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71.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
42/10, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - ura-
dno prečiščeno besedilo) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 22. seji, dne 22. 10. 2012, sprejel 
naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 

cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/10 in 
11/12) se v prvem odstavku 7. člena za enajsto alineo doda 
nova dvanajsta alinea, ki glasi:
»- upravičencev iz 4. in 5. člena tega odloka,«.
Dosedanja dvanajsta alinea postane trinajsta alinea.

Četrti odstavek se spremeni tako, da glasi:
»(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbami prvega in drugega odstavka tega 
člena.«.

Peti odstavek se črta.

2. člen
V četrtem odstavku 4a. člena se znesek »160« nadomesti z 
zneskom »80«.

3. člen
V tretjem odstavku 40. člena se znesek »250« nadomesti z 
zneskom »120«.

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

Številka: 007-9/2012-2 
Datum:  22. 10. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

72.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94-odl.US, 8/96, 18/98-odl.US, 36/00-ZPDZC in 
127/06-ZJZP) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 22. seji, dne 22. 10. 2012, sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko 

središče Ptuj

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko 
in visokošolsko središče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 12/11) se v celotnem besedilu odloka besedilo »in 
soustanovitelji« v različnih sklonih črta. 

2. člen
Drugi odstavek 1. člena se črta. 

Vsebina
71. ODLOK    - str. 1

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa na območju
Mestne občine Ptuj

72. ODLOK    - str. 1
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko in 
visokošolsko središče Ptuj

73. SKLEP     - str. 2
o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih 
služb v Mestni občini Ptuj

74. SKLEP     - str. 3
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih 
taks v Mestni občini Ptuj

75. SKLEP     - str. 3
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

76. SKLEP     - str. 4
o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju 
novega člana v Svet zavoda javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mladika

77. SKLEP     - str. 4
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj 
v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Breg

78. SKLEP     - str. 4
o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v 
Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda 
Dom upokojencev Ptuj
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Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek. 

3. člen
2. člen se črta. 

4. člen
Zadnji stavek 5. člena se črta.

5. člen
V 7. členu se napovedni stavek drugega odstavka spremeni 
tako, da glasi: 
»(2) Osnovna dejavnost zavoda je javna služba in je v skladu z 
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:«.

Napovedni stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da 
glasi: 
»(3) Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, predstavljajo 
tržno dejavnost in so razvrščene v:«.

Šesti odstavek se črta. 

6. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, ki jih 
sestavljajo:

3 predstavniki ustanoviteljice, -
1 predstavnik zainteresirane javnosti in  -
1 predstavnik zaposlenih. -

(2) Predsednika sveta izvoli izmed svojih članov svet zavoda. 
(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po poteku 
mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(4) Predstavnike ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica na 
mestnem svetu na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.
(5) Predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda predlaga 
direktor zavoda v soglasju z ustanoviteljico. 
(6) Predstavnik zaposlenih se izvoli neposredno na tajnih voli-
tvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon.
(7) Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih 
večina članov sveta.
(8) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih 
članov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se 
sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta. V primeru ena-
kega števila glasov pri odločanju, odloča glas predsednika.
(9) Člani sveta zavoda in strokovnega sveta so upravičeni do 
povračila prevoznih stroškov. Prevozni stroški so izdatki, ki jih 
ima član, če mora zaradi dela v organu potovati v drug kraj. 
Za potovanje v drug kraj se šteje, če je delo organa v drugem 
kraju, kot je delovno mesto ali stalno oz. začasno bivališče 
člana. Član ni upravičen do povračila stroškov, če mu jih povr-
ne njegov delodajalec.«.

7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na 
podlagi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljice za man-
datno dobo štirih (4) let.«.

8. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
»O sklepanju pogodb o nakupu ter odprodaji nepremičnin 
odloča na predlog sveta zavoda ustanoviteljica.«.

9. člen
V peti alineji prvega odstavka 14. člena se črta beseda »sou-

stanoviteljev«.

10. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da glasi:
»(2) Ustanoviteljica za obveznosti zavoda ne odgovarja.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da glasi:
»(3) Ustanoviteljica se zaveže zagotavljati sredstva za delova-
nje zavoda skladno s pogodbo in 16. členom tega odloka ter v 
skladu s finančnim načrtom zavoda.«.

Prehodne in končne določbe

11. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega odloka.

12. člen
Svet zavoda sprejme statut v soglasju z ustanoviteljico v roku 
šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. Statut prične veljati 
z dnem izdaje soglasja ustanoviteljice.

13. člen
Direktor zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni 
register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odlo-
ka. 

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

Številka: 014-2/2011 
Datum:  22. 10. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

73.
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 
127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 23. redni seji, 
dne 19. 11. 2012, sprejel

SKLEP 
o subvenciji cen storitev gospodarskih javnih služb 

v Mestni občini Ptuj

1. člen
Mestna občina Ptuj bo ceno storitve obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode, obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov ter ceno storitve izbirne 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, v delu, ki 
se nanaša na strošek uporabe javne infrastrukture, v obdobju 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, subvencionirala v višini:

 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne  -
infrastrukture za dejavnost oskrbe s pitno vodo,
 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne  -
infrastrukture za dejavnost odvajanje in čiščenje komu-
nalne in padavinske odpadne vode,
 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne  -
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infrastrukture za dejavnost obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranje-
vanja komunalnih odpadkov,
 92,17 % obračunane amortizacije gospodarske javne  -
infrastrukture za dejavnost oskrbe s toplotno energijo.

2. člen
Višina subvencije za gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
temelji na podatkih izvajalca javnih služb v letu 2012, višina 
subvencije za gospodarsko javno službo oskrbe s toplotno 
energijo pa temelji na podatkih izvajalca javne službe v letu 
2011. V primeru, ko bi revidirano letno poročilo izvajalca 
javne službe za poslovno leto 2012 izkazalo obstoj vira za 
delno pokrivanje stroškov amortizacije, se višina subvencije 
ugotovitvam primerno zmanjša, medsebojna razmerja med 
Mestno občino Ptuj in izvajalcem javnih služb pa se uredijo s 
posebno pogodbo.

3. člen
Subvencija cen storitev gospodarskih javnih služb se pokrije iz 
sredstev občinskega proračuna.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejetja na mestnem svetu in se objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-32/2011
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

74.
Na podlagi 31. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/08 in 4/11) in 
24. člena Odloka o rabi javnih površin in občinskih taksah 
v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št, 
4/09 in 4/10), ter 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj, na svoji 23. redni seji, dne 19. 11. 2012, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks

v Mestni občini Ptuj

1. Vrednost točke za izračun občinskih taks v Mestni občini 
Ptuj znaša 0,0757 EUR.

2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-
čitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Mestni občini 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/11).

3. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Številka: 007-32/2010-3 
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

75.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 23. seji, dne 19. 11. 2012, sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo 
nepremičnine:

parc. št. 898/0, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 4067 m²,
parc. št. 871/0, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 7217 m²,
parc. št. 730/8, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 3051 m²,
parc. št. 796/0, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 11452 m²,
parc. št. 727/1, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 4303 m²,
parc. št. 727/8, k.o. (372) Spodnji Velovlek, pot v izmeri  -
1243 m²,
parc. št. 728/3, k.o. (372) Spodnji Velovlek, pot v izmeri  -
1066 m²,
parc. št. 927/0, k.o. (372) Spodnji Velovlek, cesta v  -
izmeri 4200 m²,
parc. št. 729/1, k.o. (372) Spodnji Velovlek, pot v izmeri  -
668 m²,
parc. št. 728/4, k.o. (372) Spodnji Velovlek, pot v izmeri  -
2715 m²,
parc. št. 737/1, k.o. (372) Spodnji Velovlek, pot v izmeri  -
1043 m²,
parc. št. 783/2, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 2665  -
m², 
parc. št. 786/0, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 5254  -
m², 
parc. št. 997/0, k.o. (386) Pacinje, pot v izmeri 4441 m², -
parc. št. 978/0, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 8442  -
m²,
parc. št. 775/5, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 4617  -
m²,
parc. št. 776/3, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 2743  -
m²,
parc. št. 833/0, k.o. (386) Pacinje, pot v izmeri 1914 m², -
parc. št. 776/4, k.o. (386) Pacinje, cesta v izmeri 4244 m²  -
in
parc. št. 1067/9, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri  -
10728 m².

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa postanejo last 
Mestne občine Ptuj, pri katerih se zaznamuje grajeno javno 
dobro. 

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

Številka: 007-15/2012-4
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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76.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 11. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Mladika (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 23. seji, dne 19. 11. 2012, 
sprejel 

SKLEP
o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju novega 
člana v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Mladika

1.
Feliksu CAFUTI zaradi odstopa preneha mandat člana Sveta 
zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Mladika.

2.
Zora PLIBERŠEK se imenuje za novega člana Sveta zavo-
da javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Mladika do izteka mandata sveta zavoda v sedanji sestavi.

3.
Ta sklep velja z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne 
občine Ptuj in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Ptuj.

Številka: 100-9/2012
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

77.
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - 
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 10/09) ter 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 23. seji, dne 19. 11. 2012, 
sprejel naslednji 

SKLEP
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v 

Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Breg

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje za predstavnike usta-
noviteljice v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Breg:

1. Silvo FARTEK,
2. Janeza ROŽMARINA,  
3. Aleša BEZJAKA.

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

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

Številka: 100-74/2012
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

78.
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr., 41/07-
popr., 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 57/12), 19. člena 
Statuta Doma upokojencev Ptuj in 12. člena Statuta Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 23. seji, dne 19. 11. 2012, 
sprejel naslednji 

SKLEP
o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet 

zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom 
upokojencev Ptuj

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje za predstavnika 
lokalne skupnosti v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega 
zavoda Dom upokojencev Ptuj:

1. mag. Mirana KERINA.

2. 
Mandatna doba imenovanega v svetu zavoda traja štiri leta 
in začne teči z dnem konstituiranja novoizvoljenega sveta 
zavoda.

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

Številka: 100-19/2012
Datum:  19. 11. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Milena Turk.
Oblikovanje in tisk: Grafis d.o.o., Rače, Požeg 4, tel.: 02/608-92-25, e-pošta: info@grafis.si, www.grafis.si. Dostava: Pošta Slovenije. Uredništvo: Vasja Strelec - LDS, Metka 
Jurešič - SDS, Branko Brumen - SLS, Silva Razlag - DeSUS, Franc Kolarič - Zeleni Ptuja, Mirjana Nenad - SD, Sabina Vilčnik - SMS - Zeleni Evrope, Janez Rožmarin - 
N.Si Nova Slovenija, Mitja Petek - Zares - socialno liberalni Ptuj. 
Naklada: 9.150 izvodov.
Na podlagi zakona o DDV sodi PTUJČAN s prilogo Uradni vestnik Mestne občine Ptuj med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 8,5 %.


