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13. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema 
mestni svet z dvotretjinsko večino navzočih članov mestnega sveta.

14. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter 
za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 10/97 in 7/02).

15. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavijo v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

Številka: 007-15/2017
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

71.
Na podlagi tretjega odstavka 20. 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, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 31. seji, dne 17. 7. 2017, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spreje-

mu otrok v Vrtec Ptuj

1. člen
(1) V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/09) se tretji odstavek 3. člena spremeni 
tako, da se glasi: 
»(3) Prehod iz prvega starostnega obdobja v drugo starostno ob-
dobje se obračunsko upošteva z naslednjim mesecem, ko otrok 
dopolni starost treh let.«.

(2) Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o 
številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih 
mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, 
ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vkl-
jučitve v program vrtca.«.

2. člen
(1) Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Prijavo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrb-
niki (v nadaljevanju: starši) na Upravi Vrtca Ptuj.«.  

(2) Dodata se nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
»(6) Starši, ki želijo otroka vpisati v izmenski vrtec, morajo ob vlo-
gi za vpis otroka v vrtec izpolniti še obrazec »Izjava staršev glede 
potrebe po izmenskem varstvu otroka vključenega v Vrtec Ptuj«, 
ki mora biti podpisana s strani delodajalca. Izjavo, starši dobijo na 
Upravi Vrtca Ptuj in na spletni strani vrtca. 
(7) Prednost pri vstopu v vrtec na prosta mesta med šolskim letom 
imajo otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so jih 
starši vpisali v času rednega vpisa.«. 

3. člen
V 12. členu se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: 
»Vloga za premestitev v drugo željeno enoto vrtca se upošteva pri 
otrocih, katerih starši imajo do vrtca poravnane vse &nančne ob-
veznosti.«.

4. člen
Prvi odstavek 17. člena se črta.

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

Številka: 007-10/2009
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

72.
Na podlagi tretjega odstavka 17. 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, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUUJFO), 24. člena Pravilnika o normativih za opravl-
janje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 12. 
člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 31. seji, dne 17. 
7. 2017, sprejel

SKLEP 
o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter števi-
lu otrok v oddelkih v javnem vzgojno-izobraževal-

nem zavodu Vrtec Ptuj za šolsko leto 2017/2018

1. 
Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme pregled števila vpisanih 
otrok ter daje soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v 
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj v šolskem letu 
2017/2018, kot izhaja iz predloga Vrtca Ptuj.

2. 
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca 
Ptuj presega z zakonom določen normativ, Mestni svet Mestne ob-
čine Ptuj soglaša, da lahko Vrtec Ptuj uporabi 'eksibilni normativ, 
ki dovoljuje v vsakem oddelku zvišanje za največ dva otroka, glede 
na najvišje dovoljeno število otrok v oddelku, vendar le v primerih, 
ko je to nujno potrebno. 

3. 
(1) Mestni svet Mestne občine Ptuj pooblašča župana, da lahko v 
skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za od-
prtje posamezne vrste oddelka, izda soglasje k odprtju dodatnega 
oddelka med šolskim letom.  
(2) V primeru, da se med letom pojavi potreba po spremembi vrste 
oddelka, ki jo na podlagi obrazložitve pisnega predloga ustanovi-
teljici posreduje Vrtec Ptuj, mestni svet pooblašča župana za izdajo 
soglasja za spremembo vrste oddelka. 

4. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 
števila otrok v oddelkih JVVZ Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 11/03).
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5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se za šolsko leto 2017/2018.  

Številka: 007-16/2017
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

73.
Na podlagi 18. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa na ob-
močju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
8/10, 11/12 in 13/12) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na 31. seji, dne 17. 7. 2017, sprejel

ODREDBO
o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih in rezervi-
ranih parkirnih površin na območju Mestne občine 

Ptuj

1. člen
V 5. členu Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih 
površin na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 11/12, 15/13, 10/16 in 11/17; v nadaljevanju: od-
redba) se za 11. alinejo dodata novi 12. in 13. alineja, ki se glasita:
» – parkirišče Trstenjakova ulica,
– parkirišče Mariborska cesta.«.

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

Številka: 007-20/2012
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

74.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN 
in 57/11), drugega odstavka 19. člena Odloka o koncesiji za opra-
vljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni 
občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/08, 10/12, 
13/13, 15/13 in 5/14) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na svoji 31. redni seji, dne 17. 7. 2017, sprejel

SKLEP 
o dopolnitvi Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdr-

ževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno 
parkiranih vozil

1.
V Sklepu o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske jav-
ne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza ne-
pravilno parkiranih vozil (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
14/15, 10/16 in 11/17; v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu v tabeli 
v rubriki Modra cona (kratkotrajno parkiranje do 120 minut) za 
vrstico, ki določa Tarifo 2, dodata vrstici, ki se glasita:
»

Tarifa 3: Trstenjakova ulica/ura 0,5738 0,1262 0,70

Tarifa 4:  Mariborska cesta/ura 0,2459 0,0541 0,30
«.

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

Številka: 301-3/2015
Datum: 17. 7. 2017

Miran SENČAR, s. r. 
župan Mestne občine Ptuj

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si. Uredništvo: mag. Darja Harb 
(Lista župana dr. Štefana Čelana), Mateja Lapuh (Lista ZA Ptuj), Jožef Lenart (SDS), mag. Sonja Purgaj (SD), Dejan Klasinc (SMC), Jožica Težak (DeSUS), Peter Pribožič (NSi), Slavko 
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