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52.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
11/11- ZDIU12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj  na 21. seji, dne 24. 9. 2012, na predlog 
župana sprejel

ODLOK 
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine 

Ptuj za leto 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/11) se 3. člen spre-
meni tako, da glasi:

»(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2012 se določa v 
višini  33.528.618,84 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 
po ekonomski klasifikaciji.
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kon-
tov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     -     v eurih
       Skupina/Podskupina kontov   Rebalans   2012
I. SKUPAJ  PRIHODKI (70+71+72+73+74)    25.813.996,69
 TEKOČI PRIHODKI   22.441.151,14
  70 DAVČNI PRIHODKI   14.691.154,70
  700 Davki na dohodek in dobiček  12.018.512,00
  703 Davki na premoženje   2.094.516,00
  704 Domači davki na blago in storitve  578.126,70
 71 NEDAVČNI PRIHODKI    7.749.996,44
  710 Udeležba na dobičku in dohodki 
  od premoženja    4.720.103,35
  711 Takse in pristojbine    15.237,00
  712 Globe in druge denarne kazni   135.330,00
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  4.190,96
  714 Drugi nedavčni prihodki    2.875.135,13
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                   355.083,00
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  300.000,00
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev  55.083,00
 73 PREJETE DONACIJE   30.000,00
  730 Prejete donacije iz domačih virov   30.000,00
  731 Prejete donacije iz tujine                             0,00
 74 TRANSFERNI PRIHODKI    2.535.267,11
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
  institucij   2.535.267,11
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
        sredstev proračuna Evropske unije   0,00
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  452.495,44
       782 Prejeta sredstva iz proračuna  EU za 
  strukturno politiko                                              0,00
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  783 Prejeta sredstva iz EU za kohezijsko politiko 0,00
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 452.495,44
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    33.179.263,84
 40 TEKOČI ODHODKI    10.275.396,85
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   2.229.609,12
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 362.426,55                    
  402 Izdatki za blago in storitve   4.419.310,47
  403 Plačila domačih obresti    180.354,42
  409 Rezerve                     3.083.696,29
 41 TEKOČI TRANSFERI    10.938.932,02
  410 Subvencije     1.024.265,65
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  4.194.464,05
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
  ustanovam   576.311,57
  413 Drugi tekoči domači transferi   4.903.890,75
  414 Tekoči transferi v tujino    240.000,00
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI    10.647.244,65
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  10.647.244,65
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   1.317.690,32
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
  osebam, ki niso proračunski uporabniki  1.253.203,74
  432 Investicijski transferi proračunskim 
  uporabnikom    64.486,58
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   -7.365.267,15

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
       Skupina/Podskupina kontov    Rebalans  2012
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 68.900,00
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  68.900,00
  750 Prejeta vračila danih posojil   68.900,00
  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.)  68.900,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
       Skupina/Podskupina kontov   Rebalans  2012
VII. ZADOLŽEVANJE (500)     5.000.000,00
 50 ZADOLŽEVANJE                  5.000.000,00
  500 Domače zadolževanje                     5.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      349.355,00
 55 ODPLAČILA DOLGA     349.355,00
  550 Odplačila domačega dolga   349.355,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  
  RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)             -2.645.722,15                
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    4.650.645,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                7.365.267,15

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

9009 Splošni sklad za drugo    4.140.718,52

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in pod-
programe, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračun-
ske 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.«.

2. člen

V 5. členu se doda nova četrta alineja, tako, da glasi:
»- najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne 
službe ravnanje z odpadki je prihodek proračunskega sklada za 
izgradnjo CERO Gajke,«.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta peta in šesta.

3. člen

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

Številka: 410-317/2011
Datum:   24. 9. 2012

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

53.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,  
51/10 in 40/12 - ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno bese-
dilo) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 20. seji, dne 19. 7. 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) se v 
petem odstavku 4. člena za četrto alineo dodata novi peta in 
šesta alinea, ki glasita:
»- za stanovalce Jadranske ulice, v Jadranski ulici od hišne 
številke 13 v smeri Vrazovega trga,
  - za stanovalce Vrazovega trga na Vrazovem trg.«.

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, 
ki glasita:
»(7) Vožnja skozi območje za pešce po Jadranski ulici in 
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Vrazovem trgu je dovoljena tudi, družbam, obrtnikom, samo-
stojnim podjetnikom, društvom in stanovalcem, ki imajo 
sedež ali naslov stalnega prebivališča na naslovu Slovenski 
trg 3, Slovenski trg 1 ali Aškerčeva ulica 4 in parkirajo svoja 
vozila na lastnem funkcionalnem zemljišču (dvorišče, garaža), 
ter lastnikom in najemnikom garaž na tem območju, kateri 
imajo o lastništvu ustrezno dokazilo ali veljavno pogodbo o 
najemu garaže. Upravičencem izda pristojni občinski organ 
dovolilnico A.
(8) Upravičencem iz prejšnjega odstavka je parkiranje na jav-
nih površinah v območju za pešce prepovedano.«.

Dosedanji sedmi odstavek 4. člena se preštevilči v deveti 
odstavek in se spremeni tako, da se za besedo »prvega«  bese-
da »in« nadomesti z vejico, za besedo »četrtega« se doda »in 
sedmega«.

Dosedanji osmi odstavek 4. člena se preštevilči v deseti odsta-
vek in se spremeni tako, da se za besedo »šestim«  beseda »in« 
nadomesti z vejico, beseda »sedmim« se črta in se nadomesti z 
besedilom »osmim in devetim«.

Dosedanji deveti odstavek 4. člena se preštevilči v enajsti 
odstavek in se spremeni tako, da se za besedo »šestim«  beseda 
»in« nadomesti z vejico, beseda »sedmim« se črta in se nado-
mesti z besedilom »osmim in devetim«.

2. člen

Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki glasi:

»   4.a člen
(1) Lastnikom ali najemnikom poslovnih prostorov v območjih 
za pešce, ki so registrirani in dejansko nudijo prenočišča in 
nimajo možnosti parkiranja na lastnem funkcionalnem zemlji-
šču, lahko pristojni občinski organ izda največ tri dovolilnice 
»B-GOST« za vožnjo po območju za pešce in parkiranje na 
javni površini v območju za pešce. Dovolilnica ni vezana na 
registrsko številko.
(2) Dovolilnice se lahko uporabljajo samo za vozila gostov, 
ki tam prenočujejo in so vpisani v knjigo gostov. V času par-
kiranja mora biti dovolilnica nameščena na armaturni plošči 
parkiranega vozila, tako, da je možna kontrola.
(3) Lastnik ali uporabnik lokala mora na zahtevo pooblaščene 
uradne osebe občinskega redarstva omogočiti vpogled v knji-
go gostov zaradi preverjanja, če lastnik ali uporabnik vozila, 
ki ima nameščeno dovolilnico »B-GOST« dejansko prenočuje 
v lokalu. 
(4) Z globo 160 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ima 
nameščeno dovolilnico in ne prenočuje v lokalu, pooblaščena 
uradna oseba občinskega redarstva dovolilnico odvzame in jo 
vrne organu, ki je dovolilnico izdal.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 
tega člena, odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika pa se kaznuje z globo 100 evrov.«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena se za številko 4. doda vejica in  

besedilo »4.a«.

4. člen

V petem odstavku 7. člena se številka »40« nadomesti s šte-
vilko »160«.

5. člen

Sedmi in osmi odstavek 10. člena se črtata.

6. člen

V drugem odstavku 14. člena se črta beseda »šesto«.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj, nadzor nad določbami drugega 
odstavka 1. člena tega odloka se začnejo izvajati 60 dni po 
njegovi objavi.

Številka: 007-9/2012 
Datum:   19. 7. 2012                                                                                                            

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

54.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 18. člena Odloka o 
ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 8/10) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 21. seji, dne 24. 9. 2012,  sprejel 

ODREDBO
o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na 

območju Mestne občine Ptuj

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odredba določa javne parkirne površine dostopne vsem 
pod enakimi pogoji izraženimi s prometno signalizacijo in 
rezervirane parkirne površine namenjene določenim osebam 
ali vozilom na območju Mestne občine Ptuj. 

II. JAVNE PARKIRNE POVRŠINE

2. člen

Javne parkirne površine obsegajo:
parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot  -
parkirni prostori na katerih se ne plačuje parkirnina, čas 
trajanja parkiranja pa ni omejen,
parkirne površine omejene z zapornico na katerih se pla- -
čuje parkirnina ob koncu parkiranja glede na to koliko 
časa je trajalo parkiranje,
parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju  -
do 120 minut, kjer se parkiranje plača ob začetku parki-
ranja,
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parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju,  -
kjer je možno parkiranje tudi za daljši čas od 120 minut, 
parkiranje se plača ob začetku parkiranja,
parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot  -
območja kratkotrajnega parkiranja na katerih se ne plaču-
je parkirnina, čas trajanja parkiranja je omejen in ozna-
čen z ustrezno prometno signalizacijo, voznik je dolžan 
označiti čas začetka parkiranja.

3. člen

(1) Parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot 
parkirni prostori na katerih se ne plačuje parkirnina, čas traja-
nja parkiranja pa ni omejen obsegajo:

gramozirano parkirišče med Volkmerjevo cesto,  -
Panonsko ulico in Potrčevo cesto, kjer parkirni prostori 
niso označeni s talnimi označbami,
parkirišče med Osojnikovo cesto in Železniško postajo  -
Ptuj, kjer so parkirni  prostori označeni s talnimi označ-
bami,
gramozirano parkirišče na Zadružnem trgu, kjer parkirni  -
prostori niso označeni s talnimi označbami,
parkirišče med Dravsko in Jadransko ulico, kjer so par- -
kirni prostori označeni s talnimi označbami,
ostale parkirne površine, kjer ni s prometno signalizacijo  -
določeno drugače.

(2) Na navedenih parkiriščih je prepovedano parkiranje za 
tovorna vozila. Med 19.00 in 07.00 velja prepoved parkiranja 
tudi za bivalnike in vozila, ki vlečejo kamp prikolice. Prepoved 
mora biti označena s prometno signalizacijo.

4. člen

(1) Parkirne površine omejene z zapornico na katerih se pla-
čuje parkirnina ob koncu parkiranja glede na to koliko časa je 
trajalo parkiranje obsegajo:

parkirišče med Potrčevo cesto in Avtobusno postajo Ptuj, -
parkirišče med Osojnikovo cesto, Vodnikovo ulico in  -
Lackovo ulico z uvozom na parkirišče iz Lackove ulice.

(2) Na parkirišču iz druge alinee  je možno brezplačno parkira-
nje do 10 minut. Pred uvozom na parkirišče iz smeri Lackove 
ulice mora biti nameščen delujoči semafor, na katerem mora 
goreti zelena luč, ko so na voljo prosti parkirni prostori ali 
rdeča luč, ko je parkirišče polno zasedeno. Skozi parkirišče 
poteka pločnik in kolesarska steza, ki sta namenjeni za promet 
pešcev in kolesarjev.

5. člen

Parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju do 
120 minut, kjer se predvideni čas parkiranja plača ob začetku 
parkiranja  so označene z ustrezno prometno signalizacijo, 
parkirni prostori so označeni z modro barvo (modra cona) in 
obsegajo:

Slomškovo ulico od hišne številke 5 do križišča z  -
Miklošičevo ulico in  do Slovenskega trga,
Slovenski trg v celoti, -
Miklošičeva ulica od križišča s Slomškovo ulico do  -
Miklošičeve ulice 4, do potopnega valja od koder se 
nadaljuje območje za pešce,

parkirišče ob Raičevi ulici izza Upravne enote, razen  -
parkirnih prostorov namenjenih za ustrezno označena 
vozila avtošol s katerimi se opravljajo priprave za izpit in 
izpitne vožnje kandidatov za voznika,
Minoritski trg, -
Cankarjeva ulica, -
Prešernova ulica od križišča s Cankarjevo do Prešernove  -
ulice 26 (do OŠ Olge Meglič),
parkirišče ob Dravski ulici med Restavracijo Ribič do  -
cvetličnih korit, ki razmejujejo plačljivo parkirišče in 
brezplačno parkirišče rezervirano za stanovalce v modri 
coni,
parkirni prostori ob Dravski ulici med peš mostom in  -
Miheličevo Galerijo,
parkirni prostori na Vinarskem trgu, -
parkirni prostori na Lackovi ulici pred hišno številk 10, -
parkirišče na Čučkovi ulici med Športno dvorano  -
Mladika in Mestnim stadionom.

6. člen

Parkirne površine namenjene kratkotrajnemu parkiranju kjer 
je možno parkiranje tudi za daljši čas od 120 minut in se par-
kiranje plača ob začetku parkiranja, so označene z ustrezno 
prometno signalizacijo, parkirni prostori so označeni z modro 
barvo (modra cona) in obsegajo:

parkirišče ob Zdravstvenem domu, ki se razprostira od  -
Rimske ploščadi do funkcionalnega zemljišča Splošne 
bolnišnice Ptuj in Zdravstvenega doma Ptuj namenjeno 
kratkotrajnemu parkiranju do 240 minut, kjer se parkira-
nje plača ob začetku parkiranja, 
parkirišče na Cvetkovem trgu sicer namenjene kratko- -
trajnemu parkiranju, kjer se parkiranje plača ob začetku 
parkiranja in kjer je možno plačati tudi celodnevno par-
kiranje. Celodnevno parkiranje je namenjeno predvsem 
gostom, ki bivajo v bližnjih hotelih ali zasebnikih. 

7. člen

Parkirne površine označene s prometno signalizacijo kot 
območja kratkotrajnega parkiranja na katerih se ne plačuje 
parkirnina, čas parkiranja je omejen in označen z ustrezno 
prometno signalizacijo, voznik pa je dolžan na vidnem mestu 
na armaturni plošči označiti čas začetka parkiranja obsegajo:

parkirne prostore na Volkmerjevi cesti na južni strani  -
Doma upokojencev Ptuj kjer je parkiranje omejeno na 60 
minut,
parkirne prostore na Rimski ploščadi med vrtcem in  -
Zdravstvenim domom Ptuj kjer je parkiranje omejeno na 
30 minut,
parkirne prostore na Cafovi ulici, kjer promet poteka v  -
eno smer in je parkiranje omejeno na 30 minut,
 parkirni prostore na Vošnjakovi ulici, kjer promet poteka  -
v eno smer in je parkiranje omejeno na 30 minut,
 tri parkirne prostore na javni površini pred zgradbo  -
Volkmerjeva cesta 26, kjer je parkiranje omejeno na 60 
minut,
 tri parkirne prostore na javni površini desno od vhoda na  -
dvorišče Dominikanskega samostana na Muzejskem trgu 
1, kjer je parkiranje omejeno na 30 minut.
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8. člen

(1) Ustavljanje in parkiranje je dovoljeno tudi na označenih 
parkirnih prostorih na pločniku in sicer:

 na Volkmerjevi cesti nasproti kioskov s hitro hrano, kjer  -
je čas parkiranja omejen na 15 minut,
na Dravski ulici od križišča z Aškerčevo ulico do križišča  -
z Vošnjakovo ulico, kjer čas parkiranja ni časovno ome-
jen.

(2) Parkirni prostori morajo biti ustrezno označeni s talnimi 
označbami in s prometno signalizacijo, ki označuje, da je 
dovoljeno parkiranje na pločniku.
Za promet pešcev mora biti zagotovljena najmanj 1,6 m široka 
površina, ki ne sme mejiti na vozišče.

III. REZERVIRANE PARKIRNE POVRŠINE

9. člen

Rezervirane parkirne površine na območju Mestne občine Ptuj 
obsegajo:

 rezervirane parkirne površine na katerih se plačuje nado- -
mestilo za uporabo,
 rezervirane parkirne površine na katerih se ne plačuje  -
nadomestilo za uporabo.

10. člen

(1) Rezervirane parkirne površine na katerih se plačuje nado-
mestilo za uporabo parkirnih prostorov obsegajo:

 parkirni prostori namenjeni za parkiranje stanovalcev s  -
stalnim ali začasnim prebivališčem v območju za pešce v 
kolikor ti nimajo zagotovljenega parkirnega prostora,  
 parkirni prostori namenjeni za parkiranje vozil stano- -
valcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v zgradbah 
ob teh površinah, če nimajo možnosti parkirati vozil na 
lastnem funkcionalnem prostoru. Določba ne velja za 
stanovalce, ki stalno ali začasno prebivajo na območju, 
kjer je vzpostavljeno plačljivo območje kratkotrajnega 
parkiranja (modra cona).

(2) Upravičencem za parkiranje na rezerviranih parkirnih 
površinah iz prejšnjega odstavka izda pristojni občinski organ 
na podlagi vloge odločbo in dovolilnico za parkiranje v skladu 
z Odlokom o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne 
občine Ptuj.
(3) Vloga za pridobitev dovolilnice se vloži v sprejemni pisar-
ni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Vlagatelj je dolžan 
plačati upravno takso in vlogi priložiti fotokopijo osebnega 
dokumenta iz katerega je razvidno stalno ali začasno prebi-
vališče vlagatelja in fotokopijo prometnega dovoljenja vozila 
za katero se podaja vloga. Odločba in dovolilnica sta vezani 
na registrsko številko vozila. V primeru zamenjave vozila je 
upravičenec dolžan v roku petnajst dni podati novo vlogo, 
staro dovolilnico pa vrniti organu, ki jo je izdal.

11. člen

Rezervirane parkirne površine na katerih se ne plačuje nado-
mestilo za uporabo parkirnih prostorov so:

 parkirni prostori za invalide namenjeni za parkiranje  -
upravičencem iz prvega odstavka 66. člena Zakona o 
pravilih cestnega prometa,

 parkirni prostori namenjeni za vozila s katerimi se opra- -
vljajo avtotaksi prevozi (parkirni prostori se določijo v 
skladu s 13. in 14. členom Odloka o avtotaksi prevozih v 
Mestni občini Ptuj), 
 parkirni prostori namenjeni za vozila intervencijskih  -
služb,
 parkirni prostori namenjeni za označena vozila avtošol s  -
katerimi se opravljajo priprave na izpit in izpitne vožnje 
kandidatov za voznika (parkirni prostori se nahajajo pred 
izpitnim centrom na Raičevi ulici na Ptuju in so ustrezno 
označeni),
 parkirni prostori za enosledna vozila, ki se nahajajo  -
ob vstopu v območje za pešce na Miklošičevi ulici in 
Krempljevi ulici in en parkirni prostor na Slovenskem 
trgu,
 parkirni prostori namenjeni za protokolarna vozila in  -
goste Mestne občine Ptuj, ki morajo biti ustrezno označe-
na z dovolilnico »Gost Mestne občine Ptuj«,
 parkirni prostori namenjeni turistom, ki prenočujejo v  -
lokalih ki se nahajajo v območjih za pešce in so registri-
rani ter dejansko nudijo prenočišča in nimajo možnosti 
parkiranja na lastnem funkcionalnem zemljišču (parki-
rana vozila morajo biti ustrezno označena z dovolilnico 
»B-Gost«),
 parkirni prostori namenjeni za parkiranje vozil stanoval- -
cev s stalnim ali začasnim prebivališčem v zgradbah ob 
površinah kjer je vzpostavljeno plačljivo območje krat-
kotrajnega parkiranja (modra cona), če nimajo možno-
sti parkirati vozil na lastnem funkcionalnem prostoru. 
Parkirni prostori se nahajajo v Dravski ulici, vhod na 
parkirišče je skozi zapornico v Dravski ulici, pred hišno 
številko 24. Upravičenci do uporabe teh parkirnih prosto-
rov pridobijo na Komunalnem podjetju Ptuj d.d. magne-
tno kartico za dvig zapornice zaradi  vstopa na parkirišče 
za katero plačajo varščino.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o dolo-
čitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin (Uradnik vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 11/06 in 12/08).

13. člen

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

Številka: 007-20/2012
Datum:   24. 9. 2012

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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55.
Na podlagi 31. člena 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 in 40/12-ZUJF), 24. in 31. 
člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni 
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D), 
78. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list 
RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 12. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 21. seji, dne 24. 9. 2012 sprejel 
naslednji

SKLEP
o uskladitvi cen programov v javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj

1. člen

Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobra-
ževalnem zavodu Vrtec Ptuj znašajo mesečno na otroka:

Dnevni programi (6-9 ur) Cena/otroka 
v EUR

I. starostna skupina (1-3 let) 462,94
II. starostna skupina: 
        - od 3-4 let 365,82
        - od 4-6 let 338,09
Kombinirani oddelek (2-4 let) 389,78
Integrirani otrok v redni oddelek:
       - I. starostna skupina 1.312,38
       - II. starostna skupina 937,87
Razvojni oddelek 1.139,18
Vzgojni program v bolnišničnem oddelku:
        - cena oddelka 3.001,05
        - cena/otroka na dan 14,29
Odbitek za hrano na dan 
(sorazmerno s prispevkom starša)

1,82

Opomin   1,87
Dežurstvo (do 1 ure) 1,96

2. člen

(1) Staršem otrok s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Ptuj, za katere je proračun občine po veljavnih predpisih 
dolžan kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v 
dnevni program vrtca v Ptuju, se cena programa za prvo staro-
stno obdobje (1-3 let), ki je osnova za plačilo staršev, dodatno 
zniža tako, da znaša 420,02 EUR.  
(2) Razliko do polne cene dnevnega programa za otroke prve-
ga starostnega obdobja iz Mestne občine Ptuj zagotovi prora-
čun Mestne občine Ptuj.
(3) Dodatno znižanje cen programov iz prvega odstavka velja 
le v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. 

V primeru, da sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz 
družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka, 
vključenega v vrtec.

3. člen

(1) Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v ceni progra-
mov iz 1. člena tega sklepa znašajo 38,22 EUR oziroma 1,82 
EUR na dan.
(2) Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje 
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
Natančnejša pojasnila o obračunavanju plačila vrtca v času 
otrokove odsotnosti so navedena v Sklepu o obračunavanju 
plačila vrtca v času otrokove odsotnosti v Vrtcu Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/07). 

4. člen

Proračun občine zagotavlja vrtcu tudi razliko sredstev za redno 
dejavnost v poletnih mesecih zaradi trajnega izpisa otrok, ki 
gredo v jeseni v osnovno šolo.

5. člen

(1) Za čas poletnih počitnic lahko starši začasno izpišejo otro-
ka iz vrtca (najmanj za mesec in največ za dva), v kolikor želi-
jo za svojega otroka v novem šolskem letu rezervirati mesto 
v izbrani enoti oziroma oddelku vrtca. Med začasnim izpisom 
plačajo starši 50 % njim določenega plačila po odločbi za 
program, v katerega je bil otrok vključen pred izpisom, razlika 
do polne cene programa, zmanjšanega za neporabljene stroške 
živil, pa bremeni občinski proračun.
(2) Dodatno znižanje iz prejšnjega odstavka velja le v primeru, 
da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da 
sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, velja 
dodatno znižanje samo za najstarejšega otroka, vključenega v 
vrtec.

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o uskla-
ditvi cen programov v javnem zavodu Vrtec Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/09 in 14/10).

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj, uporablja pa se s šolskim letom 
2012/13. 

Številka:  007-19/2012
Datum:     24. 9. 2012

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

56.
Na podlagi 17. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 
27/07-uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11-odl. 
US in 10/12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
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vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 21. seji, dne 24. 9. 2012, sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta Mestne 

občine Ptuj

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Lokalni energetski 
koncept Mestne občine Ptuj.

2.

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 544-2/2008
Datum:   24. 9. 2012

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

57.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 21. seji, dne 24. 9. 2012, sprejel naslednji

SKLEP
o sodelovanju med Mestno občino Ptuj in Občino 

Säffle

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj zaradi tesnejšega sodelovanja 
na področju izobraževanja, kulture in športa, kakor tudi na 
gospodarskem, tržnem, znanstvenem in tehničnem področju, 
in v duhu vzpodbujanja tesnejšega sodelovanja in prijateljstva 
med slovenskim in švedskim narodom, sprejme Sklep o sode-
lovanju med Mestno občino Ptuj in Občino Säffle. 

2.

Za podpis listine o sodelovanju se pooblasti dr. Štefan Čelan, 
župan Mestne občine Ptuj.

3.

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

Številka: 603-3/2012
Datum:   24. 9. 2012

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

58.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) ter v skladu z 213. členom 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04- uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05- popr., 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 
111/05- odl. US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 62/10- popr. 
20/11-odl. US in 57/12), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
21. seji, dne 24. 9. 2012, sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine in pridobitvi statusa 

grajenega javnega dobra

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišč v družbeni lastnini na 
naslednjih nepremičninah: 

 parc.št. 1805/2, pot v izmeri 108 m²; parc.št. 1806/0, pot  -
v izmeri 426 m²; parc.št. 2079/0, pot v izmeri 342 m²; 
parc.št. 2083/0, pot v izmeri 325 m²; parc.št. 3398/4, pot 
v izmeri 301 m²; parc.št. 3962/1, pot v izmeri 1950 m²; 
parc.št. 492/4, pot v izmeri 141 m²; parc.št. 178/2, cesta 
v izmeri 333 m²; parc.št. 178/13, cesta v izmeri 932 m²; 
parc.št. 178/17, cesta v izmeri 67 m²; parc.št. 267/2, cesta 
v izmeri 145 m²; parc.št. 383/13, cesta v izmeri 929 m²; 
parc.št. 383/18, cesta v izmeri 83 m²; parc.št. 484/7, pot 
v izmeri 605 m²; parc.št. 511/5; cesta v izmeri 112 m²; 
parc.št. 512/3, cesta v izmeri 840 m²; parc.št. 513/2, cesta 
v izmeri 6024 m²; parc.št. 513/4, cesta v izmeri 2729 
m²; parc.št. 514/2, cesta v izmeri 55 m²; parc.št. 514/3, 
cesta v izmeri 790 m²; parc.št. 945/0, pot v izmeri 746 
m²; parc.št. 1413/0, pot v izmeri 118 m²; parc.št. 2785/1, 
cesta v izmeri 1511 m²; parc.št. 2808/12, cesta v izmeri 
1706 m²; parc.št. 2808/16, cesta v izmeri 151 m²; parc.št. 
2816/9, cesta v izmeri 1564 m²; parc.št. 2818/16, cesta v 
izmeri 2192 m²; parc.št. 2887/2, cesta v izmeri 656 m²; 
parc.št. 545/9, cesta v izmeri 1788 m²; parc.št. 589/5, pot 
v izmeri 197 m²; parc.št. 589/6, cesta v izmeri 1687 m²; 
parc.št. 1418/0, pot v izmeri 2039 m²; parc.št. 1435/0, 
cesta v izmeri 413 m²; parc.št. 4018/2, cesta v izmeri 
26 m²; parc.št. 4018/3, cesta v izmeri 229 m²; parc.št. 
1578/9, cesta v izmeri 367 m²; parc.št. 485/27, cesta v 
izmeri 1743 m² - vse k.o. 400 Ptuj,
 parc.št. 808/14, cesta v izmeri 78 m² - k.o. 397 Hajdina, -
 parc.št. 334/8, pot v izmeri 584 m², travnik v izmeri 67  -
m²; parc.št. 352/4, pot v izmeri 355 m²; parc.št. 352/5, 
pot v izmeri 308 m²; parc.št. 356/15, cesta v izmeri 446 
m²; parc.št. 356/16, cesta v izmeri 209 m²; parc.št. 357/3, 
pot v izmeri 1072 m²; parc.št. 361/11, pot v izmeri 45 
m²; parc.št. 362/2, pot v izmeri 142 m²; parc.št. 367/1, 
pot v izmeri 495 m²; parc.št. 367/3, cesta v izmeri 301 
m² - vse k.o. 389 Nova vas pri Ptuju,
 parc.št. 566/43, cesta v izmeri 894 m²; parc.št. 566/44,  -
cesta v izmeri 1996 m², parc.št. 641/31, cesta v izmeri 
1114 m²; parc.št. 643/9, cesta v izmeri 1440 m²; parc.št. 
641/33, pot v izmeri 36 m²; parc.št. 654/2, cesta v izmeri 
2747 m² - vse k.o. 392 Krčevina pri Ptuju.
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2. člen

Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se dovoli vknjižba 
lastninske pravice na ime in v korist Mestne občine Ptuj, ter 
vknjižba zaznambe statusa grajeno javno dobro lokalnega 
pomena.

3. člen

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

Številka: 007-14/2012
Datum:   24. 9. 2012

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

59.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 21. seji, dne 24. 9. 2012, sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo 
nepremičnine:

parc. št. 1115/3, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 307 m²,  -
parc. št. 1099/0, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 283 m²,  -
parc. št. 1094/0, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 1663 m², -
parc. št. 1112/0, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 5112 m² -
parc. št. 1067/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 3290 m², -
parc. št. 1067/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 902 m², -
parc. št. 1067/6, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 1606 m², -
parc. št. 1071/3, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 2539 m², -
parc. št. 1071/4, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 4981 m², -
parc. št. 1072/0, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 529 m², -
parc. št. 1073/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 6187 m², -
parc. št. 1073/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 482 m², -
parc. št. 1076/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 2320 m², -
parc. št. 1076/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 2374 m², -
parc. št. 1077/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 2176 m², -
parc. št. 1079/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 2774 m², -
parc. št. 1079/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 852 m², -
parc. št. 1081/1, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 13169 m², -
parc. št. 1081/2, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 1765 m², -
parc. št. 1081/3, k.o. (385) Podvinci, cesta  v izmeri 2748 m², -
parc. št. 1082/1, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 856 m², -
parc. št. 1082/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 356 m², -
parc. št. 1083/1, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 4361 m², -
parc. št. 1091/0, k.o. (385) Podvinci, cesta  v izmeri 3700 m², -
parc. št. 1083/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 517 m², -
parc. št. 1080/3, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 1743 m², -
parc. št. 1080/4, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 5136 m², -
parc. št. 1092/0, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 1724 m², -

parc. št. 1077/2, k.o. (385) Podvinci, pot v izmeri 5418 m² in -
parc. št. 1069/2, k.o. (385) Podvinci, cesta v izmeri 7753 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
Datum:   24. 9. 2012

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

60.
Na podlagi 8. člena Pravilnika Mestne občine Ptuj o dodelje-
vanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraže-
vanje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/10) Mestna 
občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih 

pomoči za izobraževanje za študijsko leto 2012/2013 

1. PREDMET RAZPISA je financiranje štipendij študentk ter 
študentov dodiplomskega univerzitetnega študija doseda-
njih študijskih programov, univerzitetnega dodiplomskega 
študija prve bolonjske stopnje in enovitega magistrskega 
študija od drugega letnika naprej, univerzitetnega študija 
druge bolonjske stopnje od prvega letnika naprej ter sofi-
nanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih del štu-
dentk in študentov.

2. ŠTIPENDIJE

2. a Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

da se redno šolajo in ob vpisu v drugi letnik univerzi- -
tetnega študija dosedanjih študijskih programov, uni-
verzitetnega študija prve bolonjske stopnje in enovitega 
magistrskega študija niso starejši od 22 let oz. ustrezno 
starejši za naslednje letnike ali
da so izredni študenti in niso v rednem delovnem razmer- -
ju,
da so državljani Republike Slovenije, -
da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj, -
da ne prejemajo druge štipendije, -
da imajo povprečno oceno študijskega uspeha najmanj  -
7,70 in
da niso vpisani v absolventski staž. -

Štipendije se ne dodeljujejo študentom, ki so že zaključili uni-
verzitetni študij dosedanjih študijskih programov.
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2. b Merila za izbor štipendistov:

POVPREČNA OCENA

7,70  - 7,99

8,00 -  8,30

8,31 -  8,60

8,61 – 8,90

8,91 – 10,00

Med prejemnike štipendij se bo uvrstilo 8 kandidatov z najviš-
jo povprečno oceno iz področja naravoslovja in tehnike ter 4 
kandidati z najvišjo povprečno oceno iz področja družboslovja 
in humanistike. V primeru, da imata zadnja dva kandidata 
posameznega področja na seznamu prejemnikov štipendij 
enako povprečno oceno, ima prednost kandidat z nižjim pri-
hodkom na družinskega člana.

Merilo dohodek na družinskega člana ni vključeno v osnovna 
merila končnega seštevka točk. 

2. c Prijava na razpis mora vsebovati: 
 vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do  -
državne štipendije« (obrazec DZS 1,51); vsi  dohodki 
staršev oz. skrbnikov morajo biti prikazani za obdobje od 
1. 1. do 31. 12. 2011 v bruto znesku, 
 življenjepis,  -
 dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto, -
 dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja, -
 izjavo, da ne prejema druge štipendije, -
 izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, -
 izjavo o stalnem prebivališču in -
 izjavo, da za namen tega javnega razpisa študent/štu- -
dentka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov 
iz šeste in sedme alineje te točke iz uradnih evidenc. V 
primeru, da študent/študentka ne soglaša, mora sam pre-
dložiti ustrezna dokazila.

3. DRUGE OBLIKE DENARNIH POMOČI

3. a Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

 da bodo v študijskem letu 2012/13 zagovarjali diplom- -
sko, magistrsko ali doktorsko delo,
 da so državljani Republike Slovenije, -
 da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj in -
 opravljajo diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo  -
povezano s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj.

3. b Merila za izbor prejemnikov drugih oblik denarnih 
pomoči za izobraževanje:

TEME NALOG:    Št. točk

pospeševanje gospodarskega razvoja v Mestni občini 
Ptuj         5

človeški viri in socialno okolje v Mestni občini Ptuj         4

ekologija in varstvo okolja v Mestni občini Ptuj         3

naravna in kulturna dediščina v Mestni občini Ptuj.         2

       
Pri določitvi višine denarne pomoči se upošteva zlasti tema 
naloge (poudarek na razvojnih prioritetah Mestne občine Ptuj) 
in stroške izdelave naloge.

3. c Prijava na razpis mora vsebovati:
 potrdilo o  vpisu v dodiplomski oz. podiplomski študij, -
 izjavo o državljanstvu, -
 izjavo o stalnem prebivališču, -
 program dodiplomskega oz. podiplomskega študija, -
 temo naloge in potrdilo šole oz. sklep šole o sprejemu  -
teme naloge in imenovanju mentorja,
 stroške izdelave naloge in -
 izjavo, da za namen tega javnega razpisa prosilec dovo- -
ljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz druge in 
tretje alineje iz uradne evidence. V primeru, da prosilec 
ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Prijavo za druge oblike denarnih pomoči mora prosilec napi-
sati sam v obliki vloge.

4. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo prijav je 22. 10. 2012. Prijave z vsemi zahte-
vanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte 
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina 
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – PROŠNJA 
ZA ŠTIPENDIJO« ali »NE ODPIRAJ – PRIJAVA 
NA RAZPIS – PROŠNJA ZA SOFINANCIRANJE 
DIPLOMSKIH, MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH 
DEL«.

5. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih 
vlog bo uradna oseba za vodenje postopka dodelitve 
štipendij in drugih oblik denarne pomoči opravila v roku 
osmih dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v 
roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, 
ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

6. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev 
in meril bo strokovna komisija pripravila predlog pre-
jemnikov štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za 
izobraževanje. Odločbe o dodelitvi štipendij in drugih 
oblik denarnih pomoči za izobraževanje bo izdal direktor 
občinske uprave.
O odločitvi razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 
dneh po odpiranju vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje 
pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno 
ni bil izbran, lahko v 15 dneh od prejema odločbe vloži 
pritožbo. Prijavitelj mora v svoji pritožbi opredeliti razlo-
ge zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi odloči župan 
Mestne občine Ptuj. Odločitev je dokončna.
Z izbranimi kandidati se po pravnomočnosti odločbe 
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sklene Pogodba o štipendiranju oziroma Pogodba o drugi 
obliki denarne pomoči (v nadaljevanju: pogodba).
S pogodbo bodo v skladu s Pravilnikom Mestne občine 
Ptuj o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih 
pomoči za izobraževanje natančneje določene pravice in 
obveznosti prejemnikov štipendij in drugih oblik denarne 
pomoči.

Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij in drugih oblik 
denarnih pomoči za področje izobraževanja lahko dobite na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, na Oddelku za negospo-
darske javne službe, Boris Emeršič, tel. 02/748 29 55, boris.
emersic@ptuj.si . 

Številka: 430-20/2012
Datum: 24. 9. 2012                                                                                  

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

61.
Na podlagi 35. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 11/07), Mestna občina Ptuj, Mestni trg 
1, Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
 za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v 

Mestni občini Ptuj za leto 2012

I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA 
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom poveče-
vanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje 
novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških 
in inovacijskih potencialov, vzpodbujanja povezovanja med 
podjetji in z institucijami znanja in vzpostavljanja ugodnega 
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in 
inovativnosti v občini.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih 
sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja 
podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju 
pomoči de minimis za naslednje ukrepe:

sofinanciranje materialnih investicij, -
sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov  -
in zaposlenih v podjetjih,
sofinanciranje povezovanja med podjetji in z institucija- -
mi znanja,
sofinanciranje stroškov promocije, -
sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih  -
delovnih mest.

III.  VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za 
leto 2012 v okvirni višini 69.050,00 EUR, na proračunski 
postavki 419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva. 

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:

podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine, -
fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za  -
sofinanciranje samozaposlitve.

Za podjetje se po tem razpisu šteje:
samostojni podjetnik posameznik, -
 majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni  -
promet in / ali bilančna vsota ne presega 10 mio EUR),
 srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter  -
letni promet ne presega 50 mio EUR in / ali bilančna 
vsota ne presega 43 mio EUR).

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izve-
dene aktivnosti. 
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stro-
ške iz obdobja od 11. 11. 2011 (zaključek lanskega razpisa) 
do vključno 8. 11. 2012 ter za samozaposlitev in odpiranje 
novih delovnih mest od 11. 11. 2011 (zaključek lanskega 
razpisa) do vključno 8. 11. 2012.  
Pomoč odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 
100% upravičenih stroškov (brez DDV). Višino zneska po 
posamezni vlogi bo določila komisija. 

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
 so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali  -
likvidacije,
 so insolventna glede na 14. člen Zakona o finančnem  -
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Ur. list RS, št. 126/07 – ZFPPIPP),
 so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in  -
prestrukturiranje,
 sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva in pre- -
mogovništva, 
 delujejo v cestnoprometnem sektorju, v primeru nabave  -
vozil za cestni prevoz tovora,
 nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine, -
nimajo plačanih davkov in prispevkov in poravnanih  -
obveznosti do delavcev.

V. OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH 
UKREPIH

1. UKREP: Sofinanciranje materialnih  investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij in zagotavlja-
nje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materi-
alnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine 
po tem razpisu so:

stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na  -
območju občine,
stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo  -
poslovnih prostorov,
stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prosto- -
rov, 
stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe  -
proizvodnje.
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Upravičenci do pomoči so:
podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine in  -
investirajo v razvoj ter razširitev dejavnosti ter podjetja, 
ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost 
na območju občine.

Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25% lastnih sredstev 
za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna investicija 
mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta. 
Vrednost prijavljene investicije ne sme presegati polovice 
(50%) razpisanih proračunskih sredstev po razpisu (ne več kot 
34.525,00 EUR).

2. UKREP: Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja 
podjetnikov in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in kom-
petenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s tem 
spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij. 

Upravičeni stroški so:
stroški inštruktorja,  -
stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,  -
potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, -
stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativ- -
nost in / ali odličnost poslovanja.

Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež 
na območju občine in imajo izdelane strateške razvojne doku-
mente podjetja, vključno z letnim programom usposabljanja 
in izobraževanja zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste progra-
mov, število udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce 
programov.

3. UKREP: Sofinanciranje povezovanja med podjetji in z 
institucijami znanja
Namen pomoči je spodbujanje povezovanja med podjetji in 
z institucijami znanja za prenos in ustvarjanje novih znanj, 
izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja pove-
zanih podjetij, razvoja novih skupnih proizvodov in / ali stori-
tev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe in razvoja 
skupne blagovne znamke.

Upravičeni stroški so: 
stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za  -
povezovanje podjetij,
stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja za  -
potrebe izvajanja skupnih programov,
stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov  -
in / ali storitev,
stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in / ali  -
storitev,
stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zaposle- -
nih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
stroški vodenja skupnega programa povezovanja. -

Upravičenci do pomoči so podjetja, ki imajo poslovni sedež 
na območju občine in se povezujejo z najmanj dvema podje-
tjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila 
dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, 

ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki 
ne sodijo med upravičence po tem razpisu (nimajo poslovnega 
sedeža v občini), vendar sodelujejo v povezovanju, niso upra-
vičeni stroški za sofinanciranje na podlagi tega razpisa. 

4. UKREP: Sofinanciranje stroškov promocije
Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi sode-
lovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in raz-
stavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj novih 
proizvodov in storitev.

Upravičeni stroški so:
najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem  -
strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini. 

Upravičenci do pomoči so:
podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine. -

5. UKREP: Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja 
novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarja-
nje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Upravičeni stroški so: 
stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziro- -
ma 10 minimalnih mesečnih plač,
stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do  -
10 minimalnih mesečnih plač,
stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca  -
prve zaposlitve z najmanj visoko ali univerzitetno izo-
brazbo v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in regi-
strirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, 
če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi 
poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih 
mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe 
in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve 
predhodno zaposlene osebe. 
Za ukrep sofinanciranja samozaposlitve bodo sredstva dode-
ljena upravičencem v primeru, da niso in ne bodo prejeli 
sredstev s strani države oziroma Zavoda RS za zaposlova-
nje.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih 
mest so podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine 
in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo 
na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen 
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju obči-
ne. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve 
registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na obmo-
čju občine in v kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje 
skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem 
letu brez upoštevanja upokojitev. 
Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brez-
poselnega iskalca prve zaposlitve so podjetja, ki imajo poslovni 
sedež na območju občine in podjetja, ki imajo poslovni sedež 
izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in 
zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem pro-
storu na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno 
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v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve 
zaposlitve, ki ima stalno bivališče na območju občine.
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mese-
cev.

VI.  ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog je četrtek, 8. 11. 2012, oziroma naj-
kasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena 
pošiljka. 
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki 
so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge na ta razpis 
morajo biti vložene posebej za vsak ukrep. V primeru, da se 
znotraj posameznega ukrepa prijavljate z več projekti, mora 
biti vsak projekt na svojih obrazcih. Prijava mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 
razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot 
popolna.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je 
potrebno v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ 
- VLOGA RAZPIS PODJETNIŠTVO«, dostaviti na naslov 
Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v 
sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj, do navedenega roka 
za oddajo. 
Na hrbtni strani pisemske ovojnice morata biti naziv in polni 
naslov prijavitelja. 

VII. PORABA SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2012 
oziroma v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-
na.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na 
podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinske-
ga upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih 
sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za 
obdobje od dneva nakazila dalje. 

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo 
vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zain-
teresiranih vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega 
odstavka 222. člena  Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08 in 
99/09), ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene pisemske ovojnice. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene poši-
ljatelju.
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 dni od odpira-
nja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne 

vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo 
komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se 
kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v roku se 
kot prepozne zavržejo.

IX. IZID RAZPISA
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s 
sklepom v roku 15 dni od obravnave vlog na komisiji.
Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji 
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del 
razpoložljivih sredstev.

X. DODATNE INFORMACIJE
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignejo na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Ptuj, 
www.ptuj.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko 
pokličete na Mestno občino Ptuj Klavdijo Petek, tel. 02/748 29 
40 ali pišete na elektronski naslov klavdija.petek@ptuj.si, z 
navedbo »razpis podjetništvo - de minimis«.

Številka: 430-21/2012
Datum:  24. 9. 2012     

Dr. Štefan ČELAN,
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 - 
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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 %.


