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80. ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prenosu dela premoženja Mestne občine 
Ptuj v upravljanje četrtnim skupnostim
(str. 1)

81. JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev 
in dogodkov v organizaciji gostinskih subjektov v 
starem mestnem jedru (str 2)

80.
Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 12. člena v povezavi s 84. 
členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 17. redni seji, 
dne 22. 6. 2020, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu 

dela premoženja Mestne občine Ptuj v upravljanje 
četrtnim skupnostim

1. člen
V Odloku o prenosu dela premoženja Mestne občine Ptuj v upra-
vljanje četrtnim skupnostim (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 4/12, 14/12 in 12/15) se 4. člen spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen
(1) Četrtni skupnosti Breg - Turnišče se daje v upravljanje:

–  Dom krajanov Ivan Spolenak Breg, Zadružni trg 12, Ptuj, ki za-
jema nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 1880/1 s 
stavbama številka 2002 in 4333,

–  Dom krajanov Turnišče, Selska cesta 2, Ptuj, ki zajema nepre-
mičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3362/3 s stavbo šte-
vilka 1718. 

(2) Četrtni skupnosti Center se daje v upravljanje:
–  Dom krajanov dr. Jožeta Potrča, Potrčeva cesta 34, Ptuj, ki za-

jema nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 542, s 
stavbama številka 225 in 237,

–  prostori v stavbi na naslovu Jadranska ulica 6, Ptuj, ki zajema 
nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 1252 in 1256 s 
stavbo številka 1119 deli stavbe 5, 6, 7 in skupni del 8.

(3) Četrtni skupnosti Jezero se daje v upravljanje:
–  Dom krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20a, Ptuj, ki za-

jema nepremičnino katastrska občina 401 Brstje parcela 788/5 
s stavbo številka 214.

(4) Četrtni skupnosti Ljudski vrt se daje v upravljanje: 
–  Dom krajanov Ljudski vrt, Rimska ploščad 24, Ptuj, ki zajema 

solastninski delež 7/100 nepremičnine katastrska občina 400 
Ptuj parcela 512/2 in s stavbo številka 10.

(5) Četrtni skupnosti Panorama se daje v upravljanje:
–  Dom krajanov Bratje Reš, Volkmerjeva cesta 26, Ptuj, ki zajema 

nepremičnini katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parce-
la 553/6 in katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parcela 
560/3 s stavbo številka 506,

–  Dom krajanov Olge Meglič, Vičava 46, Ptuj, ki zajema nepre-
mičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 701/1 s stavbo šte-
vilka 2300. 

(6) Četrtni skupnosti Rogoznica se daje v upravljanje:
–  Kulturni dom Rogoznica, Slovenskogoriška cesta 18, Ptuj, ki 

zajema nepremičnino katastrska občina 389 Nova vas pri Ptuju 
parcela 142/3 in nepremičnine katastrska občina 389 Nova vas 
pri Ptuju stavba številka 606 deli stavbe 1, 3, 5, 8, 9 in skupne 
dele 6, 12, 13 ter pripadajoči del nepremičnine katastrska obči-
na 389 Nova vas pri Ptuju parcela 142/4.

(7) Četrtni skupnosti Grajena se daje v upravljanje:
–  prostori v stavbi na naslovu Grajena 57, Ptuj, ki zajema nepre-

mičnine katastrska občina 391 Grajena parcele 67/8, 67/9 in 
67/10 ter nepremičnino katastrska občina 391 Grajena stavba 
138 deli stavbe 3, 4, 8, 9, 10 in skupne dele 11, 13, 14 ter pripa-
dajoči del nepremičnine katastrska občina 391 Grajena parcela 
67/7.

–  Kulturni dom Grajena, Grajena 46, Ptuj, ki zajema nepremič-
nino katastrska občina 391 Grajena parcela 54/1 in nepremič-
nino katastrska občina  391 Grajena stavba  številka 103  deli 
stavbe 7, 8, 9 in skupni del 11 ter pripadajoči del nepremičnine 
katastrska občina 391 Grajena parcela 54/5.

(8) Četrtni skupnosti Spuhlja se daje v upravljanje:
–  Večnamenska dvorana Spuhlja, Spuhlja 12a, Ptuj, ki zajema 

nepremičnino katastrska občina 402 Spuhlja parcela 612/3 s 
stavbo številka 663 del stavbe 1 in skupni del 3 ter nepremični-
ni katastrska občina 402 Spuhlja parceli 612/4 in 616/3, 

–  Športni park Spuhlja, ki zajema nepremičnino katastrska obči-
na 402 Spuhlja parcela 558 s stavbo številka 633.«.

2. člen
Drugi odstavek 9. člena se črta.

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

Številka: 007-2/2012
Datum: 22. 6. 2020

Nuška Gajšek,
županja 
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81.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
- ZUJF in 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
9/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 
2020 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/19 in 6/20) Me-
stna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev za sofinanciranje prireditev 
in dogodkov v organizaciji gostinskih subjektov v 

starem mestnem jedru

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je dodelitev sredstev vlagateljem, za organizacijo 
in izvedbo prireditev in dogodkov v starem mestnem jedru Ptu-
ja, v obdobju od 20. julija do 31. oktobra 2020, z namenom in 
ciljem popestritve in oživitve dogajanja v mestnem središču, pro-
moviranja mesta Ptuj, spodbujanja pozitivnega odnosa do mesta, 
spodbujanja sodelovanja med lokalnimi deležniki in ponudniki 
ter organiziranja prireditev in dogodkov, ki izražajo inovativnost, 
ustvarjalnost in izvirnost.  

2. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo poslovni subjekti, ki imajo sedež v 
Mestni občini Ptuj ter izvajajo gostinsko dejavnost v poslovnem 
prostoru v starem mestnem jedru Ptuja ter poslovni subjekti, ki 
nimajo sedeža v Mestni občini Ptuj, imajo pa v starem mestnem 
jedru Ptuja registrirano poslovno enoto in izvajajo gostinsko de-
javnost v tej enoti. 

Za poslovni subjekt se po tem razpisu šteje:
–  samostojni podjetnik posameznik,
–  mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/

ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
–  majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/

ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR).

Staro mestno jedro po tem razpisu pomeni območje CE01 do 
CE16 in območje CE 20 po OPN Mestne občine Ptuj, kot ga opre-
deljuje Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št.15/19).

3. Višina razpisanih sredstev 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 
2020 v višini 19.500,00 EUR, na proračunski postavki 426 Pro-
mocija Ptuja.

4. Drugi pogoji za dodelitev sredstev po predmetnem razpisu 
so: 
Vlogo za dodelitev sredstev za organizacijo in izvedbo prireditev 
in dogodkov v starem mestnem jedru Ptuja lahko oddajo poslovni 
subjekti, ki izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
–  so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z ve-

ljavnimi predpisi, 
–  vlagatelji imajo za prireditve in dogodke, ki so predmet prija-

ve na predmetni razpis, pridobljeno soglasje Mestne občine 
Ptuj v skladu s Sklepom o uskladitvi izvedbenih ali terminskih 
sprememb prireditev za leto 2020 med Mestno občino Ptuj in 
organizatorji prireditev (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 6/20), kar dokazujejo s priloženim soglasjem k izvedbi in ter-
minom prireditev,    

–  programi prireditev in dogodkov so dostopni širšemu krogu obi-
skovalcev, 

–  vlagatelji z izvedbo prireditve in dogodka prispevajo k obogati-
tvi celovite kulturne, turistične in druge ponudbe v starem me-
stnem jedru in bogatijo družabno življenje v mestu,

–  sredstev za sofinanciranje prireditev in dogodkov, s katerimi se 
prijavljajo na predmetni razpis, niso dobili že na katerem dru-
gem javnem razpisu Mestne občine Ptuj za leto 2020,

–  v poslovnih subjektih niso lastniško udeleženi država oziroma 
občine.

Vlagatelj si mora pred izvedbo prireditve oziroma dogodka prido-
biti, če je to potrebno glede na vrsto in obseg prireditve oziroma 
dogodka, vsa ustrezna dovoljenja in soglasja, v skladu z veljavnimi 
predpisi za to področje, pri sami izvedbi pa mora upoštevati tudi 
v tistem času veljavna navodila NIJZ v zvezi z omejitvami zaradi 
epidemije COVID-19. 

5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Upravičeni stroški (v neto vrednosti, brez DDV) so vsi stroški, 
potrebni za kvalitetno organizacijo in varno izvedbo posamezne 
prireditve oziroma dogodka, kot so:
–  ozvočenje in osvetlitev,
–  oder in druga prireditvena oprema, 
–  stroški izvedbe programa (kulturni program, zabavno-glasbeni 

program, animacija, otroške delavnice in drugi primerni pro-
gram), 

–  SAZAS in IPF,
–  stroški promocije in oglaševanja prireditve oz. dogodka,
–  zavarovanje prireditve oz. dogodka,
–  varovanje,
–  najem posod za odlaganje odpadkov, praznjenje in odvoz od-

padkov,
–  čiščenje prireditvenega prostora po prireditvi oz. dogodku,
–  študentsko delo in 
–  drugi stroški, potrebni za kvalitetno in varno izvedbo prireditve 

oz. dogodka.

Vlagatelji lahko uveljavljajo upravičene stroške za prireditve in do-
godke, ki bodo izvedeni v obdobju od 20. 7. do 31. 10. 2020. 

Posamezni vlagatelj lahko na razpis prijavi do največ 10 prire-
ditev oziroma dogodkov.  

6. Merila za dodelitev sredstev po razpisu 
Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in druge pogoje razpisa, 
se sredstva dodelijo za upravičene stroške (v neto vrednosti, brez 
DDV), v deležu in znesku, ki bo izračunan glede na prijavljeno 
skupno višino vseh predvidenih upravičenih stroškov upravičen-
cev (v neto vrednosti, brez DDV) in višino razpoložljivih sredstev 
po razpisu. 

Višina sofinanciranja lahko znaša do največ 90% upravičenih 
stroškov celotne vrednosti prijavljene prireditve oziroma dogodka 
(v neto vrednosti, brez DDV), vendar ne več kot 500,00 EUR na 
posamezno prireditev oziroma dogodek v obdobju, kot ga opre-
deljuje razpis, oziroma ne več kot 750,00 EUR za posamezno 
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prireditev oziroma dogodek ob tradicionalni Ptujski noči, dne 
31. 7. in dne 1. 8. 2020. 

V primeru, da bo realizacija projekta za posamezno prireditev ozi-
roma dogodek, ki bo poročana v zahtevku za izplačilo sredstev, 
odstopala od višine odobrenih sredstev na podlagi prijavljene 
vrednosti upravičenih stroškov za posamezno prireditev oziroma 
dogodek, se bo znesek dejansko izplačanih sredstev za posamezno 
prireditev oziroma dogodek sorazmerno znižal.

7. Poraba dodeljenih sredstev 
Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana v letu 2020 in 
morajo biti tudi porabljena v proračunskem letu 2020. Mestna 
občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o dodelitvi 
sredstev za organizacijo in izvedbo prireditev in dogodkov v sta-
rem mestnem jedru Ptuja v letu 2020.

8. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
–  besedilo javnega razpisa,
–  navodilo vlagateljem za pripravo vloge,
–  prijavni obrazec na javni razpis,
–  vzorec pogodbe o dodelitvi sredstev,
–  OBRAZEC Poročilo - zahtevek za izplačilo sredstev,
–  obvestilo po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov 

(GDPR).

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obraz-
cu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Če vlagatelj prijavlja 
več kot eno prireditev ali dogodek, izpolni prijavni obrazec za vsa-
ko prireditev oziroma dogodek posebej, odda pa jih lahko skupaj v 
eni pravilno označeni kuverti.

Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki 
so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. 

Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v postavlje-
nem roku, se bodo zavrgle.

9. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je po-
nedeljek, 27. julij 2020, do 15. ure oziroma najkasneje ta dan od-
dana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na prijavnem obrazcu, ki je del razpisne doku-

mentacije z vsemi zahtevanimi 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 javni razpis za sofinanciranje prireditev 
in dogodkov v organizaciji gostincev v starem mestnem jedru.« 

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
10. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo iz-
vedeno v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila 
zainteresiranih vlagateljev odpiranje vlog na podlagi tretjega od-
stavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dosta-
vljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge 
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

11. Izid razpisa
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje županja. 
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in 
kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sred-
stev in ga predložila v odločitev direktorju občinske uprave. Na 
podlagi sprejete odločitve bo direktor občinske uprave izdal sklep 
z utemeljitvijo in izbranim kandidatom določil rok, v katerem 
lahko podpišejo pogodbo o dodelitvi sredstev, v kateri bodo opre-
deljene medsebojne pravice in obveznosti. O izidu razpisa bodo 
vlagatelji pisno obveščeni v 15-tih dneh od datuma odpiranja vlog. 
Vlagatelji lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, 
pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča županja.
    
12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno do-
kumentacijo
Dokumentacija razpisa je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in 
dosegljiva v času uradnih ur sprejemne pisarne tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Vse dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom daje Klavdija Petek na Mestni občini 
Ptuj, e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si, telefon 02 748 29 40, gsm 
051 311 260.

Številka: 410-183/2020-4
Datum:   20. 7. 2020

Nuška Gajšek,
županja

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si. Uredniški odbor: dr. 
Štefan ČELAN (Lista dr. Štefana Čelana), Matevž TOPLAK (Ptuj je naš), Črtomir POTOČNIK (Levica), Peter PRIBOŽIČ (NSi), mag. Sonja PURGAJ (SD), Andreja ROJKO (SDS), 
Jožica TEŽAK (DeSUS), Nataša VUK (ZA Ptuj) in Anja ZELENIK (Lista Andreja Čuša). 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.


