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106.
Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Ur. list SRS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89 in Ur. list RS, 
št. 24/92 – odločba US, 29/95 ZPDF in 44/97) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
seji, dne 16. novembra 2009, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za  

uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 9/01, 
12/02, 11/03, 6/04,12/04,13/05, 14/06, 12/07 in 
12/08) se spremeni 7. člen tako, da glasi:

»Višina mesečnega nadomestila po posameznih conah je 
naslednja:

A.  za stanovanjske namene 
v 1. coni 0,0719626 €/m2

v 2. coni 0,0615011 €/m2

v 3. coni 0,0402610 €/m2

B.  za poslovne namene
v 1. coni 0,2135631 €/m2 
v 2. coni 0,1168732 €/m2

C. nezazidana stavbna zemljišča
- za stanovanjsko gradnjo
v 1. coni 0,0104615 €/m2

v 2. coni 0,0079254 €/m2

v 3. coni 0,0052836 €/m2

 
D. za poslovno proizvodno gradnjo
v 1. coni 0,0556891 €/m2

v 2. coni 0,0328640 €/m2

v 3. coni 0,0184926 €/m2«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj, uporablja pa se od 1. 1. 
2010. 

Številka: 007-32/08
Datum: 16. 11. 2009

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

107.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj št. 9/07) in 3. člena Pravilnika 
o osnovah in merilih za določitev najemnine za poslovne 
prostore in garaže (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
1/08) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. seji, dne 16. 
novembra 2009, sprejel naslednji 
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SKLEP
o povišanju vrednosti točke, ki je osnova  

za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih 
prostorov in garaž

1.
Vrednost točke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vredno-
sti poslovnih prostorov in garaž, katerih lastnik je Mestna 
občina Ptuj, se uskladi z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin (0,033) in znaša 1,683 €.

2.
Najemnine za poslovne prostore in uporabnike garaž se 
obračunavajo in plačujejo po vrednosti točke 1,683 € od 
dne 1. 1. 2010.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 007-
40/2008 z dne 15. 12. 2008.

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-24/2009
Datum: 16. 11. 2009

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

108.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), prvega odstavka 11. 
člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 33. redni seji, dne 16. novembra 
2009, na predlog župana sprejel 

AKT
o spremembah Akta o javno-zasebnem  

partnerstvu za izgradnjo cestne  
infrastrukture v Mestni občini Ptuj

1. člen
(1) V Aktu o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo cestne 
infrastrukture v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 6/09, v nadaljevanju: akt o javno-zasebnem 
partnerstvu) se v prvem odstavku prvega člena pred besedi-
lom »cestne infrastrukture« doda besedilo »in vzdrževanje«.
(2) V aktu o javno-zasebnem partnerstvu se v drugem odstav-
ku prvega člena besedilo »Javni partner je Mestna občina 
Ptuj (v nadaljevanju: mestna občina).« nadomesti z besedi-
lom »Javni partner je družba Javne službe Ptuj, d. o. o. (v 
nadaljevanju: javni partner).«.

2. člen
V aktu o javno-zasebnem partnerstvu se v prvem odstavku 3. 
člena pred besedilom »cestne infrastrukture« doda besedilo 

»in vzdrževanje«.

3. člen
V 3. členu se črta četrti odstavek.

4. člen
V 5. členu se doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Javni partner je dolžan obveščati pristojno delovno telo 
mestnega sveta o pripravi in vsebini projekta javno-zaseb-
nega partnerstva, poteku javnega razpisa, sklenitvi javno-
zasebnega partnerstva ter ostalih pomembnejših dejanjih 
v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partner-
stva.«.

5. člen
Ta akt stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 371-111/09
Datum: 16. 11. 2009

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

109.
Na podlagi 7. člena Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje 
in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 30/09) in 
12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št 9/07) Mestni svet Mestne občine Ptuj na 33. 
seji, dne 16. novembra 2009, daje naslednje

SOGLASJE
k spremembi cene proizvodnje in  

distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja v Mestni občini Ptuj

1. Mestni svet Mestne občine Ptuj daje Komunalnemu podje-
tju Ptuj d. d., s sedežem Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, soglas-
je k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in tople 
vode za namene daljinskega ogrevanja, in sicer:

55,4865 EUR/MWh za variabilni del cene.• 

2. To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se 
začne s prvim dnem v naslednjem mesecu.

Številka: 301-1/2009
Datum: 16. 11. 2009

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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110.
Na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji 
33. seji, dne 16. novembra 2009, sprejel

PRAVILNIK
o plačah, sejninah in drugih prejemkih  

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
mestnega sveta, članov svetov ožjih delov 

občine ter članov drugih organov  
Mestne občine Ptuj

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, 
sejnine in druge prejemke funkcionarjev Mestne občine 
Ptuj (v nadaljevanju: mestna občina), članov delovnih teles 
mestnega sveta, članov svetov ožjih delov občine ter članov 
drugih organov mestne občine. 

2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do 
plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za 
opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani 
mestnega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da 
bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je 
sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta, oziroma seji 
delovnega telesa mestnega sveta.
(7) Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani 
mestnega sveta, članom svetov ožjih delov občine ter članom 
drugih organov mestne občine za njihovo delo pripada pla-
čilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik. 

3. člen
(1) Župan mestne občine, je v skladu z zakonom, ki ureja 
plače v javnem sektorju, uvrščen v 53. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo. Če župan 
opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50 % plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez 
dodatka za delovno dobo.
(3) Odločbo o plači, oziroma plačilu za opravljanje funkcije, 
izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

4. člen
(1) Plačni razred podžupana v razponu od 38. do 45. 
plačnega razreda določi župan ob upoštevanju obsega 
podžupanovih pooblastil. 
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, 
vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu mestnega sveta ali članu delovnega 
telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom mestne-

ga sveta oziroma članom delovnih teles.
(4) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko pod-
županu določi plačni razred mestni svet.

II.  VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA ZA 
OPRAVLJANJE FUNKCIJE 

5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije, 
oziroma plačila za opravljeno delo, članov mestnega sveta, 
članov delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega 
sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov drugih orga-
nov mestne občine, imenovanih s sklepom mestnega sveta, 
je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena tega 
pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).

6. člen
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov mestnega 
sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje delov-
nih teles mestnega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
mestnega sveta, ne sme presegati 13 % plače župana.
(2) Članu mestnega sveta se določi plačilo za opravljanje 
funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, 
in sicer za:

-  udeležbo na redni seji mestnega sveta – 60 %,
-  udeležba na izredni seji mestnega sveta – 10 %,
-  predsedovanje seji delovnega telesa mestnega  

sveta – 14 %,
-  udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je – 7 % 

od zneska iz prvega odstavka tega člena.
(3) V kolikor član mestnega sveta zamudi na sejo oziroma jo 
predčasno zapusti in je bil na seji prisoten manj kot polovico 
časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije po 
postavkah za delo na seji.
(4) Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v 
primeru napovedane obstrukcije.
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opra-
vljenem delu članov mestnega sveta, ki jo v občinski upravi 
vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične 
naloge za mestni svet in delovna telesa.
(6) Za svečane in dopisne seje mestnega sveta ter nadaljeva-
nje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
(7) Sklep o plačilu za opravljanje funkcije izda Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

7. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno 
opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek sejnine 
posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno ali 
letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa 
zakon.

III.  NAGRADE

8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora mestne občine 
imajo pravico do nagrade v višini največ 13 % plače župa-
na. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega 
zneska.
(2) Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer:

- kot sejnina za vodenje seje – 50 %,
- kot sejnina za udeležbo na seji – 30 %,
- kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 

sklepu nadzornega odbora – 50 %.
(3) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 
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izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas 
trajanja mandata, v skladu z evidenco opravljenega dela, 
ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za 
organizacijsko tehnične naloge za mestni svet in delovna 
telesa.

9. člen
Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestne-
ga sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru 
mestnega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki znaša 7 % 
najvišjega možnega zneska plačila za opravljanje funkcije 
člana mestnega sveta. Sejnina se izplača za udeležbo na 
seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za čas trajanja 
mandata.

10. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij 
in odborov mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, se 
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom organov 
delovnih teles, ki jih imenuje mestni svet ter predsedniku in 
članom sveta četrtne skupnosti.
(2) Osebam, ki vodijo organe iz prvega odstavka tega 
člena, pripada nagrada v dvojnem določenem znesku.

11. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo 
lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v 
skladu z zakonom.

IV.  POVRAČILA, NADOMESTILA  
IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih 
prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza 
na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v 
zvezi z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar 
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja 
Mestne občine Ptuj. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s 
predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potova-
nje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenoče-
vanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja 
se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s 
predpisi.

13. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar 
na podlagi naloga za službeno potovanje.

(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre 
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali 
direktor občinske uprave.

V.  NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil 
stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev 
proračuna.
(2) Sredstva za sejnine predsednika in članov četrtnih sku-

pnosti se zagotovijo iz prihodkov četrtne skupnosti. Sredstva 
za sejnine se zagotovijo za deset sej letno.

15. člen
(1) Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno.
(2) Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izpla-
čajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.

VI.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
plačah funkcionarjev Mestne občine Ptuj in nagradah članov 
delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 6/99, 3/00, 2/01, 6/02 in 13/04).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-25/2009
Datum: 16. 11. 2009

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

111.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98, 110/02, 15/03), Nacionalnega programa športa v 
RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.) in 12. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 
16. novembra 2009, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sofinanciranju programa športa  
v Mestni občini Ptuj

1. člen
(1) V prvem odstavku 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 2/08; v nadaljevanju: Pravilnik) se črta četrta 
alineja.
(2) V drugem odstavku se v tretji alineji črta beseda »pro-
storske,«.
(3) Tretji odstavek se črta.

2. člen
(1) V prvem odstavku 6. člena se doda šesta alineja, ki glasi: 
» šport invalidov.«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: »Ob financira-
nju programa športa se bo financirala tudi dejavnost strokov-
ne službe in organov Zavoda za šport Ptuj (v nadaljevanju: 
javni zavod). Javni zavod v okviru svoje redne dejavnosti 
izvede tudi organizacijo šolskih športnih tekmovanj z izdajo 
biltena, izbiro športnika leta, ptujski športni vikend in sode-
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luje pri izvedbi določenih programov športne vzgoje otrok 
in mladine.«.
3) V tretjem odstavku se črta deseta alineja pod točko A). 

3. člen
Spremeni se 9. člen in sicer tako, da glasi:

»Sistem točkovanja za vrednotenje programov športa izhaja 
iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri 
skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih 
panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmoval-
nih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov 
državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih pano-
gah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih siste-
mih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega 
državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger (šah).

V posamezni skupini izvajalci programov športa pridobivajo 
točke glede na kazalce v sledečih 4 sklopih:

A: V sistemu točkovanja so kot kazalci za razšir-
jenost športne panoge upoštevani: 
(skupno največ 25 točk) 

Kazalec Št. možnih 
točk

A1: število članov z dokazilom o članstvu 0-5
A2: število registriranih tekmovalcev  
pri nacionalni panožni zvezi 0-5

A3: število društev vključenih v nacional-
no panožno zvezo (nivo države) 0-5

A4: število registriranih tekmovalcev  
športa otrok in mladine 0-5

A5: razširjenost panoge v svetu  
(preglednica 1)

Koef.  
(0,5-1,25)

*v sklopu A se oceni samo nosilni (najvišje rangiran) klub v 
posamezni športni panogi, razen klubi, ki vzdržujejo športne 
objekte sami.

B: Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so 
upoštevani: 
(skupno največ 30 točk)

Kazalec Št. možnih 
točk

B1:kategorizacija športnikov po veljavnih 
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov v 
Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠV)

0-5

B2:uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih 
(OI, EP, SP, MedI, SPo, EPo) 0-10

B3: uvrstitve na državnem prvenstvu – vsa-
kemu športniku ali ekipi se prizna le en 
najboljši rezultat oziroma uvrstitev

0-10

B4: Raven tekmovanja (Člani-ce, mladin-
ci/ke, kadeti-nje, st. dečki/deklice) 0-5

C: Elementi za opredelitev vrednotenja kakovosti 
letnega programa športa so:
(skupno največ 7 točk za eno starostno kategorijo)

Kazalec Št. možnih 
točk

C1: obseg programa (število ur na teden 
na skupino) 0-3

C2: število vadbenih skupin 0-1
C3: število otrok v skupini (preglednica 2) 0-2
C4: drugi elementi v skladu z usmeritvami 
nacionalnega programa športa v RS 0-1

D: Elementi za opredelitev strokovne usposoblje-
nosti kadra so (stopnja licence): 
(skupno največ 3 točke za eno starostno kategorijo)

Kazalec - lestvica Št. možnih 
točk

profesor športne vzgoje in najvišji  
trenerski naziv 3

najvišji trenerski naziv 2,5
profesor športne vzgoje in drugi najvišji 
trenerski naziv 2,5

drugi najvišji trenerski naziv 1,5
profesor športne vzgoje in tretji najvišji 
trenerski naziv 1,5

tretji najvišji trenerski naziv 0,5

Prva dva sklopa kazalcev (skupaj največ 55 možnih točk) 
ocenjujejta izvajalca letnega programa kot celoto, zadnja 
dva sklopa (skupaj največ 100 možnih točk) pa ocenjujeta 
vsak prijavljen program posebej, torej po starostnih kate-
gorijah (možna ocenitev največ 10 starostnih kategorij). 
Največja možna vrednost doseženih točk je 155. Izvajalec 
letnega programa športa mora skupaj doseči najmanj 10 
točk in skupno najmanj 5 točk znotraj elementov C in D, 
da se sofinancira njegov letni program športa. Omejitev iz 
prejšnjega stavka ne velja za šport invalidov. Skupek točk se 
izračuna po sledeči formuli:

Σ = A+B+ST1+ST2+ … STn
A = (A1+A2+A3+A4)*A5 (največje možno število točk je 
25)
B = B1+B2+B3+B4 (največje možno število točk je 30)
C = C1+C2+C3+C4 (največje možno število točk za deset 
starostnih skupin je 70)
D: (največje možno število točk za deset starostnih skupin 
je 30)
ST = C + D
ST - starostna kategorija
ST1 - kakovostni in vrhunski šport
ST2 - šport mladine (16-18 let)
ST3 - šport mladine (14-16 let)
ST4 - šport otrok (12-14 let)
ST5 - šport najmlajših (do 11 let)
ST6 - šport najmlajših (do 10 let)
ST7 - šport najmlajših (do 9 let)
ST8 - šport najmlajših (do 8 let)
ST9 - šport najmlajših (do 7 let)
ST10 - šport najmlajših (do 6 let)
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A:  V sistemu točkovanja so kot kazalci za  
razširjenost športne panoge upoštevani: 

(skupno največ 20 točk) 

A1: število članov z dokazilom o članstvu:

Št. članov točke
Do 50 1

50-100 2

100-150 3

150-200 4

200 in več 5

A2: število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni 
zvezi:

Št. članov točke
Do 30 1

30-60 2

60-80 3

80-100 4

100 in več 5

 
A3: število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo 
(nivo države):

Št. društev točke
Do 30 1

30-60 2

60-100 3

100-150 4

Nad 150 5

Podatki pridobljeni od klubov na razpisu (uradno potrdilo 
panožne zveze).

A4: število registriranih tekmovalcev športa otrok in mladine:

Št. članov točke
Do 30 1

30-60 2

60-80 3

80-100 4

100 in več 5

A5: razširjenost panoge v svetu (preglednica 1): 

Panoga koeficient
3. razred 0,5

2. razred 0,8

1. razred 1,25

Preglednica 1: športne panoge v razredih
PANOGA - 1. razred

ATLETIKA –
GIMNASTIKA - RITMIČNA –
GIMNASTIKA - ŠPORTNA –
HOKEJ NA LEDU –
JADRANJE –
JUDO –
KOLESARSTVO - CESTNO –
KOŠARKA –
NAMIZNI TENIS –
NOGOMET –
ODBOJKA –
PLAVANJE –
PLES - ST IN LA PLESI –
ROKOMET –
SMUČANJE-ALPSKO –
SMUČANJE - BIATLON –
SMUČANJE - SKOKI –
SMUČANJE - TEKI –
STRELSTVO –
TENIS –
ŠAH –

PANOGA - 2. razred
BADMINTON –
BALINANJE  –
BASEBAL  –
BOKS  –
BRIDŽ –
DRSANJE - UMETNOSTNO  –
GOLF –
KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH  –
KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH –
KARATE  –
KEGLJANJE  –
KICKBOKS - WAKO  –
KOLESARSTVO - GORSKO  –
KONJENIŠTVO  –
LETALSTVO - PADALSTVO  –
LOKOSTRELSTVO –
ODBOJKA NA MIVKI  –
PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE  –
ROKOBORBA  –
PROSTI SLOG SMUČANJE  –
AKROBATSKO SMUČANJE  –
DESKANJE  –
TAEKVVONDO  –
TAEKVVONDO - ITF  –
TRIATLON –

PANOGA - 3. razred
ATLETIKA - GORSKI TEK –
AVTOMOBILIZEM - RELI –
DUATLON –
JU - JITSU –
KEGLJANJE NA LEDU –
KOTALKANJE - UMETNOSTNO –
LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO –
LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO –
LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA –
LOKOSTRELSTVO - POLJSKO –
MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI –
MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS –
MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ –
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ORIENTACIJA- GORSKO KOLESARSTVO –
PLANINSTVO - ALPINIZEM –
PLES - AKROBATSKI R&R –
PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI –
RIBIŠTVO - KASTING –
RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV –
RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU –
SANKANJE - NARAVNE PROGE –
SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA –
SMUČANJE - TELEMARK –
STRELSTVO - SAMOSTREL –

B:  Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov 
so upoštevani:

(skupno največ 30 točk)

B1: kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za 
kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠV) in 
člani državne reprezentance za člane in mladince.

Delež točke
Do 40 % 1

40-60 % 2

60-80 % 3

80-95 % 4

95-100 % 5

Delež doseganja št. možnosti v kategorizaciji.

B2: uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih (OI, EP, SP, MedI, 
SPo, EPo, ITF turnirji, rang liste panožnih zvez…)

Individualni športi
dosežek točke
2500 10

2200 9

1900 8

1600 7

1300 6

1000 5

800 4

600 3

400 2

200 1

Mesto na 
Mednarodnih 
tek.

točke

1. 500

2 450

3 400

4 350

5 300

6 250

7 200

8 150

9 100

uvrstitev 50

Nivo tekmovanja Koef.
3. nivo 0,6

2. nivo 0,8

1. nivo 1

Upošteva se največ 5 rezultatov od petih  
različnih športnikov.
1. nivo (OI, SP, EP)
2. nivo (SPo, EPo – svetovna in evropska pokalna tekmova-
nja za posameznike in ekipe)
3. nivo (MedI, Olim. mladih in ostala med. tek., ki so v 
programu)

Legenda:
OKS - ZŠZ - Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 
zvez
OI - Olimpijske igre
SP - Svetovno prvenstvo
EP - Evropsko prvenstvo
ITF
ATP
WTA
SPo - Svetovni pokal
EPo - Evropski pokal
MedI - Mediteranske igre
Olim. mladih - Olimpijada mladih
DP - Državno prvenstvo
Dpo - državni pokal

Kolektivni športi

Liga točke
Uvrstitev na med. tekmovanje 10

Uvrstitev v kvalifikacije 5

Nivo tekmovanja Koef.
3. nivo 0,6

2. nivo 0,8

1. nivo 1

B3: uvrstitve na državnem prvenstvu

Individualni športi

Dosežek točke
2500 10

2200 9

1900 8

1600 7
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1300 6

1000 5

800 4

600 3

400 2

200 1

Mesto na DP točke
1. 500

2 450

3 400

4 350

5 300

6 250

7 200

8 150

9 100

uvrstitev 50

Pokalna tekmovanja: točke se množijo s količnikom 0,5.
Upošteva se največ 5 rezultatov od petih raz-
ličnih športnikov ali 4 rezultati športnikov in en 
ekipni rezultat. Najmanj 6 tekmovalcev na tek-
movanju ali ekip.
Dosežejo lahko največ 10 točk (seštevek DP in Dpo).

Člani
Nivo tekmovanja Koef.
3. liga 0,3

2. liga 0,5

1. liga 1

Mladinci
Nivo tekmovanja Koef.
3. liga 0,1

2. liga 0,3

1. liga 0,5

Kolektivni športi:
Dosežek točke
500 5

450 4,5

400 4

350 3,5

300 3

250 2,5

200 2

150 1,5

100 1

50 0,5

Mesto na DP točke
1. 500

2 450

3 400

4 350

5 300

6 250

7 200

8 150

9 100

uvrstitev 50

Pokalna tekmovanja: točke se množijo s količnikom 0,5.
Dosežejo lahko največ 10 točk (seštevek DP in Dpo).
Najmanj 6 ekip v ligi.

Člani
Nivo tekmovanja Koef.
3. liga 0,3

2. liga 0,5

1. liga 1

Mladinci
Nivo tekmovanja Koef.
3. liga 0,1

2. liga 0,3

1. liga 0,5

Št. lig točke
3 lige 1

2 ligi 0,8

1 liga 0,5

B4: Raven tekmovanja (člani, mladinci)

Člani
Liga točke
5. liga 1

4. liga 1,5

3. liga 2

2. liga 2,5

1. liga 3

Mladinci
Liga točke
3. liga 1

2. liga 1,5

1. liga 2
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Št. lig Koef.
4 lige 0,8

3 lige 0,6

2 ligi 0,4

1 liga 0,2

Seštejejo se točke članske in mladinske ekipe. Kjer je manj 
lig se točke pomnožijo s koeficientom.

C:  Elementi za opredelitev vrednotenja  
kakovosti letnega programa športa so: 

(skupno največ 7 točk)

C1: obseg programa (število ur na teden na skupino)

Ure vadbe na teden točke
0-3 0,5

4-5 1

6-8 2

9 in več 3

C2: število vadbenih skupin

Št. skupin točke
1 0

2 0,5

3 1

C3: število otrok v skupini (priloga 1)

Delež optimuma točke
Do 40 % 0

40-60 % 0,5

60-80 % 1

80 % - 100 % 1,5

100 % 2

C4: drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS 

0 ali 1 točka.

Preglednica 2: Število športnikov v vadbenih skupinah

Individualni športi

Športna panoga Cicibani
Cicibanke

Ml. dečki
Ml. deklice

St. dečki
St. deklice

Kadeti
Kadetinje

Mladinci
Mladinke

Kakovostni
šport

Šp. plezanje 8 6 6 6

Atletika 15 15 10 6 6 6

Avtomobilizem 5 5 5 5 5 5

Balinanje 12 12 12 8 8 8

Borilni športi 15 14 10 7 7 7

Gimnastika ritmična 15 10 10 8 6 6

Jadranje 12 12 10 8 8 8

Konjeništvo 8 8 6 6

Letalstvo-jadralno pad. 6 6

Lokostrelstvo 8 8 5 5 5 5

Namizni tenis 12 12 10 6 6 6

Ples športni 12 parov 10 parov 8 parov 6 parov 6 parov 6 parov

Smučanje alpsko 7 7 7 6 6 6

Smučanje teki 14 14 10 6 6 6

Strelstvo trap 6 6 6

Strelstvo zračna puška 12 12 12 8 6 6

Veslanje 10 10 8 6 6 6

Tenis 12 10 8 6 6 6
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4. člen
(1) V prvem odstavku 10. člena se v prvi alineji črta besedna 
zveza »občinskih športnih šol« ter v četrti alineji besedilo »in 
kakovostnega«. 
(2) V drugem odstavku se v prvi alineji črta besedilo »za 
posamezno občinsko športno šolo«.
(3) Četrta alineja drugega odstavka se spremeni tako, da 
glasi: »- komisija poda pozitivno mnenje o letnem programu 
izvajalca in trenerja,«.

5. člen
Za 13. členom se spremeni naslov 3. podpoglavja v poglav-
ju III Pravilnika in sicer tako, da glasi: »3. Uporaba športnih 
objektov«.

6. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Športna društva in klubi, ki delujejo v Mestni občini Ptuj 
ter izvajajo letni program športa imajo športne objekte v 
uporabi.
(2) Športna društva in klubi, ki izvajajo letni program športa 
ter nimajo zagotovljene športne infrastrukture, lahko za sofi-
nanciranje uporabe športnih objektov kandidirajo na razpisu 
Mestne občine Ptuj.
(3) Za izračun višine sofinanciranja najema oziroma upo-
rabe športnih objektov za klube, ki nimajo zagotovljene 
športne infrastrukture, se uporablja sistem točkovanja za 
vrednotenje programa športa iz 9. člena.«.

7.člen
(1) V drugem odstavku 15. člena se črta besedna zveza »in 
sodnikom«.
(2) Tabela v četrtem odstavku se nadomesti z naslednjo 
tabelo: 
»

Naziv programa Št. točk /
kandidata

Usposabljanje – pridobitev najvišjega trener-
skega naziva v posamezni športni panogi 5

Usposabljanje – pridobitev drugega najvišje-
ga trenerskega naziva v posamezni športni 
panogi 4

Usposabljanje – pridobitev tretjega najvišje-
ga trenerskega naziva v posamezni športni 
panogi 3

Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje 2

Izpopolnjevanje – licenciranje 1
«

8. člen
(1) Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da glasi: 
»Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na 
lokalni ravni združujejo v športno zvezo. Zveza za svoje 
osnovno delovanje potrebuje sredstva za kritje osnovnih 
materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njeno 
dejavnostjo.«.
(2) Črta se drugi odstavek.

9. člen
Črta se 22. člen. 

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj. 

Številka: 007-48/2007   
Datum: 16. 11. 2009

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

Kolektivni športi

Športna panoga Cicibani
Cicibanke

Ml. dečki
Ml. deklice

St. dečki
St. deklice

Kadeti
Kadetinje

Mladinci
Mladinke

Kakovostni
šport

Košarka 12 12 12 12 12 12

Mali nogomet 12 12 12 12 12 12

Nogomet 18 18 18 18 18 18

Odbojka 12 12 12 12 12 12

Rokomet 16 16 16 16 16 16

Druge panoge 16 16 16 16 16 16
Upošteva se individualno delo z vrhunskimi športniki po rang listi panožne zveze.

D:  Elementi za opredelitev strokovne usposobljenosti kadra so (stopnja licence):  
(skupno največ 3 točke)

Kazalec - lestvica Št. možnih točk
profesor športne vzgoje in najvišji trenerski naziv 3

najvišji trenerski naziv 2,5

profesor športne vzgoje in drugi najvišji trenerski naziv 2,5

drugi najvišji trenerski naziv 1,5

profesor športne vzgoje in tretji najvišji trenerski naziv 1,5

tretji najvišji trenerski naziv 0,5
«
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112.
Na podlagi 4. in 22. člena Statuta delniške družbe Kabelsko 
komunikacijski sistem »KKS Ptuj« d. d. objavljamo povzetek 

LETNEGA POROČILA
o poslovanju v letu 2008

Letno poročilo je na svoji 16. seji dne 31. 3. 2009  
sprejel Nadzorni svet KKS Ptuj d. d.
1.Družba: Kabelsko komunikacijski sistem »KKS Ptuj« d. d., 
Potrčeva cesta 34, 2250 Ptuj,

2. Registracija: vpisana v sodni register pod št. registrske-
ga vložka 1/09878/00 pri Okrožnem sodišču na Ptuju, pod 
št.sklepa SRG 2003/00388 z dne 16. 2. 2004.

3. Skrajšana firma se glasi: KKS Ptuj d. d.

4. Organizacijska oblika: delniška družba

5. Osnovni kapital: 462.915,87 EUR

6. Matična šifra, davčna številka in šifra dejavnosti.
matična šifra:  1882325• 
davčna številka: 38335964• 
šifra dejavnosti: 61.100• 

7. Narava poslovanja in najpomembnejše  
dejavnosti:

telekomunikacijske dejavnosti po vodih• 
upravljanje javnih telekomunikacijskih omrežij• 
radijska in televizijska dejavnost• 

8. Št. transakcijskega računa: NLB PE 150 Ptuj 02150-
0254236702

Telefon: 02/771-11-30
Telefaks: 02/771-11-29
E-mail: info@kks-ptuj.si
http://www.kks-ptuj.si, http://www.petv.tv

9. Lastninska struktura na dan 31. 12. 2008

LASTNIKI ŠTEVILO DELNIC STRUKTURA V %

Mestna občina Ptuj 111.011 100,00 %

10. Kadrovska sestava družbe

V družbi sta zaposleni: 2 delavki, od tega:
1 v upravi• 
1 v tajništvu družbe• 

11. Organi upravljanja

Nadzorni svet je sestavljen iz treh članov (na dan 31. 12. 
2008), in sicer:

predsednik nadzornega sveta: • Matjaž GERL
član 1 nadzornega sveta: • Boris MIOČINOVIČ
član 2 nadzornega sveta: • Tanja ŠORI

Uprava je sestavljena iz enega člana: predsednica uprave 
(direktor) Brigita KOSTANJEVEC

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2008

  2008 2007 %

 SREDSTVA 885.810 889.202 100 %

     

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 744.602 756.558 84 %

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne  
časovne razmejitve 1.189 264 0 %

1. Dolgoročne premoženjske pravice 1.455 330  

2. Dobro ime 0 0  

3. Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva 0 0  

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja (266) (66)  

5. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0  

II. Opredmetena osnovna sredstva 743.413 756.294 84 %

1. Zemljišča in zgradbe 0 0  

 a) Zemljišča 0 0  

 b) Zgradbe 0 0  

2. Proizvajalne naprave in stroji 0 0  
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3. Druge naprave in oprema 743.413 756.294  

4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev  
in opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0  

 a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 0 0  

 b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0  

5. Osnovna čreda 0 0  

6. Večletni nasadi 0 0  

III. Naložbene nepremičnine 0 0 0 %

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0 %

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0  

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0  

 b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0 0  

 c) Druge delnice in deleži 0 0  

 č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0  

2. Dolgoročna posojila 0 0  

 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 0  

 b) Druga dolgoročna posojila 0 0  

 c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0  

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0 0 %

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0  

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 0  

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0 0  

VI. Odložene terjatve za davek 0 0 0 %

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 139.404 130.585 16 %

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0 0 %

II. Zaloge 0 0 0 %

1. Material 0 0  

2. Nedokončana proizvodnja 0 0  

3. Proizvodi in trgovsko blago 0 0  

4. Predujmi za zaloge 0 0  

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0 0 %

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0  

 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0  

 b) Druge delnice in deleži 0 0  

 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0  

2. Kratkoročna posojila 0 0  

 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0  

 b) Kratkoročna posojila drugim 0 0  
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 c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0  

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 136.393 129.163 15 %

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0  

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 115.770 122.133  

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 20.623 7.030  

V. Denarna sredstva 3.012 1.422 0 %

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.803 2.059 0 %

 IZVENBILANČNA EVIDENCA 20.218 20.218  

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 885.810 889.202 100 %

A. KAPITAL 795.133 786.462 90 %

I. Vpoklicani kapital 462.916 462.916 52 %

1. Osnovni kapital 462.916 462.916  

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0  

II. Kapitalske rezerve 250.654 250.654 28 %

III. Rezerve iz dobička 2.419 1.986 0 %

1. Zakonske rezerve 2.419 1.986  

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0  

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0  

4. Statutarne rezerve 0 0  

5. Druge rezerve iz dobička 0 0  

IV. Presežek iz prevrednotenja 0 0 0 %

V. Preneseni čisti poslovni izid 70.906 37.723 8 %

VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 8.238 33.183 1 %

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE  
ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 %

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 0 0  

2. Druge rezervacije 0 0  

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0  

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 %

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 0 %

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 0  

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0  

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 0  

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0 0 %

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0  

3. Dolgoročne menične obveznosti 0 0  
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4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0  

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 0  

III. Odložene obveznosti za davek 0 0 0 %

Č KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 90.677 102.740 10 %

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0 %

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 0 %

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 0 0  

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0  

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 0  

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 90.677 102.740 10 %

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0  

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 80.765 80.618  

3. Kratkoročne menične obveznosti 0 0  

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 0 0  

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 9.912 22.122  

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 %

 IZVENBILANČNA EVIDENCA 20.218 20.218  



[TEVILKA 12 LETO XV                    STRAN 1527. NOVEMBER 2009

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008
v EUR

2008 2007
1. Čisti prihodki od prodaje 696.906 647.967
a) Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 696.906 647.967

b) Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 0 0

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0
3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0
4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 4.680 15.681
5. Stroški blaga materiala in storitev (476.974) (444.266)
a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala (23.806) (22.500)

b) Stroški storitev (453.168) (421.766)

6. Stroški dela (81.004) (83.040)
a) Stroški plač (61.427) (61.395)

b) Stroški socialnih zavarovanj (9.890) (9.885)

od tega stroški pokojninskih zavarovanj 0 0

c) Drugi stroški dela (9.687) (11.760)

7. Odpisi vrednosti (139.553) (98.341)
a) Amortizacija (105.424) (98.169)

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih dolgoro?nih sredstvih in opred-
metenih osnovnih sredstvih

(3.173) 0

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih (30.956) (172)

8. Drugi poslovni odhodki (637) (702)
9. Finančni prihodki iz deležev 0 0
a) Finančni prihodki iz deležev v družbah skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družah 0 0

c) Finačni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 0

č) Drugi prihodki iz drugih naložb 0 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0
a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 1.032 1.997
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz poslovnih terajtev do drugih 1.032 1.997

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 0

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 0 0

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti (1.504) (157)
a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti (1.504) (157)

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

15. Drugi prihodki 9.176 4.362
16. Drugi odhodki (157) (2)
17. Davek iz dobička (3.294) (10.316)
18. Odloženi davki
19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.671 33.183
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Izdajatelj: Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj. Naslov uredni{tva: Mestni trg 1, Ptuj.
Oblikovanje in tisk: Grafis d. o. o., Ra~e, Po`eg 4, tel.: 02/608-92-25, e-po{ta: repro@grafis.si, www.grafis.si. Dostava: Po{ta Slovenije. Uredni{tvo: Vasja Strelec - LDS, Metka 
Jure{i~ - SDS, Darja Galun - SLS, Milan Zupanc - DeSUS, Franc Kolari~ - Zeleni Ptuja, Mirjana Nenad - SD, Peter Letonja - SNS, Dejan Klasinc - SMS, Ivan Jurkovi~ 
- N.Si Nova Slovenija. Naklada: 8.750 izvodov.
Na podlagi zakona o DDV sodi PTUJ^AN s prilogo Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj med proizvode, za katere se obra~unava DDV po stopnji 8,5 %.

V letu 2009 bomo v družbi KKS Ptuj d. d. izvajali naslednje 
razvojne projekte:

a) IZBOLJŠAVE OMREŽJA KKS PTUJ

V okviru 5 letnega načrta, ki se je pričel izvajati leta • 
2005, je bila predvidena prenova celotnega omrežja 
KKS Ptuj na način, da bo celotno omrežje organizirano 
po sistemu »zvezda« povezav do naročnikov, da bo v 
celotnem omrežju omogočena dvosmerna komunikacija 
in da bodo inštalacije povsod, kjer je to strokovno ute-
meljeno, položene v zemljo. 

b) RAZVOJ IN PONUDBA NOVIH STORITEV

V sodelovanju s partnerjem smo že v letu 2005 naročni-• 
kom KKS Ptuj pričeli ponujati dostop do Interneta, v letu 
2006 smo dodali še IP telefonijo ter v letu 2008 digi-
talno televizijo. Tako bomo aktivnosti posvetili trženju 
Digitalne televizije in paketa Trio (Internet, IP telefonija 
in Digitalna televizija).

V letu 2009 bomo nadaljevali s projektom razvoja • 
TV produkcije in na veliko željo gledalcev dodatno še 
uvedli nove vsebine v produkciji PeTV. Tako kot za že 
vpeljano lokalno informativno oddajo Kronika bomo 
tudi za novo nastale vsebine poskrbeli, da bo možnost 
spremljanja preko spleta, kar omogoča Ptujčanom, ki 
ne živijo na območju KKS Ptuj ter drugi zainteresirani 
javnosti, da spremljajo dogajanje na Ptuju. Za posame-
zne projekte bomo kandidirali tudi za sredstva v okviru 
javnih razpisov Ministrstva za kulturo RS. 

Datum: 30. 10. 2009

Matjaž GERL, 
predsednik Nadzornega 

sveta KKS Ptuj d. d.

Brigita KOSTANJEVEC,
direktorica - predsednica 

uprave


