega dolga 836.666,00

 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

 RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)                -902.509,68                

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -187.105,52
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81.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJF), Zakona o socialno varstve-
nih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11-ZDIU12, 
40/12-ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13-ZUPJS-C in 55/14) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, 
dne 26. 10. 2015, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelje-

vanju denarnih socialnih pomoči iz proračunskih 
sredstev Mestne občine Ptuj

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči iz prora-
čunskih sredstev Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj, št. 6/14 in 7/15) se v prvem odstavku 10. člena besedilo 
spremeni tako da se glasi:
»(1) Postopke o dodeljevanju denarno socialnih pomoči vodi in o 
njih odloča občinska uprava Mestne občine Ptuj.«.

2. člen
11. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 

»11. člen
(1) Center za socialno delo Ptuj preveri podatke iz vloge in predlo-
ženih dokazil. V zakonitem roku od dneva prejema vloge občinska 
uprava odloči o upravičenosti in višini denarne socialne pomoči. 
(2) Občinska uprava lahko pri odločanju o upravičenosti za do-
delitev socialne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto 
presojo, ob upoštevanju določil tega pravilnika.«.

3. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(1) Občinska uprava izda odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi denarne 
socialne pomoči.
(2) Zoper izdano odločbo je dovoljena pisna pritožba, ki se lahko 
vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe na Mestni občini Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj. 
(3) O pritožbi zoper odločbo odloča župan Mestne občine Ptuj.«.

4. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Center za socialno delo 
Ptuj« nadomesti z besedilom »občinska uprava«. 

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

Številka: 007-5/2012-3
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

82.
Na podlagi 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15), 18. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov in ga-
raž v najem (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/12, 8/13 in 
15/13) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. 
redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel

SKLEP
o brezplačni uporabi poslovnega prostora

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj soglaša z brezplačno uporabo po-
slovnega prostora:

– poslovni prostor, del nepremičnine, stavba 1117, k.o. Ptuj, ki 
stoji na zemljišču s parcelno številko 1196, k.o. 400 - Ptuj, v 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                  782.404,16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 962.582,55

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram 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 priloga k temu odloku in se ob-
javita na spletni strani Mestne občine Ptuj.

(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

2.  člen
V 5. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, da glasi:
»- prihodki od komunalnega prispevka, ki so namenski vir finan-
ciranja gradnje komunalne opreme,«.

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

Številka: 410-325/2014
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj
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poslovno stanovanjski stavbi Jadranska 4, kar predstavlja ulič-
ni poslovni prostor v izmeri 84,10 m2;

uporabniku Kulturno umetniškemu društvu ART STAYS, Prešer-
nova ulica 1, Ptuj.

2. 
Poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi na Jadranski ulici 
4, Ptuj se uporabniku, ob izkazanem javnem interesu, daje v brez-
plačno uporabo za obdobje petih let.

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

Številka: 3528-24/2015
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

83.
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 Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel 
naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini s parcelno št. 2164/16, k.o. 366 – Krčevina pri Vurbergu, 
ki v naravi predstavlja gozdno zemljišče v izmeri 865 m², pri kateri 
je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba grajenega javnega dobra.

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

Številka: 007-19/2015
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

84.
Na podlagi 21. 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 Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik  Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Me-
stni svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, dne 26. 10. 2015, 
sprejel naslednji

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen
Status grajenega javnega dobra pridobijo nepremičnine: 
– parc. št. 632/1, k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju, 
– parc. št. 635/6, k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju,
– parc. št. 640/4, k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju,
– parc. št. 640/6, k.o. 392 – Krčevina pri Ptuju.

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

Številka: 007-1/2011
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

85.
Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 12/02 
in 3/14) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne ob-
čine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel 
naslednji

SKLEP
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske 

ceste - parc št. 272/5, 272/7, 272/9, 272/11, 273/5 in 
274/18, vse k.o. 366 - Krčevina pri Vurbergu

1.
Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc št. 272/5, 
272/7, 272/9, 272/11, 273/5 in 274/18, vse k.o. 366 - Krčevina pri 
Vurbergu, se prenese med občinske ceste. 

2.
Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ce-
ste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa. 
 

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

Številka: 007-36/2008
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

86.
Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 12/02 
in 3/14) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne ob-
čine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 11. redni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel 
naslednji

SKLEP 
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 

– parc št. 632/6, 632/24, 632/29 in 632/30, vse k.o. 
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392 - Krčevina pri Ptuju

1.
Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc št. 632/6, 
632/24, 632/29 in 632/30, vse k.o. 392 - Krčevina pri Ptuju, se pre-
nese med občinske ceste. 

2.
Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ce-
ste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa. 
 

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

Številka: 007-36/2008
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

87.
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/06 in 7/08) 
in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 11. re-
dni seji, dne 26. 10. 2015, sprejel 

SKLEP
 o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju nove 
predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet zavoda jav-

nega zavoda Zavod za Šport Ptuj 

1.
Marjanu KOLARIČU zaradi odstopa preneha mandat člana Sveta 
zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj.  

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Heleno NEUDAUER za 
novo predstavnico Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavo-
da Zavod za Šport Ptuj, 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: 100-45/2012
Datum: 26. 10. 2015

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

88.
JAVNI POZIV

za podelitev nagrad prostovoljcem

Mestna občina Ptuj objavlja javni poziv za podelitev nagrad pro-
stovoljcem na naslednjih področjih: mladinsko delo, humanitarna 
dejavnost, šport, zdravstvo, socialno varnost in izobraževanje.

Nagrade bodo podeljene na podlagi zbranih prijav predlagatelja, 
in sicer vsem prijavljenim kandidatom za katere predlagatelj na 
obrazcu izkazuje upravičenost. Vsak predlagatelj lahko prijavi 
enega prostovoljca za katerega ugotavlja, da je najbolj zaslužen.

Pogoj za sodelovanje:
Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga 
zasebna ali javna institucija. Prijavljeni posameznik/posameznica 
za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma zaposlen/a za izvaja-
nje dejavnosti prostovoljstva. Prijavljeni posameznik/posamezni-
ca mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje 
strinjanje potrdi s podpisom prijavnice. Predlagatelj mora izpol-
niti obrazec – prijavnico, ki jo lahko prejme po elektronski pošti 
(saska.gasparic@ptuj.si). 

Rok in način prijave: prijavnice pošljite priporočeno po pošti na 
Mestno občino Ptuj, oddelek za negospodarske javne službe, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj, najkasneje do 20. 11. 2015 z oznako »Javni 
poziv za podelitev nagrad prostovoljcem«.

Podelitev nagrad: podelitev nagrad bo izvedena ob mednarodnem 
dnevu prostovoljstva 5. 12. 2015.

Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu tajništva od-
delka saska.gasparic@ptuj.si ali na telefonski številki 02 748 29 52.

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj

89.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosi Območna 
izpostava Ptuj objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj sveta območne izpostave JSKD 

Ptuj za leto 2015

Območna izpostava JSKD Ptuj v skladu z 2. poglavjem Poslovnika 
OI JSKD Ptuj razpisuje priznanja Sveta območne izpostave za po-
dročje ljubiteljske kulture za leto 2015:
– PRIZNANJE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki 

listine,
– JUBILEJNA PRIZNANJA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v 

obliki listine.

Predlog mora biti zapisan na priloženem obrazcu in mora vsebo-
vati:

1. podatke o predlagatelju
– naziv in poštni naslov društva - predlagatelja, matična številka 

društva - predlagatelja,
– ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja,
– telefon, fax, elektronska pošta.

2.  podatke o kandidatih
– ime in priimek oz. naziv kandidata, poštni naslov,
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– za katero priznanje je kandidat predlagan,
– katera priznanja je že prejel.

3.  priloge
– kratek življenjepis za posameznike s poudarkom na dosežkih na 

kulturnem področju oz. kratek povzetek o delu društva;
– utemeljitev, ki mora dovolj obširno navesti razloge, ki upraviču-

jejo podelitev predlaganega priznanja.

Merila za podelitev priznanj

Podelitev priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj opravi-
čujejo predvsem pomembni dosežki ustvarjalnega in poustvarjal-
nega dela posameznika ali društva na področju kulture. Priznanje 
se podeli:
– za izjemne dosežke pri organizacijskem delu;
– za razvijanje novih oblik in vsebin dela;
– za področje kulturne vzgoje in izobraževanja;
– za raziskovalno delo;
– za strokovno svetovalno in mentorsko delo; 
– za razvijanje kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zve-

zami društev; 
– za publicistično delo;
– za dosežke pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

Podelitev jubilejnega priznanja Sveta Območne izpostave JSKD 
Ptuj upravičuje dolgoletno delovanje posameznika (najmanj 20 
let), društva ali zveze (najmanj 30 let), ki je vplivalo na razmah 
ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Podeljevanje priznanj

Priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj se podelijo en-

krat letno na proslavi v organizaciji OI JSKD Ptuj. Podeli jih vodja 
območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. O izbiri kandidatov 
odloča Svet Območne izpostave JSKD Ptuj. 

Jubilejna priznanja območne izpostave se podeljujejo na letnih 
oz. jubilejnih prireditvah društev. O podelitvi odloča Svet Območ-
ne izpostave JSKD Ptuj, podeljuje pa jih vodja območne izpostave 
ali predsednik/ca Sveta. Podelitev jubilejnih priznanj ni omejeno 
z datumom. Predloge za jubilejna priznanja je treba oddati naj-
manj mesec dni pred prireditvijo, na kateri naj bo podeljeno. 

Rok za oddajo predlogov za priznanja Sveta območne izpostave 
JSKD je 9. november 2015. 

Popolne vloge pošljite na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, 
Jadranska 13, Ptuj s pripisom »Za priznanja«. Predlagatelji bodo 
o izbiri obveščeni do 20. novembra 2015. Priznanja bodo podelje-
na na osrednji proslavi OI JSKD Ptuj, 2. decembra 2015 v Naro-
dnem domu na Ptuju.

Svet območne izpostave bo obravnaval le popolne in pravočasno 
prispele predloge!

Razpis se posreduje vsem predsednikom kulturnih društev, osnov-
nim in srednjim šolam na območju območne izpostave in objavi v 
glasilih občin, za katere dela območna izpostava.

Ptuj, oktober 2015
Predsednica Sveta OI JSKD Ptuj
Zlatka Lampret

1. Podatki o predlagatelju:
Naziv predlagatelja Poštni naslov 

Matična št. Ime in priimek odgovorne osebe 

Telefonska št. Naslov elektronska pošte

Podatki o kandidatu:
Ime in priimek kanditata Poštni naslov

Seznam dosedaj prejetih priznanj Za katero priznanje je predlagan

3. Življenjepis kandidata (s poudarkom na dosežkih na kulturnem področju oz. kratek povzetek o delu društva) – do ene A4 strani

4. Obrazložitev (razlogi, ki upravičujejo podelitev predlaganega priznanja) - do ene A4 strani

5. Obrazložitev za predstavitev (izpostavite poudarke) – do pol strani A4
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90.
SEZNAM

poslovnih prostorov, ki se oddajajo v najem

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, objavlja seznam pra-
znih poslovnih prostorov, ki se oddajajo v najem.
Poslovni prostori so: 
• poslovni prostor Prešernova 1, v izmeri 77,09 m2,
• poslovni prostor Prešernova 18, v izmeri 73,20 m2,
• poslovni prostor Krempljeva 10, v izmeri 30,90 m2,
• poslovni prostor/skladiščni prostor Jadranska ulica 7, v izmeri 

71 m2,
• poslovni prostor Jadranska 17, v izmeri 116 m2,
• poslovni prostor Vrazov trg 2, v izmeri 44,80 m2,
• poslovni prostor Prešernova 10, v izmeri 92 m2,
• poslovni prostor Slovenski trg 9, v izmeri 55 m2,

Vse informacije glede ogledov, najemnin in postopka oddaje v na-
jem je mogoče dobiti osebno na sedežu Mestne občine Ptuj, pri 
Asji Stropnik Paternost, ali na naslednji telefonski številki: 02/748-
29-66.

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Katja Gönc, telefon: 748 29 20, e-pošta: katja.gonc@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 Kokolj Voljč (Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, s. p., 
tel.: 041 684 910. Tisk: Evrografis, Puhova ulica 18, 2000 Maribor, e-pošta: repro@grafis.si. Dostava: Pošta Slovenije. Na podlagi zakona o DDV sodi Ptujčan s prilogo Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 9,5 %. Naklada: 9150 izvodov. Uradni vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vesnik_mo_ptuj.
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