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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 
Kolar (Mladi in upokojenci za delovna mesta), Branko Brumen (SLS), dr. Vlasta Kokol Voljč (Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, 
s. p., tel.: 041 684 910. Uradni vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.
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II. VRSTA POMOČI

12. člen
Ukrep pomoči »de minimis« po tem pravilniku je:
–  sofinanciranje nujnih obratovalnih stroškov zaradi razglašene 

epidemije COVID-19. 

13. člen
(1)  Namen ukrepa sofinanciranja nujnih obratovalnih stroškov je 

blaženje poslovne škode, ki je nastala upravičencem, kot posle-
dica prepovedi obratovanja (poslovanja) ali omejenega obrato-
vanja (poslovanja) zaradi razglašene epidemije COVID-19 na 
območju Republike Slovenije.

(2)  Predmet pomoči po tem ukrepu je sofinanciranje nujnih obra-
tovalnih stroškov upravičencem za čas razglašene epidemije 
COVID-19, oziroma za čas, ko jim je bilo obratovanje (poslo-
vanje) s posebnimi akti Republike Slovenije prepovedano ali 
omejeno.

(3)  Upravičenci po tem ukrepu so vsi upravičenci, opredeljeni s 
tem pravilnikom, ki v času epidemije COVID-19 niso smeli 
obratovati (poslovati) oziroma jim je bilo to s posebnimi akti 
Republike Slovenije prepovedano ali omejeno. 

(4)  Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški, povezani z obra-
tovanjem (poslovanjem) upravičenca, v poslovnih prostorih, v 
katerih upravičenec izvaja svojo dejavnost, in sicer stroški za:

–  električno energijo,
–  oskrbo s pitno vodo,
–  odvajanje in čiščenje odpadne vode,
–  ravnanje s komunalnimi odpadki,
–  vodenje računovodstva,
–  storitve upravljanja,
–  ogrevanje,
–  telekomunikacijske storitve,
–  zavarovanje premoženja, potrebnega za opravljanje dejavnosti, 
–  stroški najemnine za prostor v zasebni lasti, ki ga subjekt upo-

rablja za poslovno dejavnost (upravičeni stroški za izračun 
najemnine bodo upoštevani v znesku do največ 4,00 EUR/m² 
poslovnega prostora; če znaša najemnina več kot 4,00 EUR/
m² poslovnega prostora, se znesek nad to omejitvijo ne šteje za 
upravičen strošek - vrednost je določena skladno z vrednostjo 
povprečne vrednosti najemnine, ki jo Mestna občina Ptuj za-
računava najemnikom poslovnih prostorov v njeni lasti).

(5) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
–  stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev, 

razen če upravičenec nima pravice do odbitka DDV, kar doka-
že s potrdilom pristojnega finančnega urada,

–  zamudne obresti,
–  stroški najemnine za prostor v javni lasti,
–  vsi ostali stroški, ki niso neposredno vezani na izvedbo ukrepa.

III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV

14. člen
Za dodeljevanje denarne pomoči po tem pravilniku mora biti iz-
veden javni razpis, skladno s pogoji in po postopku, določenem v 
veljavnih predpisih. 

15. člen
(1)  Postopek za dodelitev pomoči vodi tričlanska strokovna komi-

sija, ki jo imenuje župan. 

(2)  Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo 
opravlja pristojni občinski upravni organ. 

16. člen
(1)  Višina razpisanih sredstev, obdobje upravičenosti, način do-

delitve, dodatni pogoji ter merila za dodeljevanje pomoči po 
tem pravilniku se podrobneje določijo in opredelijo v javnem 
razpisu. 

(2)  Z vsakokratnim javnim razpisom se lahko določi tudi najnižji 
znesek in/ali najvišji znesek prijavljenih stroškov, s katerim je 
možno kandidirati na javni razpis za sofinanciranje upraviče-
nih stroškov, kakor tudi zgornjo višino dodeljenih sredstev po 
posameznem upravičencu.

17. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem do pomoči in občino 
se uredijo s pogodbo. 

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV POMOČI

18. člen
(1) Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski 

upravni organ. 

(2)  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. 

V. KONČNA DOLOČBA

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

Številka: 007-5/2021
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja 

25.
Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZI-
UZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj na 24. seji, dne 22. 3. 2021, sprejel

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sprejemu otrok v Vrtec Ptuj

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (Uradnik vestnik Me-
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stne občine Ptuj, št. 9/09, 13/17 in 5/18) se 4. člen spremeni tako, 
da se glasi:  

»4. člen
Vrtec vključuje tudi otroke z motnjami v duševnem razvoju, sle-
pe in slabovidne otroke oziroma otroke z okvaro vidne funkcije, 
gluhe in naglušne otroke, otroke z govorno-jezikovnimi motnja-
mi, gibalno ovirane otroke, dolgotrajno bolne otroke, otroke s pri-
manjkljaji na posameznih področjih učenja, otroke z avtističnimi 
motnjami ter otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki po-
trebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja 
z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževa-
nja.«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(1) Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca poteka 
praviloma enkrat letno, po objavljenem javnem razpisu za vpis v 
Vrtec Ptuj, ki je objavljen v mesecu februarju oz. marcu za nasle-
dnje šolsko leto. Postopki centralnega vpisa otrok se opravijo naj-
kasneje do 31. maja.
(2) Javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca se ob-
javi v sredstvih javnega obveščanja, na oglasnih deskah v enotah 
vrtcev in na spletni strani vrtca. 
(3) Vrtec vključuje otroke tudi med šolskim letom po uvrščenosti 
na centralni čakalni seznam ali po vrstnem redu vpisa iz seznama 
vlog, če starost otroka ustreza prostemu mestu. V primeru nasto-
pa izjemnih okoliščin, nastalih v družini otroka, zaradi katerih se 
bistveno poslabšajo pogoji za otrokov normalni razvoj (smrt star-
ša oziroma skrbnikov, prestajanje zaporne kazni enega od staršev 
oziroma skrbnikov, nenadna obolelost v družini otroka ter druge 
okoliščine), za katere center za socialno delo izda potrdilo, se otro-
ka vključi v vrtec prioritetno izven vrstnega reda.
(4) Vpis otroka v Vrtec Ptuj uredijo starši oz. skrbniki (v nadalje-
vanju: starši) na upravi Vrtca Ptuj.
(5) Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo vlogo (prošnjo) 
na predpisanem obrazcu vrtca, ki ga dobijo na upravi vrtca, v eno-
tah vrtca ali na spletni strani vrtca in jo oddajo neposredno na 
upravi vrtca. Na prošnji za sprejem otroka v vrtec starši zapiše-
jo želeno enoto vpisa. V primeru, da v tej enoti ni dovolj prostih 
mest, si vrtec pridružuje pravico, da otroka razporedi na prosto 
mesto v oddelku ustreznega starostnega obdobja v kateri izmed 
preostalih enot Vrtca Ptuj.
(6) Starši, ki želijo otroka vpisati v izmenski vrtec, morajo ob Pod-
pisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti star-
šev in vrtca 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 ali na spletni strani vrtca.
(7) Prednost pri sprejemu v vrtec na prosta mesta med šolskim 
letom imajo otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki 
so jih starši vpisali v času centralnega vpisa.
(8) Starši lahko oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec, tudi po 
zaključenem centralnem vpisu, vendar oddana vloga ne zagotavlja 
sprejema otroka v vrtec v šolskem letu za katerega je bil že zaklju-
čen javni razpis.«.

3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloči o sprejemu otrok 
ravnateljica vrtca oziroma od nje pooblaščena oseba v skladu s 

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec. O svojem delu vodi Zapisnik o 
sprejemu otrok ob centralnem vpisu, ki ga posreduje Mestni obči-
ni Ptuj, najpozneje do 31. maja.«.  

4. člen
V 11. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(4) Zapisnik o delu komisije vrtec posreduje Mestni občini Ptuj.«.

5. člen
(1) V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši v 
skladu z zakonom, ki ureja celostno obravnavo predšolskih otrok 
s posebnimi potrebami, predložijo individualni načrt pomoči dru-
žini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo.«.
(2) V 12. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V postopku centralnega vpisa se obravnavajo vse vloge, ki so 
bile vložene v roku do zaključka javnega razpisa za vpis predšol-
skih otrok v Vrtec Ptuj.«.
(3) V 12. členu se prvi stavek šestega odstavka do dvopičja spreme-
ni tako, da se glasi:
»Vloge za vpis se vrednotijo po naslednjih kriterijih:«.
 

6. člen

 13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
(1) Pri točkovanju vlog po kriterijev iz predhodnega člena upošte-
va komisija seštevek vseh točk. V vrtec so sprejeti otroci, ki dose-
žejo največje število točk.
(2) Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri 
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva datum oddane vlo-
ge (v primeru medletne prijave otroka), pri čemer ima prednost 
otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
(3) Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti, 
komisija uvrsti na centralni čakalni seznam po vrstnem redu zbra-
nega števila točk od najvišjega do najnižjega. Centralni čakalni se-
znam velja do izpraznitve seznama. Dokler velja centralni čakalni 
seznam, vrtec ne sme sprejeti otroka, ki ni uvrščen na centralni 
čakalni seznam, razen: 
- novinca, za katerega so starši v skladu z zakonom, ki ureja celo-
stno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 
predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za 
zgodnjo obravnavo, 
- novinca, za katerega so starši predložili mnenje centra za social-
no delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine,
- če na centralnem čakalnem seznamu ni otroka, ki bi izpolnjeval 
pogoje za prosto mesto v konkretnem oddelku,
- če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, od-
klonijo sprejem otroka v vrtec oz. ne podpišejo pogodbe o vključi-
tvi otroka v zakonitem roku.
(4) Vrtec najpozneje v osmih dneh po zaključenem postopku spre-
jema obvesti starše o sprejemu oz. zavrnitvi otroka v vrtec.
(5) Starše, katerih otroci so sprejeti, vrtec z obvestilom povabi na 
sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši. 
(6) Zoper odločbo o zavrnitvi otroka v vrtec lahko starši v pet-
najstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca 
mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh od prejema pritožbe. 
Odločitev sveta vrtca je dokončna.  
(7) Otroke, ki se jih sprejme v vrtec in za katere starši sprejem od-
klonijo oziroma ga želijo prestaviti za določen čas, se šteje, da so 
umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
(8) Če otrok do novega sprejema ni bil sprejet zaradi pomanjkanja 
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prostih mest, se vlogo ponovno točkuje za sprejem za novo šolsko 
leto.«.

7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Vrtec mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo vpogled v za-
pisnik postopka vpisa oz. zapisnik dela komisije, vendar le tistega 
dela, ki se nanaša na vlogo njihovega otroka.«.

8. člen
(1) V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Vključitev otroka v vrtec je možna s 1. v mesecu.«.

(2) V 15. členu se v dosedanjem drugem odstavku prvi stavek spre-
meni tako, da se glasi: 
»Starši, ki podpišejo pogodbo, morajo do pričetka vstopa otroka v 
vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka v 
skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nale-
zljivih boleznih.«.

(3) Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti 
in peti odstavek. 

9. člen
(1) V 16. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki 
se glasi: 
»Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in 
vrtca se v tem primeru prekine s prvim dnem naslednjega mese-
ca.«.

(2) V 16. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Vrtec v primeru izpisa otroka na nezasedeno mesto sprejme 
naslednjega otroka iz centralnega čakalnega seznama, ki po staro-
sti ustreza oblikovanemu oddelku.«.

10. člen
17. člen se črta. 

11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
(1) Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do vstopa v osnov-
no šolo.
(2) Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca na podlagi izpisanega 
obrazca, oddanega na upravi vrtca, najmanj 30 dni pred želenim 
datumom izstopa. Izpis prične veljati s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko je bila oddana vloga. Starši so do dneva izpisa dolžni 
plačati vrtec, ki je ustrezno znižan za stroške živil, v kolikor otrok 
ne obiskuje več vrtca do dneva izpisa.
(3) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem vpi-
su v vrtec.
(4) Vrtec v primeru izpisa otroka na nezasedeno mesto sprejme 
naslednjega otroka iz centralnega čakalnega seznama, ki po staro-
sti ustreza oblikovanemu oddelku.
(5) Starši, ki želijo izpisati otroka iz vrtca pred 1. septembrom za-
radi vključitve v šolo, morajo za koriščenje ugodnosti izpisa, ki ga 
poravna občinski proračun, imeti do vrtca poravnane vse obve-
znosti.«.

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

Številka: 007-10/2009
Datum: 22. 3. 2021

Nuška Gajšek,
županja

26.
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 175/20)  in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 24. redni seji, dne 22. 3. 2021, sprejel
 

SKLEP
o potrditvi lokacijske preveritve za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v 
Mestni občini Ptuj na parcelah št. 1438/1, 1439, 

1441, 1454/13, vse k. o. Ptuj

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za namen začasne 
rabe prostora z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov 2003 in se nanaša na zemljišče, ki obsega obmo-
čje parcel št. 1438/1, 1439, 1441, 1454/13, vse k. o. Ptuj in se po 
določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 8/16 – 
obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – obvezna raz-
laga, 13/17 – obvezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razlaga (pod 
zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 – obvezna razlaga 
(pod zaporedno številko uradne objave 107); v nadaljnjem bese-
dilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora z oznako CE21 
z namensko rabo območje stavbnih zemljišč (osrednja območja 
centralnih dejavnosti - CU). 

2. člen
(1) Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogo-
jev se omogoči tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve 
za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih 
pogojev v Mestni občini Ptuj na parcelah št. 1438/1, 1439, 1441, 
1454/13, vse k. o. Ptuj (izdelovalec: Urbis d. o. o., Partizanska cesta 
3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2020-LP-055, z datumom 
marec 2021).
(2) Individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
se omogoči na delu enote urejanja prostora CE21, na parcelah št. 
1438/1, 1439, 1441, 1454/13.

3. člen
Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa se v skladu s 
127. in 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) za izpolnitev gradbenega namena 
prostorskega izvedbenega akta na navedenih parcelah, dovoli indi-
vidualno odstopanje od določil v:
– 72. členu odloka, odstavek 2: Gradnja PM na nivoju terena je 
možna takrat, ko se hkrati zagotovi zelene površine in zasaditev 
dreves, skladno s četrtim odstavkom 72. člena odloka.
– 72. členu odloka, odstavek 14: Na parcelah številka 1441, 
1454/13, 1439, 1438/1, vse k.o. 400 – Ptuj, namenjenih gradnji, je 
potrebno za vsak objekt oziroma za posamezni del objekta, ki je 




