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53. ODLOK
o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva 
Mestne občine Ptuj (str. 1)

54. ODLOK
o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne 
občine Ptuj (str. 3)

55. ODREDBA
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 
javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj (str. 9)

56. SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi 
cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in 
odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju 
Mestne občine Ptuj (str. 10)

57. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj (str. 10)

58. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov 
in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v 
Mestni občini Ptuj za leto 2020 (str. 11)

59. JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 
v letu 2020 (str. 15)

60. JAVNI RAZPIS
za dodelitev denarne pomoči zaradi epidemije 
in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, ki so 
povzročili škodo poslovnim subjektom na območju 
Mestne občine Ptuj (str. 18)

61. JAVNI POZIVI
za zbiranje predlogov za izvedo projektov: glasbeni 
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2020 (str. 20)

62. NAJAVA
programsko-projektnega razpisa za izbor kulturnih 
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53.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 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 in 61/20 - ZIU-
ZEOP-A) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07)  je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na 
16. seji, dne 25. maja 2020, sprejel naslednji 

ODLOK
o urejanju in oddaji zemljišč za potrebe vrtičkarstva 

Mestne občine Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen
(1) S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje in oddajo ze-
mljišč v lasti Mestne občine Ptuj  v zakup za potrebe vrtičkarstva. 

(2) Zemljišča, ki jih Mestna občina Ptuj oddaja v zakup za vrtičke 
na podlagi tega odloka, so:

–  zemljišča, ki so s prostorskimi akti Mestne občine Ptuj name-
njena za vrtičkarstvo in 

–  zemljišča, na katerih so s prostorskimi akti Mestne občine Ptuj 
začasno dopustni vrtički.

2. člen
Območja in velikosti vrtičkov, vrsta, velikost, zmogljivost in obli-
kovanje objektov za shranjevanje orodja, ki jih je dopustno posta-
viti na zemljiščih, namenjenih vrtičkarstvo, ter drugi prostorski 
izvedbeni pogoji so opredeljeni v prostorskih aktih Mestne občine 
Ptuj.

3. člen 
Območje vrtičkov je pred oddajo vrtičkov v zakup praviloma ure-
jeno. Ureditev posameznega območja vrtičkov se izvede skladno s 
pogoji, določenimi v prostorskih aktih Mestne občine Ptuj. 

4. člen
Upravljavec območij vrtičkov, na katerih Mestna občina Ptuj odda 
v zakup posamezne vrtičke, je organ Občinske uprave Mestne ob-
čine Ptuj, pristojen za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: pri-
stojni organ). Dela za potrebe razdeljevanja obratovalnih stroškov 
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in stroškov manjših vzdrževalnih del se lahko oddajo zunanjemu 
izvajalcu (upravniku). 

II. POSTOPEK ODDAJE

5. člen
(1) Mestna občina Ptuj odda posamezen vrtiček z neposredno po-
godbo ali javnim zbiranjem ponudb v skladu s tem odlokom in 
ob uporabi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem 
občin. 
Mestna občina Ptuj odda vrtove v zakup skupaj s pripadajočim 
delom skupnih objektov.

(2) Z javnim zbiranjem ponudb se odda posamezen vrtiček, kadar 
se oddaja vrtičke na novo urejenem območju ali se na določenem 
območju oddaja 10 ali več vrtičkov sočasno. 

(3) Z neposredno pogodbo se odda posamezen vrtiček znotraj 
območja, za katerega preneha zakupno razmerje, in sicer prvemu 
čakajočemu kandidatu na seznamu ponudnikov za sklenitev zaku-
pne pogodbe za posamezno območje, ki ga vodi pristojni organ na 
podlagi prejetih ponudb. Pred vsako neposredno oddajo posame-
znega vrtička se ponovno preveri upravičenost do zakupa.  

6. člen 
Zakupnik posameznega vrtička je lahko fizična oseba s prebivali-
ščem na območju Mestne občine Ptuj. 

III. MERILA IN KRITERIJI 

7. člen 
(1) Merili za oddajo vrtičkov v zakup z javnim zbiranjem ponudb 
sta:

–  prebivališče v Mestni občini Ptuj
do 5 let 10 točk 
nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 let do 20 let 40 točk
nad 20 let 50 točk

–  oddaljenost prebivališča ponudnika od vrtička:
nad 2 km 10 točk
nad 1,5 km do 2 km 20 točk
nad 1 km do 1,5 km 30 točk
nad 0,5 km do 1 km 40 točk
do 0,5 km 50 točk 

(2) Na osnovi prejetih ponudb se bo skladno z navedenimi merili 
oblikoval vrstni red ponudnikov za najem vrta od najvišje doseže-
nega števila točk do najnižjega.

8. člen 
(1) Medsebojne obveznosti med Mestno občino Ptuj in ponudni-
kom se uredijo s pogodbo. Ponudnik mora v roku 15 dni od pre-
jema obvestila o izbiri podpisati pogodbo pri pristojnem organu, 
sicer se šteje, da je od podane ponudbe odstopil.  

(2) Mestna občina Ptuj lahko odkloni oddajo vrtička v zakup v 
primeru, ko je ponudnik že imel vrtiček v zakupu, pa mu je Mestna 
občina Ptuj odpovedala pogodbo. 

(3) Mestna občina Ptuj lahko začeti postopek oddaje vrtička v 
zakup ustavi kadarkoli do sklenitve pogodbe brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti. 

(4) Posameznega dodeljenega vrtička ni dovoljeno oddati v pod-
zakup.

IV. OBVEZNOSTI ZAKUPNIKOV

9. člen
(1) Za zakup vrtička se plačuje letna zakupnina za tekoče leto. Le-
tna zakupnina se plačuje enkrat letno. V kolikor je pogodba skle-
njena po 1.6. tekočega leta, se zakupnina sorazmerno zmanjša. 

(2) Poleg zakupnine je zakupnik dolžan, glede na velikost in opre-
mljenost vrtičkarskega območja, plačevati sorazmeren del obrato-
valnih stroškov (elektrika, voda, odvoz odpadkov in podobno) in 
stroškov manjših rednih vzdrževalnih del ter stroške razdeljevanja 
stroškov. 

10. člen
Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar in ves čas 
skrbeti za njegov urejen videz. 

11. člen
(1) Na vrtičkih je dovoljena pridelava enoletnih in dvoletnih zelj-
natih kmetijskih rastlin (zelenjadnic, poljščin in okrasnih rastlin) 
ter zelišč. Na vrtičkih se smejo uporabljati le sredstva za varstvo in 
gnojenje rastlin, ki jih predpisi dovoljujejo za ekološko pridelavo. 

(2) Zakupnik je dolžan ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in 
rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje ra-
stlin. 

12. člen
(1) Odpadke, ki jih ni mogoče kompostirati ali drugače uporabiti 
na vrtičku, je zakupnik dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po 
nastanku.

(2) Na vrtičkih se ne sme kuriti rastlinskih ostankov in drugih od-
padkov. 

13. člen 
Mestna občina Ptuj lahko na vrtičkarskih območjih izvaja ali zago-
tavlja izvajanje aktivnosti ozaveščanja in izobraževanja prebivalcev 
Mestne občine Ptuj o pridelavi kmetijskih rastlin, samooskrbi ipd. 
Del vrtičkarskega območja se lahko uredi za izvajanje navedenih 
dejavnosti. 

V. NADZOR 

14. člen
Nadzor nad ravnanji zakupnikov na vrtičkih na podlagi zakupnih 
pogodb opravlja pristojni organ.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Na območjih, kjer so že obstoječi vrtovi in Mestna občina Ptuj ne 
načrtuje prenove območja, se z dosedanjimi uporabniki sklene ne-
posredna zakupna pogodba.
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16. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pristojnostih in 
nalogah četrtnih skupnostih pri oddajanju vrtov v zakup (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/02). 

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 
 
Številka: 007-5/2020
Datum: 25. 5. 2020 

Nuška Gajšek, 
županja Mestne občine Ptuj 

54.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 - ZIUZEOP-A), 6. čle-
na Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – 
uradno prečiščeno besedilo, 69/17 -popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. 
US in 43/19 – ZVoz-1B) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Me-
stne občine Ptuj na 16. seji, dne 25. 5. 2020, sprejel naslednji

ODLOK
o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne 

občine Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se določajo prometna ureditev in pravila rav-
nanja udeležencev v cestnem prometu, obveznosti in odgovornost 
vseh, ki so posredno ali neposredno odgovorni za red in varnost v 
cestnem prometu na javnih prometnih površinah in drugih javnih 
površinah v mestu Ptuju in naseljih na območju Mestne občine 
Ptuj. 
(2) Določi se način dela občinskih redarjev in občinskih inšpek-
torjev pri urejanju in nadzoru prometa, pogoji za odstranitev in 
način hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil, pogoji in 
način uporabe naprave za zadržanje vozila (klešče), globe za krši-
tve določb tega odloka in pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem 
določb tega odloka. 

II. OMEJITVE IN PREPOVEDI PROMETA

1. Območje za pešce
2. člen

(1) Obseg območja za pešce, izjeme, ki imajo pravico vožnje, par-
kiranja ali ustavljanja v območju za pešce, način označevanja in 
opremo na teh površinah, določi Mestni svet Mestne občine Ptuj 
s tem odlokom.
(2) Območja za pešce na območju Mestne občine Ptuj obsegajo 
naslednje mestne ulice in trge: 
–  Krempljeva ulica, Mestni trg, Zelenikova ulica, Murkova ulica, 

Ulica heroja Lacka, del Novega trga, Aškerčeva ulica, del Miklo-
šičeve ulice do Miklošičeve ulice 1; območje je zaprto s poto-
pnim stebričkom, vstop v območje za pešce je mimo potopnega 
stebrička na Krempljevi ulici,

–  Miklošičeva ulica od križišča s Slomškovo ulico do Miklošičeve 
ulice 1, kjer meji na območje za pešce iz prejšnje alineje; obmo-

čje je zaprto, vstop v območje za pešce je mimo potopnega ste-
brička v križišču Miklošičeve ulice in Slomškove ulice,

–  Jadranska ulica od križišča z Vošnjakovo ulico do stopnic na Ja-
dranski ulici 1 in do parkirišča na Cvetkovem trgu, Vrazov trg v 
celoti in Ulica Tomaža Šalamuna do Slovenskega trga. Vstop v 
območje za pešce je pri hišni številki Jadranska ulica 13.

3. člen
(1) Vožnja z motornimi vozili v območju za pešce je dovoljena 
stanovalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju, ki 
je določeno kot območje za pešce, gospodarskim družbam, obr-
tnikom, samostojnim podjetnikom in društvom (v nadaljevanju: 
upravičenci), v kolikor imajo ti v območju za pešce svoj sedež ali 
poslovno enoto in imajo zagotovljen prostor za parkiranje vozila 
na dvoriščih ali v garažah (v nadaljevanju: na pripadajočem ze-
mljišču) znotraj območja za pešce. Upravičenci so pri vožnji v ob-
močju za pešce dolžni spoštovati določbe zakona, ki ureja pravila 
cestnega prometa.
(2) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena izda Občinska 
uprava Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju: pristojni organ), do-
voljenje v obliki odločbe in posebno dovolilnico »A«. Upravičenci 
sklenejo pogodbo o prometu v območju za pešce s koncesionar-
jem proti plačilu. Parkiranje na javni površini v območju za pešce, 
upravičencem z dovolilnico »A« ni dovoljeno.
(3) Vožnja, ustavljanje in parkiranje z motornimi vozili na za to 
določenih in označenih parkirnih mestih v območju za pešce je 
dovoljena tudi stanovalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v ulicah, ki spadajo v območje za pešce in nimajo zagotovljenega 
parkirnega prostora za parkiranje vozil na pripadajočem zemlji-
šču. Dovolilnica se izda za eno vozilo na stanovanjsko enoto, v ko-
likor ti sklenejo s koncesionarjem pogodbo o parkiranju na javni 
površini v območju za pešce proti plačilu.
(4) Upravičencem iz tretjega odstavka tega člena izda pristojni or-
gan odločbo in posebno dovolilnico »B«. Parkiranje upravičencev 
s posebno dovolilnico »B« je dovoljeno na parkirnih mestih ozna-
čenih s talno horizontalno ali vertikalno prometno signalizacijo 
v Krempljevi ulici, v Ulici heroja Lacka, na delu Novega trga in v 
Zelenikovi ulici; za stanovalce Jadranske ulice, v Jadranski ulici od 
hišne številke 13 v smeri Vrazovega trga, za stanovalce Vrazovega 
trga na Vrazovem trgu, za stanovalce Aškerčeve ulice v Aškerčevi 
ulici.
(5) Prepovedano je parkiranje na delu Mestnega trga, kjer se na-
haja Florijanov spomenik, kar mora biti označeno z ustrezno pro-
metno signalizacijo. Izjeme so lahko vozila, ki vstopajo v območje 
za pešce iz razlogov navedenih v 8. členu tega odloka, ter vozila 
vzdrževalnih služb, v času izvajanja del na tem območju.
(6) Upravičenci iz prvega in tretjega odstavka tega člena morajo 
posebno dovolilnico namestiti na armaturni plošči znotraj vozila, 
tako, da je razviden tip dovolilnice, rok njene veljavnosti in regi-
strska številka vozila za katerega je dovolilnica izdana. Registrska 
številka na dovolilnici in na vozilu morata biti skladni.
(7) Vožnja skozi območje za pešce po Jadranski ulici in Vrazovem 
trgu je dovoljena tudi družbam, obrtnikom, samostojnim podje-
tnikom, društvom in stanovalcem, ki imajo sedež ali naslov stalne-
ga ali začasnega prebivališča na naslovu Slovenski trg 3, Slovenski 
trg 1 ali Aškerčeva ulica 4 in 6 in parkirajo svoja vozila na pripada-
jočem 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 pristoj-
ni občinski organ dovolilnico »A«.
(8) Vožnja skozi območje za pešce se lahko dovoli tudi enemu od 
ožjih sorodnikov zaradi oskrbovanja starejših ljudi, ki imajo stalno 
prebivališče v območju za pešce ali na naslovu Slovenski trg 1 in 3. 
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Vlogo vloži stanovalec navedenih ulic za eno z registrsko številko 
natančno določeno vozilo. Vlogi iz prvega odstavka 9. člena tega 
odloka priloži tudi izjavo z opisom dejanskega stanja in kratek opis 
razloga za pridobitev dovolilnice. Upravičencu se izda dovolilnica 
»A«.  
(9) Upravičencem iz sedmega in osmega odstavka tega člena je 
parkiranje na javnih površinah v območju za pešce prepovedano.
(10) Upravičenci iz prvega, tretjega, sedmega in osmega odstavka 
tega člena, ki so udeleženi v prometu kot vozniki motornih koles 
ali mopedov, podajo vlogo za vožnjo skozi območje za pešce zaradi 
pridobitve dovolilnice »A«. S koncesionarjem ne sklepajo pogod-
be, saj ne prihaja do uporabe potopnega stebrička, motorno kolo 
ali moped pa morajo parkirati na pripadajočem zemljišču. Dovo-
lilnico »A« so dolžni imeti pri sebi in jo na zahtevo občinskega 
redarja tudi pokazati.
(11) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje oseba, katera sicer 
ima dovolilnico, ki ji dovoljuje vstop z vozilom v območje za pešce, 
vendar ravna v nasprotju z določbami tega člena. 

4. člen
(1) Lastnikom ali najemnikom poslovnih prostorov v območjih za 
pešce, ki so registrirani in dejansko nudijo prenočišča in nimajo 
možnosti parkiranja na pripadajočem zemljišču, lahko pristojni 
občinski organ izda največ tri dovolilnice »B-GOST« za vožnjo v 
območju za pešce in parkiranje na natančno določeni in ustrezno 
označeni javni površini v območju za pešce. Dovolilnica ni vezana 
na registrsko številko.
(2) Dovolilnice se lahko uporabijo samo za vozila gostov, ki tam 
prenočujejo in so vpisani v knjigo gostov. V času parkiranja mora 
biti dovolilnica nameščena na armaturni plošči parkiranega vozila, 
tako, da je možna kontrola.
(3) Lastnik ali uporabnik lokala je dolžan pooblaščeni uradni osebi 
občinskega redarstva, na njeno zahtevo, takoj omogočiti vpogled 
v knjigo gostov zaradi preverjanja, če lastnik ali uporabnik vozila, 
ki ima nameščeno dovolilnico »B-GOST« dejansko prenočuje v 
lokalu. 
(4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ima name-
ščeno dovolilnico in ne prenočuje v lokalu. Pooblaščena uradna 
oseba občinskega redarstva dovolilnico odvzame in jo vrne orga-
nu, ki je dovolilnico izdal.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, 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.

5. člen
(1) Dostava v prometu v območju za pešce je dovoljena v času od 
5.00 do 8.00 ter od 20.00 do 23.00 (v nadaljevanju: dostavni čas), 
promet z vozili komunalnih služb, zaradi zbiranja odpadkov pa 
med 20.30 in 6.00.
(2) Uporabnikom poslovnih prostorov v območju za pešce, ki ni-
majo možnosti parkirati na pripadajočem zemljišču znotraj ob-
močja za pešce in izvajalcem dostave, se za čas trajanja dostave 
izda dovolilnica »D«. Dostava je možna tudi izven dostavnega 
časa, vendar le proti plačilu in z dovoljenjem pristojnega organa, 
v katerem se določijo pogoji. Promet in dostava izven dostavnega 
časa se lahko dovoli tudi v posebnih primerih (npr. izvajanje grad-
benih del, pogodbena dnevna dostava toplih malic v večji količini 
ob določeni uri, varovanje objektov in premoženja ipd.) z dovolje-
njem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(3) Uporabnik iz drugega odstavka tega člena sklene s koncesio-
narjem pogodbo o plačilu prevoznine.
(4) Zaradi dostave v prometu ne sme biti oviran promet.

(5) V območjih za pešce, kjer je za dostavo potrebno pridobiti po-
sebno dovolilnico »D«, je dostava izven dostavnega časa, določe-
nega v prvem odstavku tega člena dovoljena za toliko časa, da se 
blago naloži ali razloži, vendar največ za 30 minut.
(6) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v na-
sprotju z določbami tega člena.
                                                                

6. člen
V primeru zlorabe pravice oziroma neupoštevanja pogojev, pod 
katerimi so upravičenci iz 3., 4. in 5. člena tega odloka pridobili 
dovoljenje za promet in parkiranje na posebnih javnih površinah, 
se jim dovoljenje razveljavi, s čimer preneha pravica do vstopa z 
vozilom v območje za pešce.

7. člen
(1) V območju za pešce je dovoljen promet za vozila:
–  organov za notranje zadeve, 
–  organov nujne medicinske pomoči, 
–  zaščite in reševanja,
–  občinskega redarstva,
–  vojaške policije,
–  komunalnih služb, 
–  zdravstvenih delavcev, delavcev socialnega varstva, delavcev in-

validskih organizacij za čas obiska svojih varovancev, ki bivajo v 
območju za pešce,

–  Pošte Slovenije, 
–  gasilskih služb na nujni vožnji, 
–  ki jih vozijo invalidni vozniki ali njihovi spremljevalci in so 

označena s parkirno karto za invalide, 
–  za protokol Mestne občine Ptuj, 
–  medijskih hiš, ki poročajo s področja Ptuja ali imajo sedež na 

Ptuju,
–  za izvajanje nujnih intervencij služb, ki vzdržujejo plinske napra-

ve, telekomunikacijski operaterji, elektro distributerji idr.,
–  gostov Mestne občine Ptuj, katerim se dovoli parkiranje na Me-

stnem trgu ali Krempljevi ulici. 
(2) V območju za pešce je dovoljen tudi promet kolesarjev in upo-
rabnikov posebnih prevoznih sredstev, vendar le na način, da ne 
ovirajo ali ogrožajo pešcev in spoštujejo predpisano hitrost vožnje 
v območju za pešce.
(3) Upravičencem iz prvega odstavka tega člena se izda dovolil-
nica »E«, razen medijskim hišam, katerim se izda dovolilnica »E-
-PRESS« in sicer ena dovolilnica na medijsko hišo. Osebe iz za-
dnje alineje prvega odstavka tega člena, ob prihodu v mestno hišo 
prejmejo dovolilnico »OBISKOVALEC«, ki jo namestijo na vidno 
mesto v avtomobilu. Dovolilnico ob zaključku obiska vrnejo var-
nostniku v mestni hiši.
(4) Vozilo z dovolilnico »E« se lahko zadržuje v območju za pešce 
za čas, ki je nujno potreben za izvajanje predvidenih del ali nalog. 
Vozila z nameščeno dovolilnico »E«, »E-PRESS« ali »OBISKOVA-
LEC« so lahko parkirana izven označenih parkirnih mest, vendar 
tako, da ne ovirajo prometa motornih vozil, kolesarjev, voznikov 
pomožnih prevoznih sredstev in ne ogrožajo pešcev. 
(5) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v na-
sprotju s prejšnjim odstavkom, v primeru pogostih kršitev (tri v 
šestih mesecih) se kršitelja obvesti, da mu bo ob naslednji kršitvi 
odvzeta možnost vstopa v območje za pešce. Opozorilo na predlog 
medobčinskega redarstva pošlje pristojni organ, ki je odločbo iz-
dal.

8. člen
(1) V območju za pešce je dovoljen enkraten dovoz ozimnice, kur-
jave, pohištva in podobno, za lastnike ali najemnike hiš in stano-
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vanj, ter parkiranje na javni površini za tiste, ki nimajo možnosti 
parkiranja na pripadajočem zemljišču znotraj območja za pešce. 
(2) Enkraten vstop za največ pet vozil je dovoljen tudi zaradi skle-
nitve zakonske zveze.
(3) Upravičencem iz prvega člena je dovoljen brezplačen enkraten 
vstop v območje za pešce ob predhodnem obvestilu koncesionarju, 
ki bo upravičencem omogočil vstop in izstop iz območja za pešce. 
Upravičencem iz drugega člena je dovoljen enkraten vstop v ob-
močje za pešce ob predhodnem plačilu pri koncesionarju, ki bo 
upravičencem omogočil vstop in izstop iz območja za pešce. Kon-
cesionar bo o plačanem izrednem vstopu takoj obvestil nadzorni 
organ na dežurno številko občinskega redarstva. 

9. člen
(1) Upravičencem izdana dovolilnica za vožnjo, parkiranje ali do-
stavo v območju za pešce velja za obdobje dveh let. V letu, ko pre-
teče veljavnost dovolilnice je potrebno med 15. decembrom in 15. 
januarjem pridobiti novo dovolilnico za naslednje dve letno obdo-
bje. Vloga za podaljšanje dovolilnice se preda v sprejemni pisar-
ni Mestne občine Ptuj na standardiziranem obrazcu s prilogami, 
fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta s sliko iz katerega je 
razvidno stalno prebivališče ali potrdilo o začasnem prebivališču 
vlagatelja, fotokopijo prometnega dovoljenja iz katerega je razvi-
dno, da je vlagatelj lastnik ali uporabnik motornega vozila ter po-
trdilo o plačilu upravne takse.
(2) Vsi upravičenci, ki jim je bilo izdano dovoljenje za vožnjo, 
ustavljanje ali parkiranje v območju za pešce, so dolžni ob pro-
daji, zamenjavi vozila ali registrske tablice, preselitvi, prenehanju 
dejavnosti ali kakršni koli drugi spremembi, izdano dovoljenje z 
dovolilnico v roku 15 dni vrniti pristojnemu organu, ki jo je izdal.
(3) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje oseba, ki ravna v na-
sprotju z določbami tega člena. 
(4) Z globo 100 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena. 

2. Tovorna motorna vozila 

10. člen
(1) V območju za pešce je prepovedan promet za tovorna vozila 
katerih največja dovoljena masa presega 5.0 ton.
(2) Na vpadnicah v območje mestnega središča mesta Ptuja, to je 
Minoritski trg, Muzejski trg, Slomškova ulica pri št. 10 in Ulica 
heroja Lacka od križišča s Trstenjakovo ulico, je prepovedan pro-
met za tovorna vozila pri katerih največja dovoljena masa presega 
5.0 ton.
(3) Prepoved iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti 
označena z ustrezno prometno signalizacijo.
(4) Prepovedi iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za vozila komunalnih in gasilskih služb.
(5) Pristojni organ lahko izjemoma dovoli promet na območju iz 
prvega in drugega odstavka tega člena za vozila, pri katerih najve-
čja dovoljena masa presega 5,0 ton, ter v dovoljenju določi pogoje.
(6) Za prekršek se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim 
in drugim odstavkom, prav tako se za  prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ter odgovorna oseba 
pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika. Globa se 
izreče v višini, kot jo določata Zakon o pravilih cestnega prometa 
in Zakon o cestah. 

3. Začasna omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa 

11. člen
(1) Pristojni občinski organ v dovoljenju za zaporo občinskih cest 
ob prireditvah, ki obsegajo zaporo več ulic ali ob več kot enodnev-
nem načrtovanem izvajanju vzdrževalnih del, odredi vlagatelju ob-
vezo obveščanja javnosti preko ustaljenih načinov (lokalni časopis, 
lokalni radio, spletna stran,…) vsaj tri dni pred postavitvijo zapo-
re. V primeru zapore posamezne ulice ali trga se lahko stanovalce 
teh ulic obvesti s pisnim obvestilom vloženim v hišni nabiralnik 
vsaj tri dni pred postavitvijo zapore. V obvestilu javnosti mora biti 
kratko opisan vzrok in trajanje zapore ter možnost obvoza. 
(2) V zvezi z zaporami občinskih cest zaradi del ali prireditev na 
občinski cesti, zaradi začasne omejitve, preusmeritve ali prepove-
di prometa ter za izrekanje sankcij zaradi ugotovljenih kršitev, se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o cestah. 

III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

12. člen 
(1) Ustavljanje in parkiranje je prepovedano:  
–  izven označenih parkirnih mest v modri coni kljub ustreznemu 

plačilu parkirnine za modro cono,
–  v modri coni brez parkirnega listka ali s parkirnim listkom, iz 

katerega je razvidno, da je čas plačanega parkiranja že potekel ali 
po poteku časa za katerega je plačana parkirnina preko mobilne 
aplikacije,

–  v parkirnih območjih, kjer je dovoljeno parkiranje na podlagi 
mesečnega abonmaja, voznik pa ni namestil dovolilnice na vi-
dno mesto na armaturno ploščo,

–  v območju za pešce v nasprotju z izdanim dovoljenjem (npr. par-
kiranje na javni površini, namesto na pripadajočem zemljišču; 
kdor z dovolilnico »D« parkira namesto dostavlja), ali z dovolil-
nico »B« izven določenih parkirnih mest,

–  na mestih, kjer predstavlja vozilo oviro pri odstranjevanju snega, 
ter ob posodah za odpadke,

–  povsod, kjer to prepovedujejo predpisi o pravilih cestnega pro-
meta,  

(2) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v na-
sprotju z prvo, drugo, tretjo in četrto alinejo prejšnjega odstavka.

13. člen
Na območju Mestne občine Ptuj so za parkiranje motornih vozil 
namenjene naslednje vrste parkirnih površin:
–  javne parkirne površine in
–  rezervirane parkirne površine.

14. člen
Parkirne površine iz prejšnjega člena tega odloka določi z odredbo 
na predlog pristojnega organa Mestni svet Mestne občine Ptuj.

15. člen
(1) Voznik motornega vozila je dolžan pri parkiranju vozila na 
vseh javnih prometnih površinah upoštevati prometno ureditev 
parkirišča in sicer parkirati le znotraj označenih parkirnih mest, 
upoštevati splošna prometna pravila ter navpično in vodoravno 
prometno signalizacijo in navodila, ki so zapisana na vhodu na 
parkirišče.
(2) Na javnih parkirnih površinah v plačljivi modri coni mora vo-
znik plačati parkirnino in vzeti parkirni listek ter ga odložiti na 
vidnem mestu na armaturni plošči avtomobila, tako, da je možna 
kontrola nad veljavnostjo parkirnega listka. Čas parkiranja in par-
kirnina sta označena na dopolnilni tabli prometnega znaka ob pri-
hodu v območje plačljive modre cone.
(3) Na javnih parkirnih površinah v območju plačljive modre 
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cone je možno plačilo parkirnine tudi preko spletne aplikacije, 
kjer plačnik ne dobi potrdila v tiskani obliki, pristojni nadzorni 
organ pa sprejme informacijo po spletni aplikaciji nameščeni na 
mobilnem telefonu. Plačnik je dolžan vnesti natančne podatke o 
parkirnem območju, celotni registrski številki in plačanemu času 
parkiranja. Navodila za plačilo parkirnine preko aplikacije se na-
hajajo na vstopu v območje plačljive modre cone.
(4) Parkiranje na javni parkirni površini v plačljivi modri coni je 
dovoljeno za toliko časa, kot je označeno na kupljenem parkirnem 
listku ali za čas plačila parkiranja preko mobilne aplikacije.
(5) Upravičenci do posebnih dovoljenj iz 3., 4., 5. in 7. člena iz tega 
odloka niso oproščeni plačevanja parkirnine v modri coni, razen 
izjem določenih v 16. členu odloka. 
(6) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna 
v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega 
člena.

16. člen
(1) V plačljivi modri coni se lahko v času javne prireditve, ki 
zahteva zaporo mestnih ulic in trgov brezplačno parkirajo vozila 
upravičencev, ki imajo veljavne dovolilnice »A« ali »B« v kolikor 
jim je onemogočen dovoz in izvoz iz območja za pešce. Imetniki 
dovolilnic so v navedenih primerih upravičeni plačila parkirnine 
v plačljivi modri coni, vendar so dolžni namestiti dovolilnico na 
armaturno ploščo tako, da je možen nadzor.
(2) V plačljivi modri coni lahko za čas izvajanja novinarskih na-
log v centru mesta Ptuja, montaže ali drugih studijskih dejavnosti 
brezplačno parkirajo vozila upravičenci dovolilnice »E-PRESS«, 
ki mora biti nameščena na vidnem mestu na armaturni plošči. V 
primeru ugotovljene zlorabe dovolilnice »E-PRESS« lahko občin-
ski redar dovolilnico zaseže in jo preda pristojnemu občinskemu 
organu, ki je dovolilnico izdal.
(3) V plačljivi modri coni se lahko parkirajo tudi vozila stanoval-
cev s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju modre cone in 
vozila pravnih oseb s sedežem ali enoto na tem območju, ki imajo 
na podlagi odredbe možnost plačila mesečnega ali letnega abo-
nmaja. Dovolilnico za letno (mesečno) parkiranje so dolžni name-
stiti na vidno mesto na armaturni plošči. Parkiranje je dovoljeno 
na celotnem območju plačljive modre cone v mestnem jedru in je 
časovno neomejeno.
(4) V plačljivi modri coni se lahko z mesečnim ali letnim abonma-
jem parkirajo tudi vozila branjevk, ki prodajajo izdelke na mestni 
tržnici ne glede na stalno ali začasno prebivališče. Postopek za pri-
dobitev dovolilnice in cena abonmaja je ista kot za stanovalce iz 
prejšnjega odstavka. Dovolilnico za letno ali mesečno parkiranje 
so upravičenci dolžni namestiti na vidno mesto na armaturni plo-
šči. Parkiranje je dovoljeno na celotnem območju plačljive modre 
cone v mestnem jedru in je časovno neomejeno. 
(5) Za brezplačno parkiranje v plačljivi modri coni in na označe-
nih parkirnih mestih v območju za pešce se lahko zaradi javnega 
interesa v zvezi s prireditvijo in po podani vlogi, izda dovoljenje 
za eno vozilo organizatorja večje javne prireditve (Kurentovanje, 
Polimaraton, Dnevi poezije in vina,…) z dovolilnico »ORGANI-
ZATOR PRIREDITVE«. Odločba in dovolilnica se izdata za na-
tančno določen čas in za natančno določeno vozilo, kar mora biti 
razvidno na dovolilnici. S sprejeto vlogo pristojni organ seznani 
odgovorno osebo občine po morebitni izdaje odločbe in dovolilni-
ce o tem takoj seznani medobčinsko redarstvo s fotokopijo odloč-
be. Vlagatelj je dolžan vrniti dovolilnico izdajatelju, najpozneje v 
petih dneh po preteku veljavnosti dovolilnice.
(6) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik, ki ne namesti 
dovolilnice na vidno mesto ali jo namesti tako, da ni možna kon-
trola in upravičenec, ki v roku petih dni po prenehanju veljavnosti 

dovolilnice »ORGANIZATOR PRIREDITVE« dovolilnice ne vrne 
pristojnemu organu, ki je dovolilnico izdal.  

17. člen
Pristojni občinski organ lahko z odredbo dovoli ustavljanje in par-
kiranje vozil tudi na pločniku, če za to obstajajo pogoji in se s tem 
ne ogroža ostalih udeležencev v cestnem prometu. Če je takšno 
parkiranje dovoljeno, mora biti za promet pešcev zagotovljena 
najmanj 1,60 m široka površina, ki ne sme mejiti na vozišče. Pred 
vzpostavitvijo takšnega parkirnega območja je potrebno pridobiti 
pisno mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Ptuj.

18. člen
(1) Parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov je dovoljeno 
le na javnih parkirnih površinah, določenih za tovrstna vozila in 
opremljenih z ustrezno prometno signalizacijo.
(2) Vozniki avtodomov in avtomobilov, ki vlečejo kamp prikolico 
smejo parkirati svoja vozila na javni parkirni površini, razen če to 
ni s prometno signalizacijo prepovedano. Na parkirni površini ni 
dovoljeno izvajati nobenih aktivnosti, ki bi dajali znake kampira-
nja. Na parkirnih površinah ni dovoljeno postavljati stolov zaradi 
počitka ali uporabljati druge opreme, ki ni povezana z vzdrževa-
njem vozila. 
(3) Na parkirišču je prepovedano odmetavati smeti, prazniti sa-
nitarije avtodomov ali na kakršenkoli drugi način onesnaževati 
parkirišče in okolico. 
(4) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v na-
sprotju s prvim odstavkom tega člena. 
(5) Z globo 80 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.

IV. AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 

19. člen
(1) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na 
cestah in ulicah lokalnega značaja morajo biti praviloma izven voz-
išča ter izpolnjevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki so 
določeni s pravilnikom upravnega organa, pristojnega za promet.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da 
prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avto-
busnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpo-
stavi na vozišču.
(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču mora biti 
pridobljeno strokovno mnenje komisije, ki jo imenuje župan.
(4) Svoje mnenje lahko komisija prekliče, če ugotovi, da je tako po-
stajališče postalo nevarno oziroma so nastali pogoji za izgradnjo 
postajališča izven vozišča ali da zanj ni več potrebe.
(5) Za čistočo in urejenost avtobusnih postajališč je odgovoren 
upravljavec občinskih cest.

V. PARKIRANJE ENOSLEDNIH VOZIL 

20. člen
(1) Kolesa, mopede in motorna kolesa je dovoljeno parkirati (pu-
stiti) le na stojalih oziroma na parkirnih mestih, namenjenih za 
parkiranje le-teh, tako, da ne ovirajo prometa. Prepovedano je pri-
slanjati kolesa in mopede ob zgradbe ali druge objekte, ki mejijo na 
javne prometne površine.
(2) Vozniki mopedov in motorjev, ki parkirajo vozilo na označe-
nem parkirnem mestu za enosledno vozilo niso dolžni plačati par-
kirnine, v kolikor parkirajo vozilo na parkirnem mestu za avtomo-
bile v plačljivi modri coni pa so dožni plačati parkirnino.
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(3) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje voznik enoslednega 
vozila, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega čle-
na.

VI.  CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA IN DRUGA 
TEHNIČNA OPREMA 

21. člen
(1) Javne prometne površine morajo biti opremljene s cestnopro-
metno signalizacijo in drugo tehnično opremo v skladu s predpisi 
in pravilniki, ki urejajo to področje.
(2) Cestnoprometno signalizacijo in drugo tehnično opremo po-
stavlja, zamenjuje, dopolnjuje, odstranjuje in redno vzdržuje upra-
vljavec ulic, cest lokalnega značaja in javnih poti ter drugih javnih 
prometnih površin  (v nadaljevanju: upravljavec).
(3) Za postavitev, odstranitev in dopolnitev cestnoprometne si-
gnalizacije in druge tehnične opreme mora upravljavec pridobiti 
soglasje pristojnega organa za promet Mestne občine Ptuj.
(4) Postavitev, odstranitev in dopolnitev cestnoprometne signali-
zacije in druge tehnične opreme lahko zahteva tudi pristojni organ.
(5) Upravljavec vodi evidenco cestnoprometne signalizacije in 
druge tehnične opreme, iz katere je razvidno, kakšna signalizacija 
in druga oprema je postavljena, kdaj je postavljena, zamenjana ali 
odstranjena.
(6) Na vseh javnih cestah, javnih parkirnih površinah in drugih 
javnih površinah, ki se uporabljajo za promet vozil ali gibanje pe-
šcev ni dovoljeno postavljati ovir (na primer količkov, verig, ra-
znih zabojev,…) zaradi preprečitve gibanja, vožnje ali parkiranja, 
brez odločbe pristojnega organa. V odločbi se določijo tehnične 
karakteristike začasne ovire, vzrok postavitve ovire in zagotovitev 
vidnosti ovire v vseh meteoroloških pogojih, podnevi in ponoči. 
Začasno oviro lahko postavi samo upravljavec občinskih cest na 
podlagi navedene odločbe.   
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje fizična oseba, ki ravna v naspro-
tju z določbami drugega odstavka tega člena. 
(8) Z globo 4.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 
drugega in tretjega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 200 evrov.
(9)  Z globo 200 evrov se za  prekršek kaznuje posameznik, ki rav-
na v nasprotju z določbami šestega odstavka tega člena.
(10) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določ-
bami šestega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 200 evrov.

22. člen
(1) Prometno ureditev, začasno prometno ureditev, prometne to-
kove, omejitve prometa za posamezne vrste vozil, omejitev hitrosti 
vožnje na posameznih občinskih javnih cestah ali na njenih de-
lih, vzpostavitev območja omejene hitrosti, vzpostavitev območja 
umirjenega prometa ali izvedbo ukrepov za zmanjšanje hitrosti 
vožnje z odločbo ali sklepom določi pristojni občinski organ, na 
podlagi lastnih ugotovitev, ugotovitev nadzornih služb občinske-
ga redarstva in policije, na pobudo četrtnih skupnosti ali Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj. Pred 
izdajo odločbe pristojni organ obvezno zahteva mnenje Sveta za 
vzgojo in preventivo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj, o na-
črtovanem ukrepu in pred izdajo odločbe seznani župana Mestne 
občine Ptuj.
(2) Vzpostavitev novih območij za pešce po opravljenih dejanjih 
iz prejšnjega odstavka na predlog pristojnega občinskega organa 
potrdi Mestni svet Mestne občine Ptuj s spremembo odloka.

(3) O bistvenih spremembah prometne ureditve na območju Ptu-
ja, pristojni organ obvesti javnost na ustaljeni način obveščanja.

VII. NEPROMETNA SIGNALIZACIJA

23. člen
(1) Na ulicah in cestah lokalnega značaja, v območjih za pešce, na 
javnih poteh in drugih javnih prometnih površinah (v nadaljeva-
nju: javne prometne površine) na območju Mestne občine Ptuj, 
je dovoljena postavitev neprometne signalizacije (napisne table, 
transparenti ipd.) z dovoljenjem pristojnega organa. Dovoljenje za 
postavitev neprometnega znaka izda pristojni organ v soglasju z 
upravljavcem. Dovoljenje mora vsebovati: mesto, obliko, velikost 
in vsebino neprometnega znaka.
(2) Uporabnik iz prvega odstavka tega člena sklene pogodbo o pla-
čilu uporabnine z Mestno občino Ptuj oziroma mu Mestna občina 
Ptuj izda odločbo o komunalni taksi.
(3) Upravljavec cest, ulic in poti mestnega značaja mora voditi 
evidenco neprometne signalizacije, iz katere je razvidno, kdaj je 
neprometna signalizacija postavljena, mikrolokacija znaka in čas 
veljavnosti dovoljenja za postavitev znaka. 
(4) Če občinska inšpekcija ugotovi, da je na javni prometni po-
vršini postavljena neprometna signalizacija brez dovoljenja ali v 
nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa, odredi z odločbo ta-
kojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju 
s določbami prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena. 
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 
tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

VIII. POSEBNE PROMETNE STORITVE

1. Dostava v prometu

24. člen
(1) Na prometnih površinah izven območja za pešce, kjer je s pred-
pisi ali prometnimi znaki prepovedano ustavljanje in parkiranje, 
je dovoljena ustavitev zaradi dostave v prometu v času od 5.00 do 
8.00 ter od 20.30 do 23.00. Ustavitev zaradi dostave sme trajati to-
liko časa, da se blago razloži ali naloži na vozilo. Zaradi dostave ne 
sme biti oviran promet drugih vozil.
(2) V območju umirjenega prometa, ki obsega Slomškovo ulico, 
Slovenski trg in Prešernovo ulico, je dovoljena ustavitev motorne-
ga vozila zaradi dostave za stanovalce teh ulic tudi izven dostav-
nega časa, tako za lastno dostavo (večji nakup), kot za dostavo s 
strani dobaviteljev (pohištvo, večji kosi blaga). 
(3) Ustavitev zaradi dostave je dovoljena tudi izven parkirnih pro-
storov na Slomškovi ulici za stanovalce in gospodarske družbe od 
hišne številke 12 do 24 in sme trajati toliko časa, da se blago razloži 
ali naloži na vozilo, vendar največ 30 minut. Zaradi dostave ne sme 
biti oviran promet drugih vozil. Voznik vozila, s katerim se izvaja 
dostava, ustavi vozilo ob levem robu vozišča, namesti na arma-
turno ploščo list z napisom dostava, označi čas začetka dostave in 
vklopi varnostne utripalke zaradi opozorila drugim voznikom.
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje voznik motornega vozila, ki ravna 
v nasprotju z določbami prvega in tretjega odstavka tega člena. 

2.  Čiščenje javnih prometnih površin in odvoz komunalnih od-
padkov

25. člen
(1) Čiščenje in pranje prometnih površin ter odvoz komunalnih 
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odpadkov na območju, ki ga omejujejo Minoritski trg, Dravska 
ulica, Cafova ulica, Prešernova ulica, Muzejski trg, Raičeva ulica, 
Slomškova ulica in Trstenjakova ulica, je dovoljeno v času od 20.30 
do 6.00.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega 
člena. 

3. Posebna uporaba javnih prometnih površin 

26. člen
(1) Javne prometne površine se lahko v skladu s prostorskimi ure-
ditvenimi pogoji ter z dovoljenjem pristojnega organa uporabljajo 
za postavitev začasnih kioskov, prodajnih mizic, stojnic, gostinskih 
vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, panojev, gradbišč, 
začasnih deponij materiala in podobno. 
(2) Predlagatelj mora vlogi priložiti soglasje upravljavca javnih po-
vršin. 
(3) Uporabnik iz prvega odstavka tega člena sklene pogodbo ozi-
roma mu Mestna občina Ptuj izda odločbo o plačilu uporabnine 
(komunalna taksa).
(4) Če občinski inšpektor ugotovi, da se uporablja javna prometna 
površina za postavljanje začasnih kioskov, prodajnih mizic, stoj-
nic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, 
panojev, gradbišč, začasnih deponij materiala in podobno brez do-
voljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa, odredi z 
odločbo takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.
(5) Z globo 40 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki krši 
določbe tega člena.
(6) Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, ki krši določbe tega člena, odgo-
vorna oseba pa z globo 40 evrov.

4. Odstranitev in zadržanje nepravilno parkiranih vozil

27. člen
Postopek odstranitve nepravilno parkiranih vozil se izvede v skla-
du z Zakonom o pravilih cestnega prometa in pravilnikom, ki ga 
sprejme Mestni svet Mestne občine Ptuj.

28. člen
(1) V primerih, kadar niso izpolnjeni pogoji za odstranitev vo-
zila, lahko občinski redar odredi namestitev klešč na nepravilno 
ustavljeno ali parkirano vozilo. Lastnik, voznik ali imetnik pravice 
uporabe vozila lahko nadaljuje z uporabo vozila takoj, ko poravna 
stroške za namestitev in odstranitev klešč.
(2) Namestitev klešč se lahko odredi za nepravilno ustavljeno ali 
parkirano motorno vozilo:
–  na pločnikih, ploščadih in ostalih površinah za pešce, če ostane 

več prostora kot 1,60 m za pešce,
–  v parkih, na zelenicah, otroških igriščih, pokopališčih,
–  na rezerviranih parkirnih površinah za vozila taksi služb, 
–  v območju za pešce, v kolikor ne ovira ali ogroža prometa,
–  tam, kjer je postavljen prometni znak o prepovedi ustavljanja in 

parkiranja, a vozilo ne ogroža ali ovira ostalega prometa, 
–  v modri coni, kadar je vozilo nepravilno parkirano, vendar ne 

ovira ali ogroža prometa do te mere, da bi ga bilo potrebno od-
straniti s specialnim vozilom za odvoz.

29. člen
Odstranitev nepravilno parkiranih vozil in postavitev klešč opra-
vi koncesionar, ki je registriran za to dejavnost in zagotavlja 

primeren prostor za deponiranje, čuvanje in celodnevno izdajo 
odstranjenih vozil.

30. člen
Ceno za odvoz in hrambo nepravilno parkiranih ter zapuščenih 
vozil predlaga koncesionar, potrdi pa jo Mestni svet Mestne občine 
Ptuj.

5. Odstranitev zapuščenih vozil

31. člen
Postopek odstranitve zapuščenega vozila se izvede na podlagi Za-
kona o pravilih cestnega prometa in v skladu s pravilnikom.

IX. ŽIVALI V PROMETU

32. člen
(1) Za jahače, goniče in vodnike živali se uporabljajo določbe Za-
kona o pravilih cestnega prometa.
(2) Prepovedana je ježa konj in uporaba vprežnega vozila na kole-
sarskih stezah, rekreacijskih poteh, parkih in drugih javnih povr-
šinah, razen tam, kjer je to dovoljeno z ustrezno prometno signa-
lizacijo. Prepoved iz tega odstavka ne velja, če se s konji opravljajo 
naloge policije.
(3) Izjemoma lahko uporabo živali za ježo ali za vleko vprežnega 
vozila na drugih javnih površinah z odločbo odobri pristojni or-
gan, v kolikor je predvidena uporaba živali pri izvedbi javne pri-
reditve ali zasebne prireditve (razne povorke, poroke z uporabo 
kočije,…).
(4) Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek jahač ali voznik vpre-
žnega vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena 
ali ne pridobi odločbe iz tretjega odstavka tega člena.

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 

33. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka ter ukrepanje izvaja 
občinska inšpekcija in občinsko redarstvo.
(2) Občinski redar nadzoruje izvajanje določil:
–  pravila, prepovedi in dostava v območjih za pešce (3., 4., 5., 6., 

7., 8., 9., 10. člen),
–  prepovedi ustavljanja in parkiranja na vseh javno prometnih po-

vršinah in drugih javnih površinah (12. člen),
–  pravila parkiranja v območju plačljivega območja kratkotrajnega 

parkiranja (15. 16. člen)
–  prepovedi parkiranja tovornih motornih vozil in avtobusov (18. 

člen),
–  parkiranja enoslednih vozil (20. člen),
–  o prometni signalizaciji (21. člen),
–  o dostavi v prometu, (24. člen),
–  o odstranitvi nepravilno parkiranih vozil in začasnem zadržanju 

nepravilno parkiranih vozil - uporaba klešč (27., 28. člen), 
–  o odstranitvi zapuščenih vozil (31. člen),
–  o živalih v prometu (32. člen).
(3) Občinski inšpektor nadzoruje izvajanje določil iz prejšnjega 
odstavka tega člena ter določila:
–  začasne omejitve, preusmeritve in prepovedi prometa (11. člen),
–  o avtobusnih postajališčih (19. člen),
–  o prometni in neprometni signalizaciji (21. in 23. člen),
–  o čiščenju in pranju prometnih površin (25. člen),
–  o posebni uporabi javno prometnih površin (26. člen).
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34. člen
(1) Pooblaščeni uslužbenci občinskega redarstva in občinski in-
špektorji morajo imeti pri nadzoru službeno izkaznico, katero so 
dolžni na zahtevo stranke v postopku tudi pokazati.
(2) Občinski redarji imajo med opravljanjem svojih nalog  pravico 
in dolžnost nositi službeno uniformo občinskih redarjev v skladu 
s predpisom, ki ureja to področje.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

35. člen
Višino parkirnine, mesečnih abonmajev, prevoznine iz tega odloka 
sprejme Mestni svet Mestne občine Ptuj na predlog koncesionarja.

36. člen
Odredba o javnih in rezerviranih parkirnih površinah na območju 
Mestne občine Ptuj se uskladi s tem odlokom in poda v obravnavo 
mestnemu svetu najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi odlo-
ka. Priloga odredbi morajo biti vzorci vseh dovolilnic in abonma-
jev, ki se izdajajo v zvezi s parkiranjem na javnih površinah Mestne 
občine Ptuj.

37. člen
Obstoječe dovolilnice za vožnjo, parkiranje in ustavljanje v obmo-
čju za pešce veljajo do 1. oktobra 2020, razen dovolilnic izdanih po 
1. juniju 2020, ki veljajo do konca leta 2022. 

38. člen
Koncesionar bo do 1. 10. 2020 na vstopnih mestih v območje za 
pešce, čas vstopa za vozila za dostavo uredil v skladu s 5. členom 
tega odloka in s tem onemogočil nenadzorovano dostavo v obmo-
čju za pešce izven dostavnega časa.

39. člen
Pristojni občinski organ Oddelka za gospodarske dejavnosti Me-
stne občine Ptuj bo do 15. julija 2020 vzpostavil natančno evidenco 
vseh dovolilnic izdanih za vožnjo, parkiranje in dostavo v območju 
za pešce, evidenco izdanih mesečnih ali letnih abonmajev za par-
kiranje na vseh javnih površinah v Mestni občini Ptuj in evidenco 
dovolilnic tipa »E« in »E-PRESS«.

40. člen
Zaradi upravnih postopkov pri izdaji odločb in dovolilnic za vstop 
v območje za pešce za potrebe stanovalcev in dostave iz smeri 
Slomškove ulice v Miklošičevo ulico, bodo potopni valji spuščeni 
od 6. 4. 2020 do trideset dni po uveljavitvi tega odloka. Nadzorni 
organi bodo nadzirali spoštovanje določb tega odloka in zakonov 
v zvezi z vožnjo, parkiranjem in ustavljanjem v območju za pešce. 

41. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o ureditvi 
cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 8/10, 11/12 in 13/12).

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

Številka: 007-21/2019 
Datum: 25. 5. 2020

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj 

55.
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 16. seji, dne 25. 5. 2020, sprejel

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 

javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj

1. člen
V Odredbi o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na 
območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 4/19) se črta prva alineja 4. člena.

2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dovolilnico lahko pridobi fizična oseba s stalnim ali začasnim 
prebivališčem v starem mestnem jedru, pravna oseba s sedežem 
ali poslovno enoto na navedenem območju in prodajalci v okvi-
ru tržnične dejavnosti (branjevke), katere opravljajo dejavnost na 
mestni tržnici.«.

3. člen
V 5. a člen se besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:
»– parkirne prostore na Zelenikovi ulici, namenjeni za vozila za-
poslenih v Občinski upravi Mestne občine Ptuj, ki morajo imeti 
ustrezno dovolilnico.«.

4. člen
V 6. členu se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– parkirne prostore na Slomškovi ulici pred Upravno enoto Ptuj, 
kjer je parkiranje omejeno do največ 60 minut.«. 

5. člen
(1) V 9. členu se v drugi alineji prvega odstavka besedilo »lastnem 
funkcionalnem prostoru« nadomesti z besedilom »pripadajočem 
zemljišču«.
(2) Črta se zadnji stavek prvega odstavka. 

6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-20/2012
Datum: 25. 5. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj 
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56.
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       16. seji, dne 25. 5. 2020, sprejel naslednji

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi 

cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in 
odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju 

Mestne občine Ptuj

1.
(1) V Sklepu o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza ne-
pravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/19 in 6/19) se v 1. točki v tabeli v 
rubriki PARKIRIŠČA (dolgotrajno parkiranje) v vrsticah 11, 12, 
13, 14 in 15 črta besedilo »Spin,«.

(2)  V rubriki PARKIRIŠČA (dolgotrajno parkiranje) se doda 
nova 18. vrstica, ki se glasi:

»
Zelenikova ulica (parkirišče za 
potrebe zaposlenih v Občinski 
upravi Mestne občine Ptuj)

12,2951 2,7049 15,00

«.

(3)  V rubriki MODRA CONA (kratkotrajno parkiranje do 120 
minut) se vrstica 4 spremeni tako, da se glasi: 

»
Mesečni pavšal / fizične osebe 
in prodajalci v okviru tržnične 
dejavnosti (branjevke)

12,2951 2,7049 15,00

«.

(4)  V rubriki PEŠ CONA, Dostava izven dostavnega časa: (mi-
nutni obračun) se vrstica 3 spremeni tako, da se glasi: 

»
Stanovalci brez garaže ali dvori-
šča – skupina B / mesec 12,2951 2,7049 15,00

«

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

Številka: 007-20/2012 
Datum: 25. 5. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj 

57.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 

55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 
- ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 40. in 41. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-
-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 
25/17 - ZVaj), 27. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni 
list RS, št. 6/18) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 16. seji, dne 25. 5. 2020, sprejel    

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj

1. člen
(1) V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/01, 13/09, 5/16 in 9/17; v 
nadaljevanju: odlok) se v tretjem odstavku 10. člena pika na koncu 
besedila nadomesti z dvopičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»– svetovalno dejavnost pri:

–  vključevanju v program osnovne šole za odrasle in pri nadalje-
vanju izobraževalne poti,

–  vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odra-
sle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba,

–  vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle,
–  ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, 

pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem 
učenju na podlagi dokumentacije, in sicer za osebnostni ra-
zvoj, nadaljnje izobraževanje in vključitev na trg dela, ter

–  samostojnem učenju, 
–  druge dejavnosti: izmenjava znanja in druge oblike učenja, 

usklajevanje in izvajanje nacionalno pomembnih nalog v iz-
obraževanju odraslih, aktivnosti pri razvoju in pospeševanju 
izobraževanja odraslih, mednarodna dejavnost, publicistična 
dejavnost, informiranje, promocija in druge naloge.«.

(2) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Zavod opravlja izobraževanje mladine in odraslih po javno 
veljavnih in drugih programih, ki so sprejeti na način in po po-
stopku določenim z zakonom ter dejavnost večgeneracijskega cen-
tra.«.

2. člen
V 11. člena odloka se v skladu s klasifikacijskim vrstnim redom 
dodajo alineje, ki se glasijo:
»– R/90.01 Umetniško uprizarjanje

–  R/90.02 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
–  R/90.03 Umetniško ustvarjanje ter
–  R/93.29 Drugje nerazvrščena dejavnost za prosti čas«.

3. člen
(1) V 17. členu se črtata peta in dvanajsta alineja. 
(2) Pred zadnjo alinejo se dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»- obravnava zadeve, ki mu jih predložijo organi javnega zavoda za 
izobraževanje odraslih ali drugi pristojni organi,

–  obravnava pobude delavcev in reprezentativnega sindikata,«.

4. člen
(1) V 18. členu se v prvem odstavku doda nov tretji stavek, ki se 
glasi:
»Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokov-
nost dela zavoda.«.
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(2) V osmi alineji drugega odstavka 18. člena se črta besedilo »in 
jo posreduje v potrditev ustanovitelju.«. 

5. člen
(1) V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če svet zavoda petnajst dni pred prenehanjem mandata di-
rektorja ne imenuje niti direktorja niti vršilca dolžnosti direktorja, 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh usta-
novitelj.«.
(2) Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet zavoda takoj za-
četi postopek za imenovanje direktorja.
(4) Pod pogoji iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
lahko ista oseba v istem javnem zavodu za izobraževanje odraslih 
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja največ dvakrat zapo-
redoma.«.

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

»21. člen
(1) Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci v programu 
osnovne šole za odrasle, javnoveljavnih izobraževalnih programih 
za odrasle, javnoveljavnih programih poklicnega, srednjega stro-
kovnega in gimnazijskega izobraževanja v skladu z zakoni, ki ure-
jajo ta področja, strokovni delavci v dejavnostih, izobraževalci v 
neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, 
ki opravljajo strokovne naloge, ki so:

–  zaposleni v javni organizaciji ali
–  zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo 

najmanj 100 ur organiziranega izobraževalnega dela oziroma 
dejavnosti.

(2) Andragoški zbor ima naslednje naloge:
–  obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim 

delom, in odloča o njih,
–  daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta,
–  odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
–  daje mnenje o kandidatih za imenovanje direktorja,
–  daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o 

predlogih direktorja za napredovanje strokovnih delavcev ter
–  opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.«.

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

»25. člen
(1) Zaposleni v zavodu so strokovni delavci v javnoveljavnih pro-
gramih za izobraževanje odraslih, strokovni delavci v dejavnostih 
in drugi delavci, ki opravljajo administrativna, tehnična in druga 
dela.
(2) Strokovni delavci v javnoveljavnih izobraževalnih programih 
za odrasle morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–  obvladati slovenski knjižni jezik,
–  imeti izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri-

dobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pri-
dobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,

–  imeti pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, 
ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, in

–  imeti opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraže-
vanja.

(3) Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezni strokovni delavci, 
ureja področna zakonodaja.

(4) Podrobnosti glede pogojev in dodatnih zahtev za zasedbo de-
lovnih mest zavod uredi z internim aktom o organizaciji in siste-
mizaciji delovnih mest.«.

8. člen
V zadnjem stavku 26. člena se črta besedilo »v soglasju z ustano-
viteljem«.

9. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-25/2007 
Datum: 25. 5. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj 

58.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 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), Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov 

in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v 
Mestni občini Ptuj za leto 2020

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti, projektov 
in prireditev za namene, ki niso zajeti v programih drugih javnih 
razpisov Mestne občine Ptuj za leto 2020. Razpis vključuje preven-
tivne programe varovanja in krepitve zdravja, mednarodne nasto-
pe in promocijo, večje tradicionalne prireditve ter druge splošne 
in posebne prireditve in projekte, ki pomenijo prispevek k zado-
voljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Mestne občine Ptuj ter 
so zasnovani v skladu s splošnimi cilji kandidature mesta Ptuj za 
Evropsko prestolnico kulture 2025, ki so: ohranjati in spodbujati 
raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilno-
sti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kul-
turnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k 
dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in 
prednostnimi nalogami na drugi strani.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: dru-
štev, neprofitnih organizacij, zavodov (za programe, ki niso del 
njihove redne dejavnosti), posameznikov in drugih pravnih su-
bjektov.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji s programi, projekti in pri-
reditvami iz prejšnje točke tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
a.  pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebi-

vališče na območju Mestne občine Ptuj in izvajajo programe in 
projekte, ki se odvijajo na območju Mestne občine Ptuj ali izven 
območja Mestne občine Ptuj, ko gre za predstavitev in promoci-
jo občine doma in v tujini, 

b.  pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža oziroma stalnega pre-
bivališča na območju Mestne občine Ptuj, izvajajo pa programe 
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in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju 
Mestne občine Ptuj,

c.  vlagatelji imajo za prireditve in dogodke, ki so predmet prijave 
na predmetni razpis, pridobljeno soglasje Mestne občine Ptuj v 
skladu s Sklepom o uskladitvi izvedbenih ali terminskih spre-
memb prireditev za leto 2020 med Mestno občino Ptuj in or-
ganizatorji prireditev (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,   št. 
6/20), kar dokazujejo s priloženim soglasjem k izvedbi in ter-
minom prireditev,    

d.  programi ali vlagatelji neposredno prispevajo k zadovoljevanju 
interesov lokalnega prebivalstva,

e.  programi in projekti so odprtega tipa, dostopni širšemu krogu 
obiskovalcev in jim ni moč pripisati pretežno komercialnega na-
mena, 

f.  programi imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
g.  programi ali vlagatelji prispevajo k obogatitvi celovite kulturne, 

turistične in druge ponudbe občine,
h.  vlagatelji pri pripravi in izvedbi projekta sodeluje z drugimi lo-

kalnimi deležniki,
i.  pri predstavitvah in promociji so uporabljene oblike in obseg 

promocijskih aktivnosti, ki pomenijo tudi splošno promocijo 
občine,

j.  so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma 
program prireditve,

k.  so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo 
mogoče ugotavljati izpolnjevanje meril, ki so določena v razpi-
sni dokumentaciji,

l.  vlagatelji, ki bodo uspeli z vlogo na predmetnem razpisu, bodo 
na povabilo občine pripravljeni sodelovati pri njenih aktivnostih.

3. Višina  razpisanih sredstev 
Skupna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov de-
javnosti, projektov in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov 
v Mestni občini Ptuj in jih za predmet tega razpisa s proračunom 
zagotavlja Mestna občina Ptuj, znaša 28.400,00 EUR, razdeljeno 
po sklopih: 

SKLOP A/ Programi varovanja in krepitve zdravja – projekti 
društev  
• 712 Krepitev zdravja - javni razpis            3.000,00 EUR

Pod sklop A se lahko prijavijo pravne osebe z odločbo o statusu 
invalidske ali humanitarne organizacije, ki jo izda Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ali Ministr-
stvo za zdravje RS oziroma pravne osebe s statusom, da delujejo 
v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega var-
stva. Hkrati morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz 2. točke tega 
razpisa. Program vlagatelja ne sme biti program, katerega osrednji 
namen je izvedba taborov, letovanj, letnih srečanj ali ki se izvaja 
kot dnevni center.

Pod sklop A lahko izvajalci programov prijavijo največ 1 program 
ali projekt.
 
SKLOP B/ Splošne in posebne prireditve ter projekti, ki pome-
nijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavno-
sti Mestne občine Ptuj ter drugo – 22.800,00 EUR, od tega:
• 1110  Promocijska dejavnost, prireditve:            6.000,00 EUR
• 413  Programi širšega pomena:             2.800,00 EUR 
• 426 Promocija Ptuja:            14.000,00 EUR

Pod sklop B lahko izvajalci programov prijavijo največ 2 progra-
ma, projekta ali prireditvi.

SKLOP C/ Večje tradicionalne prireditve in dogodki, širšega 
javnega interesa (npr. Vino ni voda, festival mladinske ustvar-
jalnosti,…):
• 426 Promocija Ptuja:              2.600,00 EUR

Pod sklop C se lahko prijavijo izvajalci z večjimi tradicionalnimi 
prireditvami in dogodki, ki ponujajo zanimive in turistično pri-
vlačne programe prireditev in dogodkov, pomenijo obogatitev ce-
lovite turistične ponudbe Mestne občine Ptuj, imajo mednarodni 
značaj oz. so mednarodno zanimivi, poudarjajo kulturno identi-
teto in tradicijo mesta Ptuja, pomenijo oživitev mestnega jedra in 
drugo. 

Pod sklop C lahko izvajalci programov prijavijo največ 1 priredi-
tev ali dogodek širšega javnega pomena. 

Prijave programa, prireditve ali projekta pod točkami A, B in C 
se izključujejo.

4. Način določanja deleža sofinanciranja
Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta 
oziroma prireditve bo odvisna od izpolnjevanja meril. 

Najvišji možni odstotek sofinanciranja znaša (ne glede na število 
doseženih točk) največ 50 % upravičenih stroškov celotne vredno-
sti izvedenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve, 
vendar bo znesek dodeljenih sredstev po posamezni vlogi v Sklopu 
B znašal največ 450,00 EUR in v sklopu C največ 1.300,00 EUR po 
posamezni vlogi.
 
5. Merila
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa in upravičenostjo stroškov, oce-
nila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih sklopih. 
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav po posameznih sklo-
pih so ovrednotena s točkami. 

Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih proračunskih 
sredstev na posamezni postavki in skupnega števila točk ovredno-
tenih programov. Višina deleža sofinanciranja po posamezni vlogi 
bo določena glede na vrednost točke in število prejetih točk. 

5.1. Merila za sklop A:

1. sedež – izvajalec ima sedež oz. enoto v Mestni občini Ptuj:

sedež v Mestni občini Ptuj 10 točk
izven Mestne občine Ptuj 0 točk

2. število udeležencev programa – ocenjuje se število udeležencev 
programa:

30 in več uporabnikov 10 točk
manj kot 30 uporabnikov 5 točk

3. promocija – program spodbuja k zdravemu načinu življenja in 
varuje zdravje:

v celoti 10 točk
delno 5 točk



KAZALO

ŠTEVILKA 8LETO XXVI / 10. 6. 2020 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

13

4. kvaliteta, realnost, inovativnost – ocenjuje se vsebina programa, 
izvedljivost glede na metode dela, inovativnost:

zelo dobro 10 točk
dobro 5 točke
neustrezno  0 točk

    
Največje možno število točk: 40. Sofinancirani bodo programi 
dejavnosti, projekti, prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 25 
točk in več.

5.2. Merila za sklop B:

1. sedež – izvajalec  ima  sedež, enoto oz. stalno prebivališče v Me-
stni občini Ptuj (največ možnih 10 točk):

sedež v Mestni občini Ptuj 10 točk
izven Mestne občine Ptuj   0 točk

  
2. interes – izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in 
koristi interesom lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
ožji   5 točk

3. sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 10 točk):  

dva ali večkrat letno 10 točk
enkrat letno   5 točk
ne sodelujejo   0 točk

   
4. promocija – projekti in prireditve prispevajo k prepoznavnosti 
Mestne občine Ptuj ter razvoju čezmejnih in mednarodnih par-
tnerstev (največ možnih 5 točk):

mednarodna 5 točk
državna 4 točke
regijska 3 točke
občinska 2 točki

5. kvaliteta – ocenjuje se vsebina programa, način predstavitve, 
poudarjanje kulturne identitete kraja, projekt je okolju prijazen … 
(največ možnih 7 točk):  

visoka                                            7 točk
zadovoljiva 3 točke
nezadovoljiva       0 točk

    
6. preglednost in izvedljivost – cilji ter nameni projektov in pri-
reditev so jasno opredeljeni in izvedljivi glede na metode dela in 
človeške vire (največ možnih 7 točk): 

v celoti 7 točk
delno 3 točke
ne        0 točk

7. realnost – ocenjuje se izvedljivost projekta glede na ekonomič-
nost in realnost finančne konstrukcije (največ možnih 10 točk):

50 % in več lastnih sredstev 10 točk
40–49 % lastnih sredstev 5 točk
30–39 % lastnih sredstev 4 točke
20–29 % lastnih sredstev 3 točke
10–19 % lastnih sredstev 2 točki
0–9 % lastnih sredstev 1 točka

 
Največje možno število točk: 64. Sofinancirani bodo projekti in 
prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 33 točk in več. 

5.3. Merila za sklop C:

S sofinanciranjem programov in projektov znotraj sklopa C Me-
stna občina Ptuj zasleduje predvsem naslednje cilje:
–  programi in projekti ponujajo zanimive in turistično privlačne 

programe prireditev in dogodkov,
–  pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine 

Ptuj,
–  imajo mednarodni značaj oz. so mednarodno zanimivi,
–  poudarjajo kulturno identiteto in tradicijo mesta Ptuja,
–  pomenijo oživitev mestnega jedra,
–  ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril:

1. sedež – izvajalec  ima  sedež, enoto oz. stalno prebivališče v Me-
stni občini Ptuj (največ možnih 10 točk):

sedež v Mestni občini Ptuj 10 točk
izven Mestne občine Ptuj   0 točk

2. vrsta prireditve oz. dogodka – uvrstitev prireditve oz. dogodka 
(največ možnih 10 točk)

gre za večje tradicionalne prireditve oz. 
dogodke, izvedene že najmanj 3x  10 točk

gre za druge splošne prireditve oz. do-
godke    0 točk

  
3. interes – izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
ožji   5 točk

4. sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk):  

dva ali večkrat letno  5 točk
enkrat letno  3 točke
ne sodelujejo  0 točk

5. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti ter razvoju čezmejnih in mednarodnih partnerstev (največ 
možnih 10 točk):
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mednarodni značaj 10 točk
državni   8 točk
regijski   6 točk
občinski   4 točke

      
6. kvaliteta – ocenjuje se vsebina programa (raznovrsten, aktualen, 
atraktiven predlagani program …), način predstavitve, poudarja-
nje kulturne identitete območja, projekt je okolju prijazen … (naj-
več možnih 20 točk):  

visoka 20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

7. preglednost in izvedljivost – cilji ter nameni projektov in prire-
ditev so jasno opredeljeni; izvedljivi glede na metode dela in člove-
ške vire (največ možnih 10 točk): 

v celoti  10 točk
delno   5 točk
ni          0 točk

8. realnost – ocenjuje se izvedljivost glede na finančno konstruk-
cijo; natančno, pregledno in realno izdelan finančni načrt (največ 
možnih 10 točk):

50 % in več lastnih sredstev              10 točk
40–49 % lastnih sredstev                5 točk
30–39 % lastnih sredstev   4 točke
20–29 % lastnih sredstev   3 točke
10–19 % lastnih sredstev   2 točki
0–9 % lastnih sredstev   1 točka

Največje možno število točk: 90. Sofinancirani bodo projekti in 
prireditve, ki bodo pri točkovanju dosegli 50 in več točk. 

6. Rok izvedbe in poraba dodeljenih sredstev 
Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta 
2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programa v letu 2020.

7. Vsebina prijave
Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije. Vloge na razpis morajo biti 
vložene posebej za vsak sklop (A, B in C). V kolikor vlagatelj 
prijavlja več programov znotraj posameznega sklopa, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Vloga mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot 
popolna. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopol-
nitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v 
postavljenem roku, se bodo zavrgle.

8. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je to-
rek, 30. 6. 2020, do 15. ure oziroma najkasneje ta dan oddana 
vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali 
oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – SKLOP A« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – SKLOP B« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – SKLOP C«. 

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
9. Datum odpiranja
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 zainteresiranih 
vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. 
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.   

10. Izid razpisa
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 lah-
ko podpišejo pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. O izidu razpisa bodo vlagatelji 
pisno obveščeni v 60-tih dneh od datuma odpiranja vlog. Vlagate-
lji lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, pri orga-
nu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloča županja.

Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev.
    
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno do-
kumentacijo
Dokumentacija razpisa (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija, 
obrazci), 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 ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Vse dodatne informacije v zvezi z 
razpisom daje predsednica strokovne komisije Klavdija Petek na 
Mestni občini Ptuj, e-naslov: klavdija.petek@ptuj.si, telefon 02 748 
29 40, gsm 051 311 260.

Številka: 410-65/2020
Datum: 1. 6. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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59.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 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) Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 

v letu 2020

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje največjih tradicionalnih prire-
ditev in drugih dogodkov posameznih organizatorjev in izvajal-
cev na območju Mestne občine Ptuj, ki prispevajo k promociji in 
prepoznavnosti Ptuja na lokalnem, državnem in mednarodnem 
nivoju, pomenijo obogatitev turistične in kulturne ponudbe mesta 
ter so zasnovani v skladu s splošnimi cilji kandidature mesta Ptuj 
za Evropsko prestolnico kulture 2025, ki so: ohranjati in spodbu-
jati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne zna-
čilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu 
kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture 
k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in 
prednostnimi nalogami na drugi strani.

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji z največjimi tradicionalnimi 
prireditvami in drugimi dogodki iz prejšnje točke tega razpisa, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

–  pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma stalno pre-
bivališče na območju Mestne občine Ptuj in se prireditve ter 
dogodki izvajajo na območju Mestne občine Ptuj,

–  pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža oziroma stalnega 
prebivališča na območju Mestne občine Ptuj, izvajajo pa pri-
reditve in dogodke, ki se izvajajo na območju Mestne občine 
Ptuj, 

–  vlagatelji imajo za prireditve in dogodke, ki so predmet pri-
jave na predmetni razpis, pridobljeno soglasje Mestne občine 
Ptuj v skladu s Sklepom o uskladitvi izvedbenih ali termin-
skih 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 izved-
bi in terminom prireditev,    

–  programi prireditev in dogodkov so dostopni širšemu krogu 
obiskovalcev, 

–  programi prireditev in dogodkov imajo svojo prepoznavno 
vsebino in značaj,

–  vlagatelji z izvedbo prireditve in dogodka prispevajo k oboga-
titvi celovite kulturne, turistične in druge ponudbe občine in 
širšega območja,

–  pri predstavitvah in promociji prireditev in dogodkov so upo-
rabljene oblike in obseg promocijskih aktivnosti, ki pomenijo 
tudi splošno promocijo občine,

–  prijavitelji pri pripravi in izvedbi projekta sodelujejo z drugimi 
lokalnimi deležniki,

–  vlagatelji, ki bodo uspeli z vlogo na predmetnem razpisu, bodo 
na povabilo občine pripravljeni sodelovati pri njenih aktivno-
stih,

–  sredstev za te prireditve in dogodke niso dobili že na katerem 
drugem javnem razpisu Mestne občine Ptuj za leto 2020.

3. Višina  razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje največjih tradicional-
nih prireditev in drugih dogodkov, ki jih za predmet tega razpisa s 
proračunom zagotavlja Mestna občina Ptuj, znaša 35.500,00 EUR, 
od tega razdeljeno po posameznih sklopih:

SKLOP 1:  postavka 428 Prireditve in akcije – 12.000,00 EUR za 
prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptuj-
skega območja 

SKLOP 2:  postavka 428 Prireditve in akcije – 3.500,00 EUR za 
prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja

 
SKLOP 3:  postavka 428 Prireditve in akcije – 10.000,00 EUR za 

prireditve, ki promovirajo vseslovensko narodno za-
bavno glasbo

SKLOP 4:  postavka 428 Prireditve in akcije - 8.500,00 EUR za 
festivale, ki promovirajo vinogradniško in vinarsko 
tradicijo Ptuja, mesta z bogato vinsko zgodovino: 

SKLOP 5:  postavka 428 Prireditve in akcije - 1.500,00 EUR za 
večje rekreativne kolesarske dogodke, ki promovira-
jo občino in zdrav način življenja

Pod posamezni sklop lahko izvajalci prijavijo največ 1 prireditev 
oz. dogodek.

4. Način določanja deleža sofinanciranja
Višina sofinanciranja določenega projekta oziroma prireditve bo 
odvisna od izpolnjevanja meril. 
Najvišji možni odstotek sofinanciranja znaša (ne glede na število 
doseženih točk) do 90 % upravičenih stroškov celotne vrednosti 
izvedenega dogodka oziroma prireditve. 

5. Merila
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa in upravičenostjo stroškov, oce-
nila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih sklopih. 

Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s toč-
kami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih prora-
čunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih prijav. Vi-
šina deleža sofinanciranja po posamezni vlogi bo določena glede 
na vrednost točke in število prejetih točk. 

S sofinanciranjem največjih tradicionalnih prireditev in drugih 
dogodkov Mestna občina Ptuj zasleduje predvsem naslednje cilje:

–  programi in projekti ponujajo zanimive in turistično privlačne 
programe prireditev;

–  pomenijo obogatitev celovite turistične in kulturne ponudbe 
Mestne občine Ptuj;

–  imajo mednarodni značaj oz. so mednarodno zanimivi;
–  poudarjajo kulturno identiteto in tradicijo mesta Ptuja;
–  ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske obi-

čaje;
–  pomenijo oživitev mestnega jedra;
–  so razvojno naravnani in gradijo na partnerskem povezovanju 

javnega, gospodarskega in storitvenega sektorja;
–  v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splo-

šno kakovostno raven okolja in kažejo aktualne, inovativne 
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pristope, ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril po posa-
meznih sklopih:

SKLOP 1 – prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptuj-
skega območja: 

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne 
prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega 
ptujskega območja 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši   5 točk

3. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organi-
zator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk):  

dva ali večkrat letno  5 točk
enkrat letno  3 točke
ne sodelujejo  0 točk

4. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti ter razvoju čezmejnih in mednarodnih partnerstev (največ 
možnih 20 točk):

mednarodni značaj 20 točk
državni 15 točk
regijski 10 točk
občinski   5 točk

      
5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

visoka                                            20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

6. trajanje prireditve  - prireditev je eno ali večdnevna in izvedena 
v enem ali več sklopih skozi leto (največ možnih 15 točk): 

prireditev je tri in več dnevna in izvedena v dveh 
ali več sklopih skozi leto                                            15 točk

prireditev je dvodnevna in izvedena v enem ali 
dveh sklopih skozi leto  10 točk

prireditev je samo enodnevna   5 točk

Največje možno število točk: 90. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 45 in več točk. 

SKLOP 2 – prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja:

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne    
prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje 
širšega ptujskega območja 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši   5 točk

3. sodelovanje skupin iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine - v 
sklopu prireditve so ob domačih skupinah udeležene tudi skupine 
iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine (največ možnih 15 točk):  

sodelujeta več kot dve skupini iz drugih krajev 
Slovenije ali iz tujine 15 točk

sodelujeta ena ali dve skupini iz drugih krajev 
Slovenije ali iz tujine 10 točk

skupine iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine ne 
sodelujejo  0 točk

4. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem okolju (največ možnih 15 točk):

mednarodni značaj 15 točk
državni 12 točk
regijski   8 točk
občinski   5 točk

5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

visoka                                            20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

  
Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 40 in več točk. 

SKLOP 3 – prireditve, ki promovirajo vseslovensko narodno 
zabavno glasbo:

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne    
prireditve s področja narodno zabavne glasbe  15 točk
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prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 20 točk):

velik 20 točk
srednji 10 točk
manjši   5 točk

3. število udeleženih ansamblov festivala - ocena števila udeleže-
nih ansamblov na festivalu glede na pretekla leta (največ možnih 
15 točk): 

več kot 10 udeleženih ansamblov    15 točk
od 5 do 10 udeleženih ansamblov 10 točk
do 5 udeleženih ansamblov         5 točk

  
4. sodelovanje - izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih organi-
zator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk):  

dva ali večkrat letno  5 točk
enkrat letno  3 točke
ne sodelujejo  0 točk

5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

visoka                                            20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

6. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):

državni nivo  15 točk
regijski nivo 10 točk
občinski nivo   5 točk

    
Največje možno število točk: 90. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 45 in več točk. 

SKLOP 4 – tradicionalne prireditve, ki promovirajo vinogra-
dniško in vinarsko tradicijo Ptuja, mesta z bogato vinsko zgo-
dovino:

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne    
prireditve s področja vinogradništva in vinarstva  15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve    0 točk

2. interes - izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši   5 točk

3. število sodelujočih vinarjev - ocena števila udeleženih vinarjev 
na prireditvi glede na pretekla leta (največ možnih 20 točk): 

več kot 30 vinarjev        20 točk
od 10 do 30 vinarjev 10 točk
do 10 vinarjev         5 točk

  
4. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk):  

visoka                                            20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

5. promocija - prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti ter razvoju čezmejnih in mednarodnih partnerstev  (največ 
možnih 15 točk):

mednarodni nivo  15 točk
državni oz. regijski nivo 10 točk
občinski nivo   5 točk

Največje možno število točk: 85. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 43 in več točk. 

SKLOP 5 - za večje rekreativne kolesarske dogodke, ki promovi-
rajo občino in zdrav način življenja

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne    
prireditve s področja rekreativnega kolesarstva 
na ptujskem območju 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve    0 točk

  
2. interes - izvajalec s svojim projektom prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):

velik 15 točk
srednji 10 točk
ožji   5 točk

3. število udeležencev dogodka - ocena števila udeleženih kolesar-
jev na dogodku glede na pretekla leta (največ možnih 15 točk):  

več kot 500 udeležencev 15 točk
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od 100 do 500 udeležencev 10 točk
do 100 udeležencev   5 točk

4. kvaliteta, preglednost in izvedljivost - ocenjuje se vsebina pro-
jekta, način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete območja, 
inovativnost, cilji ter nameni projekta so jasno opredeljeni,… (naj-
več možnih 20 točk):  

visoka                        20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva         0 točk

5. promocija - organizator s svojim delovanjem prispeva k prepo-
znavnosti lokalne skupnosti ter razvoju čezmejnih in mednaro-
dnih partnerstev (največ možnih 15 točk):

mednarodni nivo  15 točk
državni oz. regijski nivo 10 točk
občinski nivo   5 točk

Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 40 in več točk. 

6. Rok izvedbe in poraba dodeljenih sredstev 
Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta 
2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju projekta oz. prireditve v letu 2020.

7. Vsebina prijave
Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem 
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Vla-
gatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v postavlje-
nem roku, se bodo zavrgle.

8. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je po-
nedeljek, 29. 6. 2020, do vključno 15. ure, oziroma najkasneje ta 
dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali 
oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:

»Ne odpiraj - prijava na razpis - največje tradicionalne priredi-
tve in drugi dogodki v Mestni občini Ptuj v letu 2020«

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
9. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v četrtek, 2. 7. 2020, ob 11. uri, v mali 
sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Odpiranje 
vlog bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno

izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vr-
stnem redu, v katerem so bile predložene.   

10. Izid razpisa
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril 
in kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve 
sredstev 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 kate-
rem podpišejo pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo opredelje-
ne medsebojne pravice in obveznosti. Če se vlagatelj ne odzove v 
skladu z določenim rokom za podpis in vrnitev pogodbe, se šteje, 
da je umaknil prijavo na razpis. O izidu razpisa bodo vlagatelji pi-
sno obveščeni v 30-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.
Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev.
    
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno do-
kumentacijo
Dokumentacija razpisa (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija, 
obrazci), 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 ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje predsednica stro-
kovne komisije Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj, e-naslov: 
klavdija.petek@ptuj.si, telefon 02 748 29 40, gsm 051 311 260.

Številka: 410-71/2020
Datum: 1. 6. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

60.
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 denarne pomoči zaradi epidemije 

in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, ki so 
povzročili škodo poslovnim subjektom na območju 

Mestne občine Ptuj

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je dodelitev denarne pomoči vlagateljem, zaradi 
epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, ki so pov-
zročili škodo poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost na ob-
močju Mestne občine Ptuj.

2. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
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Na razpis se lahko prijavijo poslovni subjekti, ki imajo sedež v Me-
stni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na območju občine. 

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).

Vlogo je mogoče podati samo za sklop A ali sklop B. V primeru, da 
sta podani vlogi istega vlagatelja za oba sklopa, se upošteva vloga 
podana pod sklop A.

3. Višina razpisanih sredstev 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 
2020 v višini 50.000,00 EUR, na proračunski postavki 6599 Po-
moč malemu gospodarstvu zaradi epidemije, razdeljeno po sklo-
pih:

Sklop A - 40.000,00 EUR in
Sklop B - 10.000,00 EUR.

4. Pogoji za dodelitev denarne pomoči za sklop A
Vlogo za denarno pomoč pod sklop A lahko oddajo poslovni su-
bjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

–  ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na 
območju občine, 

–  zaradi epidemije, Odloka o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 
47/20, 53/20, 58/20, 59/20 in 67/20) in Odloka o omejitvah 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Re-
publiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20 in 78/20) vsaj en 
mesec niso izvajali poslovne dejavnosti ali so imeli vsaj en me-
sec omejitve pri poslovanju (na primer zaprtje lokalov, teras 
in podobno),

–  v poslovnih subjektih niso lastniško udeleženi država oziroma 
občine.

5. Upravičeni stroški za sklop A
Upravičeni stroški za sklop A so materialni stroški, povezani s po-
slovanjem subjektov, in sicer v celoti za mesec, ko je veljala prepo-
ved ali omejitev poslovanja. V kolikor je veljala prepoved ali ome-
jitev izvajanja dejavnosti vsaj en dan v tekočem mesecu, veljajo 
upravičeni stroški za tisti mesec v celoti.

Materialni stroški za sklop A, za katere bo dodeljena denarna po-
moč so:

–  električna energija s prispevki,
–  odvajanje in čiščenje odpadne vode,
–  ravnanje z odpadki,
–  oskrba s pitno vodo,
–  stroški računovodstva,
–  sorazmeren delež zavarovanja premoženja (za čas, ko so upra-

vičeni do pomoči po tem javnem razpisu), potrebnega za 
opravljanje dejavnosti,

–  najemnina za prostor, ki ga subjekt uporablja za poslovno de-
javnost (nadomestilo za najemnino bo upoštevano v znesku 
4,00 EUR/m2 poslovnega prostora; vrednost je določena skla-
dno z vrednostjo povprečne vrednosti najemnine, ki jo Me-
stna občina Ptuj zaračuna najemnikom poslovnih prostorov 
v njeni lasti).

6. Merila za dodelitev denarne pomoči za sklop A 
Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa in po-
goje za sklop A, se dodeli znesek denarne pomoči za posamezne 
upravičene stroške, v deležu in znesku, ki bo izračunan glede na 
skupno višino vseh prejetih upravičenih stroškov upravičencev in 
višino razpoložljivih sredstev za sklop A. 

Največji dodeljen znesek denarne pomoči po upravičencu lahko 
znaša največ 4 odstotke od razpoložljivega zneska določenega za 
sklop A, to je 1.600,00 EUR. 

V kolikor sredstva ne bodo razdeljena, ostanejo v proračunu Me-
stne občine Ptuj.

7. Pogoji za dodelitev pomoči za sklop B
Vlogo za denarno nadomestilo zaradi epidemije lahko oddajo po-
slovni subjekti: 

–  ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na 
območju Mestne občine Ptuj,

–  pri katerih niso lastniško udeleženi država oziroma občine.

8. Merila za dodelitev pomoči za sklop B
Vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne pogoje razpisa in pogoje 
za sklop B, se dodeli pavšalni znesek denarne pomoči, ki pa ne bo 
višji kot 200,00 EUR po upravičencu. 

Pavšalni znesek se izračuna glede na število prejetih vlog in višino 
razpoložljivih sredstev za sklop B. 

V kolikor sredstva ne bodo porabljena v celoti, se preostanek pre-
razporedi v sklop A.

9. 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 
denarne pomoči zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za zajezitev 
epidemije v letu 2020.

10. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave
Razpisna dokumentacija obsega:

–  besedilo javnega razpisa,
–  prijavni obrazec na javni razpis, posebej za vsak sklop (sklop 

A in sklop B),
–  vzorec pogodbe.

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu 
(posebej za sklop A in sklop B), ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila, ki so navedena v posameznem razpisnem obrazcu. Tako 
izdelana prijava bo obravnavana 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.

11. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je to-
rek, 30. junij 2020, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana 
vloga na pošti kot priporočena pošiljka. 

Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z 
vsemi zahtevanimi prilogami, dostavite v sprejemno pisarno ali 
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oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako:

»Ne odpiraj - prijava na javni razpis za dodelitev denarne po-
moči zaradi epidemije - sklop A« ali 
»Ne odpiraj - prijava na javni razpis za dodelitev denarne po-
moči zaradi epidemije - sklop B«

Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno 
označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
 
12. 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.   

13. 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 pomoči, v kateri bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. O izidu razpisa bodo vlagatelji 
pisno obveščeni v 45 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.
    
14. 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: 410-94/2020
Datum: 3. 6. 2020

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

61.
JAVNI POZIVI

za zbiranje predlogov za izvedo projektov: glasbeni 
festival, likovni festival in pesniški festival v letu 

2020

Mestna občina Ptuj obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja 

Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo Projekta glasbeni 
festival v letu 2020, Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo 
Projekta likovni festival v letu 2020 in Javni poziv za zbiranje pre-
dlogov za izvedbo Projekta pesniški festival v letu 2020. 

Predmet poziva za izvedbo Projekta glasbeni festival je izbira orga-
nizatorja in nosilca Projekta glasbeni festival v letu 2020, ki zajema 
organizacijo in izvedbo najmanj sedem (7) dni trajajočega glasbe-
nega festivala v poletnem času na območju Mestne občine Ptuj, 
ki mora vključevati večje število izvedenih koncertov in poletno 
poulično glasbeno dogajanje.

Predmet poziva za izvedbo Projekta likovni festival je izbira orga-
nizatorja in nosilca Projekta likovni festival v letu 2020, ki zajema 
organizacijo in izvedbo najmanj pet (5) tednov trajajočega likov-
nega festivala v poletnem času na območju Mestne občine Ptuj, ki 
mora vključevati različne predstavitve umetnikov, razstave izdel-
kov različnih likovnih področij, predavanja in performanse. 

Predmet poziva za izvedbo Projekta pesniški festival je izbira orga-
nizatorja in nosilca Projekta pesniški festival v letu 2020, ki zajema 
organizacijo in izvedbo najmanj pet (5) dni trajajočega pesniškega 
festivala v poletnem času na območju Mestne občine Ptuj, ki mora 
vključevati večje število pesniških dogodkov na različnih prizori-
ščih.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih javnim 
pozivom, je 102.000,00 EUR. 
Pozivi bodo trajali od dneva objave do 10. 7. 2020. Besedila javnih 
pozivov so od 10. 6. 2020 objavljena na spletni strani Mestne obči-
ne Ptuj http://www.ptuj.si/razpisi?cat=000011214.

Mestna občina Ptuj

62.
NAJAVA

programsko-projektnega razpisa za izbor kulturnih 
programov in projektov

10. junija 2020 je objavljen Javni programsko-projektni razpis 
za izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj 
(razpis Ptuj-PrP-2020). Razdeljujejo se finančna sredstva Me-
stne občine Ptuj v višini 47.964,00 evrov. 
Razpis bo odprt do 10. julija 2020. Besedilo razpisa, vzorci pri-
javnih obrazcev in merila bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa 
na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si) ter na spletni 
strani JSKD (www.jskd.si). Izpolnjevanje vlog bo istega dne omo-
gočeno v spletni aplikaciji za razpise Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti (https://razpisi.jskd.si), ki je izvajalec razpisa.

Mestna občina 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. 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.


