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72.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Statuta Mestne občine
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet
Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 12. decembra 2011, na pred-
log župana sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Ptuj za leto 2012 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
(1) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog,
ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Mestna občina Ptuj.

(2) Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren mestnemu
svetu. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan,
oziroma od njega pooblaščena oseba.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA
PRORAČUNA

3. člen
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2012 se določa v višini
36.312.341,58 EUR.

(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji.

(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 29.375.607,11
TEKOČI PRIHODKI 21.801.846,30
70 DAVČNI PRIHODKI 15.029.565,84

700 Davki na dohodek in dobiček 12.144.428,00
703 Davki na premoženje 2.191.965,00
704 Domači davki na blago in storitve 693.172,84

71 NEDAVČNI PRIHODKI 6.772.280,46
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 3.870.764,11
711 Takse in pristojbine 15.237,00
712 Globe in druge denarne kazni 135.330,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.118,00
714 Drugi nedavčni prihodki 2.747.831,35

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.044.850,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 314.850,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev 730.000,00
73 PREJETE DONACIJE  30.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 30.000,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.678.910,81
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 5.314.915,81 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 363.995,00
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 820.000,00

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za strukturno politiko 0,00

783 Prejeta sredstva iz EU za kohezijsko politiko 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 820.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 35.962.986,58
40 TEKOČI ODHODKI 9.998.160,43

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.446.660,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 386.006,27 
402 Izdatki za blago in storitve 4.465.641,49
403 Plačila domačih obresti 198.152,00
409 Rezerve 2.501.700,41

41 TEKOČI TRANSFERI 11.720.673,23
410 Subvencije 1.456.157,60
411 Transferi posameznikom in 

gospodinjstvom 4.272.654,28
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 819.848,87
413 Drugi tekoči domači transferi 4.872.012,48
414 Tekoči transferi v tujino  300.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.906.726,05
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.906.726,05

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.337.426,87
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.282.498,48
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 54.928,39

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -6.587.379,47

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2012

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 68.300,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 68.300,00

750 Prejeta vračila danih posojil 68.300,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) 0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 68.300,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2012

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 5.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 5.000.000,00

500 Domače zadolževanje 5.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 349.355,00

55 ODPLAČILA DOLGA 349.355,00
550 Odplačila domačega dolga 349.355,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -1.868.434,47 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.650.645,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 6.587.379,47

-----------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 2.000.000,00

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.

(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se obja-
vita na spletni strani Mestne občine Ptuj.

(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkon-
ta.

(2) Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enako-
merno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z
zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta določeno drugače.

(3) Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim
proračunom in za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu pro-
računa.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo;v nadaljeva-
nju : ZJF), tudi:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred

požarom (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo
in 9/11),

- prihodki četrtnih skupnosti,
- prihodki od komunalnega prispevka,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja

odpadnih voda, ki se porabi za gradnjo infrastrukture v okviru
projekta podtalnice in 

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavlja-
nje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organiza-
cijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

6. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro-
račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

(2) Na predlog vodje notranje organizacijske enote župan odloča
o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
v posebnem delu proračuna. Za prerazporejanje morajo obstajati
objektivni razlogi, ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje
ne sme ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva zago-
tovljena. Zgornja meja prerazporeditve je 10 % v okviru področ-
ja proračunske porabe.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in
po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča
mestnemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi
realizaciji.

(4) O prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti
odloča predsednik sveta četrtne skupnosti.

7. člen
(1) Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v prora-
čunu tekočega leta.

(2) Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske
transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem prora-
čunu za leto 2012.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne
sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem proračunu za leto
2012. 

8. člen
(1) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, kate-
rih vrednost se spremeni za več kot 15 % mora predhodno potrdi-
ti mestni svet.

(2) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve mestnega sveta.

9. člen
(1) Proračunski skladi so :
- Sklad proračunske rezerve,
- Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke,
- Proračunski sklad za izgradnjo kulturne dvorane v okviru pro-

jekta »Kulturna prestolnica«.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje do višine 307.445,27
EUR.

(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine 45.000,00 EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.

(3) V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezer-
vacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije
odloča župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo prese-
gati 2 % prihodkov proračuna. Proračunska rezervacija se v letu
2012 oblikuje v višini 42.594,00 EUR.

10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 208,65 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF.
Skupna višina odpisanih dolgov v letu 2012 ne sme presegati
5.000,00 EUR.

11. člen
Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega
soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih

ocenjena vrednost presega 2.086,46 EUR,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena

vrednost presega 8.345,85 EUR,
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin. O odtuji-

tvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne občine Ptuj
mestni svet.



4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju
do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se
zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje prora-
čuna ne more uravnovesiti.

(2) Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za
finančno poslovanje. 

13. člen
(1) Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova
investicij se bo Mestna občina Ptuj v letu 2012 zadolžila do viši-
ne 5 mio EUR.

(2) Mestna občina Ptuj v letu 2012 ne bo izdajala poroštev za
obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov in jav-
nih podjetij ter drugih pravnih oseb v katerih ima občina nepo-
sredno ali posredno prevladujoč vpliv. Tudi posredni proračunski
uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter
druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, ne morejo dajati poroštev.

(3) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne
osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv, se smejo v letu 2012 zadolžiti do skupne višine 1 mio EUR
po vsakokratnem sklepu mestnega sveta. Navedena zadolževanja
se ne štejejo v največji obseg zadolževanja občine in za odplačilo
dolga morajo imeti zagotovljene neproračunske vire.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2013,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
župana.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-317/2011
Datum: 12. 12. 2011

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

73.
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94-odl.US, 8/96, 18/98-odl.US, 36/00-ZPDZC in
127/06-ZJZP) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne obči-
ne Ptuj na 12. seji, dne 21. novembra 2011, sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko in

visokošolsko središče Ptuj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se za opravljanje organizacijskih, strokovnih,
razvojnih, raziskovalnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobra-
ževalnih nalog na področju višješolskega in visokega šolstva usta-
navlja javni zavod z imenom: Regijsko višješolsko in visokošol-
sko središče Ptuj (v nadaljevanju: zavod).

(2) Z začetkom veljavnosti akta z vsebino enako temu odloku, ki
ga v imenu Republike Slovenije sprejme Vlada Republike
Slovenije, postane Republika Slovenija soustanovitelj tega zavo-
da.

(3) Kot soustanovitelji lahko pristopajo tudi lokalne skupnosti in
druge pravne osebe. O njihovem pristopu odloča na predlog sveta
zavoda ustanoviteljica. 

(4) Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je
v javnem interesu.

2. člen

(1) Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, Talum Kidričevo,
Tovarniška cesta 10, Kidričevo in Šolski center Ptuj, Volkmerjeva
cesta 19, Ptuj so soustanovitelji zavoda, njihove pravice pri upra-
vljanju, obveznosti in druga medsebojna razmerja pa se določijo s
pogodbo med njimi in ustanoviteljico.

(2) Soustanovitelji zavoda lahko postanejo tudi druge pravne
osebe, ki o tem sprejmejo odločitev na svojih pristojnih organih. 

3. člen

V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.

II. STATUSNE DOLOČBE

4. člen

(1) Ime zavoda je Regijsko višješolsko in visokošolsko središče
Ptuj.

(2) Skrajšano ime zavoda je REVIVIS Ptuj.

(3) Sestavni del imena sta znak in grafična oblika, ki bosta dolo-
čena s statutom.

(4) Sedež zavoda je Vičava 1, Ptuj.

(5) Zavod lahko spremeni ime in sedež v soglasju z ustanovitelji-
co in soustanovitelji.
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5. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s pre-
merom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež javnega zavoda. Sredi
pečata bo grb Republike Slovenije, ko bo RS postala soustanovi-
teljica zavoda. 

6. člen
(1) Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so dolo-
čene z zakonom, s tem odlokom in s statutom zavoda.

(2) Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Regijsko višješol-
sko in visokošolsko središče Ptuj, ki je vpisan v sodni register pri
Okrožnem sodišču na Ptuju, na registrskem vložku, št.
1/09909/00. 

(3) V zavodu se za opravljanje posamezne dejavnosti ali dela
dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti na določenem območju
lahko oblikujejo organizacijske enote, ki jih določi statut zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

7. člen
(1) Dejavnosti zavoda so:
- izvaja in pospešuje razvoj višjega in visokega šolstva,
- lahko ustanovi visoko šolo,
- spremlja temeljna vprašanja razvoja višjega in visokega šolstva,

skrbi za razvoj le – tega in daje pobude za razvoj novih študij-
skih programov,

- pripravlja strokovne podlage za razvoj novih višje in visoko
šolskih zavodov ter novih študijskih programov,

- vodi investicije na področju visokega šolstva,
- usklajuje kadrovska, prostorska in druga vprašanja skupnega

pomena visokošolskih zavodov in znanstveno – raziskovalnih
institucij,

- opravlja svetovalna in analitična dela ob vpisu kandidatov v
visokošolske zavode (informacijski center),

- sodeluje pri organiziranju interesnih dejavnosti za študente in
reševanju drugih študentskih vprašanj ter razvija študentski
standard in študentsko kulturo v prostoru,

- pripravlja in izdaja gradiva s področja dejavnosti zavoda,
- sodeluje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih razprav,

posvetovanj, predavanj, poletnih šol, raziskovalnih taborov,
razstav, ekskurzij,

- sodeluje pri razvijanju, organiziranju in izvajanju programov za
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

- spodbuja in koordinira sodelovanje na pedagoškem in razisko-
valnem področju z drugimi višješolskimi in visokošolskimi
ustanovami ter razvojno raziskovalnimi institucijami,

- spodbuja znanstveno – raziskovalno dejavnost za svoje potrebe
in potrebe splošnega regionalnega razvoja,

- sodeluje z visokošolskimi in izobraževalnimi zavodi ter znan-
stveno – raziskovalnimi institucijami doma in v tujini,

- sodeluje s pristojnim resornim ministrstvom pri vključevanju v
nacionalni program visokega šolstva in v nacionalni raziskoval-
ni program,

- sodeluje z ustanovitelji, gospodarstvom in drugimi institucijami
ter zanje opravlja strokovne naloge, povezane z višjim in viso-
kim šolstvom,

- opravlja druge dejavnosti skupnega pomena,

- skrbi za koordinacijo štipendijske politike.
- omogoča javnim zavodom s področja izobraževanja razvijanje

svoje dejavnosti v okviru tega središča.

(2) Osnovna dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

P
- P/85.422 Visokošolsko izobraževanje.

(3) Dopolnilne dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so razvrščene v:

I
- I /55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- I /55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge

nastanitve
- I /56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I /56.104 Začasni gostinski obrati

J
- J /58.110 Izdajanje knjig
- J /58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- J /58.190 Drugo založništvo
- J /58.290 Drugo izdajanje programa
- J /62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- J /63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- J /63.120 Obratovanje spletnih portalov

L
- L /68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- L /68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi-
čnin

M
- M /72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju bio-

tehnologije
- M /72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih

področjih naravoslovja in tehnologije
- M /72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju

družboslovja in humanistike
- M /73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M /73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- M /74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavno-

sti

N
- N /78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitev
- N /79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
- N /79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- N /79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavno-

sti
- N /82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posa-

mične pisarniške dejavnosti
- N /82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
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P
- P /85.421 Višješolsko izobraževanje
- P /85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na

področju kulture in umetnosti
- P /85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje

in usposabljanje
- P /85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

R
- R /90.030 Umetniško ustvarjanje
- R /91.011 Dejavnost knjižnic
- R /91.012 Dejavnost arhivov
- R /91.030 Varstvo kulturne dediščine

S
- S /94.120 Dejavnost strokovnih združenj

(4) V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja
tudi naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo
področje višješolskega in visokega šolstva in druge naloge v skla-
du z letnim programom dela ter opravlja tudi vse druge posle, ki
so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti. 

(5) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le v soglasju z usta-
noviteljico in soustanovitelji.

(6) Zavod pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s strokovnimi
službami ustanoviteljice in vseh soustanoviteljev, Univerzo v
Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem,
Andragoškim centrom Slovenije, Zavodom RS za šolstvo,
Centrom RS za poklicno izobraževanje, Zavodom RS za zaposlo-
vanje, Gospodarsko zbornico Slovenije, Štajersko gospodarsko
zbornico, Območno obrtno zbornico Maribor, Območno obrtno
zbornico Ptuj, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije,
Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj in izobraževalnimi zavodi
na področju ustanoviteljice in soustanoviteljev. 

IV. ORGANI ZAVODA

8. člen
(1) Organi zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni svet.

(2) S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi. 

9. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov, ki jih sesta-
vljajo:
- 1 predstavnik ustanoviteljice,
- 3 predstavniki soustanoviteljev, 
- 1 predstavnik izvajalcev študijskih programov zavoda, 
- 1 predstavnik Vlade RS.

(2) Predsednika sveta izvoli izmed svojih članov svet zavoda. 

(3) Mandat sveta zavoda traja štiri leta.

(4) Predstavnika ustanoviteljice imenuje ustanoviteljica na mest-
nem svetu.

(5) Ostali člani sveta se imenujejo na organih odločanja predlaga-
teljev.

(6) Predstavnik izvajalcev študijskih programov zavoda se izvoli
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon.

(7) Svet zavoda veljavno sklepa, če je na seji sveta navzočih veči-
na članov sveta.

(8) Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-
nov, razen statuta in letnega programa dejavnosti, ki se sprejema-
jo z večino glasov vseh članov sveta. V primeru enakega števila
glasov pri odločanju, odloča glas predsednika.

(9) Člani sveta zavoda in strokovnega sveta so upravičeni do
povračila prevoznih stroškov. Prevozni stroški so izdatki, ki jih
ima član, če mora zaradi dela v organu potovati v drug kraj. Za
potovanje v drug kraj se šteje, če je delo organa v drugem kraju,
kot je delovno mesto ali stalno oz. začasno bivališče člana. Član
ni upravičen do povračila stroškov, če mu jih povrne njegov delo-
dajalec.

10. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
- razpisuje volitve sveta ter voli v skladu z določbami statuta

druge organe zavoda,
- predlaga ustanoviteljem spremembo imena in sedeža ter dejav-

nosti, 
- obravnava in sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in spremlja njegovo uresničevanje, 
- sprejema finančni načrt, realizacijo finančnega načrta in letno

poročilo zavoda,
- obravnava in sklepa o pobudah in predlogih strokovnega sveta

zavoda,
- daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o

posameznih vprašanjih,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda v soglasju z ustanovite-

lji,
- odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

11. člen
(1) Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in
vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgo-
voren za zakonitost dela. 

(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga
za to pooblasti direktor. 

12. člen
(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podla-
gi javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljice in soustanovite-
ljev.

(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- prva stopnja študijskega programa – najmanj univerzitetni štu-

dijski program v skladu s 33. členom Zakona o visokem šol-
stvu,

- formalne oblike delovnih izkušenj, neformalne oblike delovnih
izkušenj, predložen program dela in razvoja zavoda.
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(3) Merila za izbiro, standarde strokovne usposobljenosti in meto-
de preverjanja usposobljenosti določi Mestni svet Mestne občine
Ptuj, s posebnim aktom.

(4) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni
postopek imenovanja, imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovi-
teljice in soustanoviteljev vršilca dolžnosti, vendar največ za eno
leto.

(5) Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice in soustanoviteljev
imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni
razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.

13. člen
(1) Naloge, pooblastila in odgovornost direktorja podrobneje
določa statut zavoda, s katerim se določi tudi način, postopek in
pogoje za njegovo razrešitev pred potekom mandata. V pravnem
prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno. 

(2) O sklepanju pogodb o nakupu ter odprodaji nepremičnin odlo-
čajo na predlog sveta zavoda, ustanoviteljica in soustanovitelji.

14. člen
(1) Za reševanje strokovnih vprašanj se oblikuje v zavodu
sedemčlanski strokovni svet, ki ga sestavljajo direktorji zavodov:
- ZRS Bistra Ptuj,
- Gimnazija Ptuj,
- Ljudska univerza Ptuj,
- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Ptuj in
- po en predstavnik soustanoviteljev Perutnine Ptuj, Taluma

Kidričevo in Šolskega centra Ptuj.

(2) Strokovni svet ima naslednje naloge :
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede

na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in

daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh
vprašanj,

- daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi
direktorja zavoda,

- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
- druge zadeve, določene v statutu zavoda.

15. člen
(1) Zavod ima statut, ki ureja:
- organizacijo zavoda, 
- organe zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja,
- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslo-

vanje zavoda.

(2) Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice in sou-
stanoviteljev. 

(3) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte. 

V. SREDSTVA IN PREMOŽENJE

16. člen 
Zavod pridobiva sredstva:
- za dogovorjene programe iz sredstev ustanoviteljice in sousta-

noviteljev,
- za nacionalne programe iz sredstev državnega proračuna,
- po pogodbah z naročniki skladno z letnim delovnim načrtom,
- preko javnih razpisov,
- iz dotacij, daril in prispevkov gospodarstva.

17. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi in
samostojno nastopa v pravnem prometu. 

18. člen
(1) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovite-
ljici in soustanoviteljem.

(2) Ustanoviteljica in soustanovitelji za obveznosti zavoda ne
odgovarjajo.

(3) Ustanoviteljica in soustanovitelji se zavežejo zagotavljati
sredstva za delovanje zavoda skladno s pogodbo in 16. členom
tega odloka ter v skladu s finančnim načrtom zavoda.

19. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opra-
vljanju svoje dejavnosti kot javne službe, se uporabi za dejavnost
zavoda, po predhodni potrditvi sveta zavoda.

20. člen
Zavod enkrat letno poroča ustanoviteljici in soustanoviteljem o
uresničevanju letnega delovnega načrta in letnega poročila zavoda.

21. člen
(1) Nadzor nad zakonitostjo, delovanjem in izvrševanjem dela
zavoda določa zakon in ta odlok.

(2) Pristojni organ ustanoviteljice in soustanoviteljev izvaja nad-
zor nad finančnim in ostalim poslovanjem zavoda.

(3) V okviru tega nadzora člani pristojnega organa iz prejšnjega
odstavka spremljajo in ocenjujejo poslovanje in izvrševanje posa-
meznih programov zavoda v okviru dogovorjenih oziroma pogod-
benih obveznosti ustanoviteljice. 

(4) Pri tem smejo:
- zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb,
- pregledati dokumentacijo zavoda, 
- ugotavljati skladnost izvedenega programa s pogodbo oziroma

drugimi akti zavoda,
- ugotavljati smotrnost in namenskost uporabe sredstev za dose-

ganje ciljev, določenih v pogodbi ali drugih aktih zavoda.

(5) Pristojne organe ustanoviteljic predstavljajo: člani
Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, pooblaščen notranji revi-
zor (Skupne notranje revizijske službe) in druge pooblaščene
osebe ustanoviteljice.

(6) Druge pooblaščene osebe ustanoviteljice imenuje njen pred-
stojnik z odločbo.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(1) Svet zavoda je dolžan uskladiti svojo sestavo v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka in sicer
tako, da se izvoli dodatni predstavnik s strani soustanovitelja, Šol-
skega centra Ptuj. 

(2) Dosedanjim članom sveta zavoda ter članu sveta zavoda, ki bo
izvoljen v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, poteče man-
dat s potekom mandata sveta zavoda.

23. člen
Svet zavoda sprejme statut v soglasju z ustanoviteljico in sousta-
novitelji v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka. Statut
prične veljati z dnem izdaje zadnjega soglasja ustanoviteljice in
soustanoviteljev.

24. člen
Direktor zavoda je dolžan priglasiti spremembe vpisa v sodni
register najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. 

25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovi-
tvi Javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/03, 9/04, 12/04 in
7/08).

26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestni-
ku Mestne občine Ptuj.

Številka: 014-2/2011
Datum: 21. 11. 2011

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

74.
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-
ZJZP, 38/10-ZUKN in 57/11) in 12. člena Statuta Mestne občine
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet
Mestne občine Ptuj na svoji 13. redni seji, dne 12. decembra 2011,
sprejel

SKLEP
o subvenciji stroškov uporabe javne infrastrukture 

za izvajanje gospodarskih javnih služb 
v Mestni občini Ptuj

1. člen
Mestna občina Ptuj bo storitve obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunal-

ne in padavinske odpadne vode, obdelava mešanih komunalnih
odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, v delu, ki se nanaša na strošek uporabe
javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, sub-
vencionirala v višini:
- 70 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastruktu-

re za dejavnost oskrbe s pitno vodo,
- 70 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastruktu-

re za dejavnost odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode,

- 82,10 % obračunane amortizacije gospodarske javne infrastruk-
ture za dejavnosti zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz
komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpad-
kov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov.

2. člen
Višina subvencije temelji na podatkih izvajalcev javnih služb v
letu 2010. V primeru, ko bi revidirano letno poročilo izvajalca
javne službe za poslovno leto 2011 izkazalo obstoj vira za višje
pokrivanje stroškov amortizacije, se višina subvencije ugotovit-
vam primerno zmanjša, medsebojna razmerja med Mestno občino
Ptuj in izvajalcem javnih služb pa se uredijo s posebno pogodbo.

3. člen
Subvencija stroškov uporabe javne infrastrukture se pokrije iz
sredstev občinskega proračuna.

4. člen
Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-276/2010
Datum: 12. 12. 2011

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

75.
Na podlagi 7. člena Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/11) in 12. člena Statuta
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 9/07)
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 12. decembra
2011, daje naslednje

SOGLASJE
k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in
tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni

občini Ptuj

1. Mestni svet Mestne občine Ptuj daje izvajalcu javne službe
oskrbe s toplotno energijo soglasje k spremembi cene proiz-
vodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinske-
ga ogrevanja, in sicer:

• 81,3793 EUR/MWh za variabilni del cene.
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2. To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s prvim dnem v
naslednjem mesecu.

Številka: 301-1/2011
Datum: 12. 12. 2011

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

76.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne
občine Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 13. seji, dne 12. decembra 2011, sprejel

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08 in 12/09) se 9. člen
spremeni tako, da glasi: 

"Sistem točkovanja za vrednotenje programov športa izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacio-
nalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacio-
nalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka,
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov,
4. skupina: izvajalci miselnih iger (šah).

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

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

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

B: Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani: 
(skupno največ 30 točk)
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Kazalec Št. možnih to k 
A1: število lanov z dokazilom o lanstvu 0-5 
A2: število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi 0-5 
A3: število društev vklju enih v nacionalno panožno zvezo (nivo države) 0-5 
A4: število registriranih tekmovalcev športa otrok in mladine 0-5 
A5: razširjenost panoge v svetu (preglednica 1) Koef. (0,5-1,25) 

Kazalec Št. možnih to k 
B1: kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo 
športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠV) 

0-5 

B2: uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih (OI, EP, SP, MedI, SPo, EPo)  0-10 
B3: uvrstitve na državnem prvenstvu – vsakemu športniku ali ekipi se prizna le 
en najboljši rezultat oziroma uvrstitev 

0-10 

B4: Raven tekmovanja ( lani-ce, mladinci/ke, kadeti-nje, st. de ki/deklice) 0-5 



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

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

Prva dva sklopa kazalcev (skupaj največ 55 možnih točk) ocenjujeta izvajalca letnega programa kot celoto, zadnja dva sklopa (skupaj
največ 70 možnih točk) pa ocenjujeta vsak prijavljen program posebej, torej po starostnih kategorijah (možna ocenitev največ 7 sta-
rostnih kategorij). Največja možna vrednost doseženih točk je 125. Izvajalec letnega programa športa mora skupaj doseči najmanj 20
točk in skupno najmanj 5 točk znotraj elementov C in D, da se sofinancira njegov letni program športa. Omejitev iz prejšnjega stavka
ne velja za šport invalidov. 

Skupek točk se izračuna po sledeči formuli: 
Σ = A+B+ST1+ST2+ … STN 
A = (A1+A2+A3+A4)*A5 (največje možno število točk je 25) 
B = B1+B2+B3+B4 (največje možno število točk je 30) 
C = C1+C2+C3+C4 (največje možno število točk za sedem starostnih skupin je 49) 
D: (največje možno število točk za sedem starostnih skupin je 21) 
ST = C + D

ST - starostna kategorija
ST1 - kakovostni in vrhunski šport
ST2 - šport mladine (16-18 let)
ST3 - šport mladine (14-16 let)
ST4 - šport otrok (12-14 let)
ST5 – šport otrok (10-12 let)
ST6 - šport najmlajših (8-10 let)
ST7 - šport najmlajših (6-8 let)

A: V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani: 
(skupno največ 20 točk) 

A1: število članov z dokazilom o članstvu:

A2: število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi:
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Kazalec Št. možnih to k 
C1: obseg programa (število ur na teden na skupino) 0-3 
C2: število vadbenih skupin 0-1 
C3: število otrok v skupini (preglednica 2) 0-2 
C4: drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v RS 0-1 

Kazalec - lestvica Št. možnih to k 
profesor športne vzgoje in najvišji trenerski naziv 3 
najvišji trenerski naziv 2,5 
profesor športne vzgoje in drugi najvišji trenerski naziv 2,5 
drugi najvišji trenerski naziv 1,5 
profesor športne vzgoje in tretji najvišji trenerski naziv 1,5 
tretji najvišji trenerski naziv 0,5 

Št. lanov to ke 
Do 50 1 
50-100 2 
100-150 3 
150-200 4 

Št. lanov to ke 
Do 30 1 
30-60 2 
60-80 3 
80-100 4 
100 in ve  5 

200 in ve  5 



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

Podatki pridobljeni od klubov na razpisu (uradno potrdilo pano-
žne zveze).

A4: število registriranih tekmovalcev športa otrok in mladine:

A5: razširjenost panoge v svetu (preglednica 1): 

Preglednica 1: športne panoge v razredih

PANOGA - 1. razred
- ATLETIKA
- GIMNASTIKA - RITMIČNA
- GIMNASTIKA - ŠPORTNA
- HOKEJ NA LEDU
- JADRANJE
- JUDO
- KOLESARSTVO - CESTNO
- KOŠARKA
- NAMIZNI TENIS
- NOGOMET
- ODBOJKA
- PLAVANJE
- PLES - ST IN LA PLESI
- ROKOMET
- SMUČANJE - ALPSKO
- SMUČANJE - BIATLON
- SMUČANJE - SKOKI
- SMUČANJE - TEKI
- STRELSTVO
- TENIS
- ŠAH

PANOGA - 2. razred
- BADMINTON
- BALINANJE 
- BASEBAL 

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

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

Športne panoge, ki niso zapisane v razredih 1, 2 ali 3, se avto-
matsko razvrstijo v 3. razred športnih panog.
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Št. društev to ke 
Do 30 1 
30-60 2 
60-100 3 
100-150 4 
Nad 150 5 

Št. lanov to ke 
Do 30 1 
30-60 2 
60-80 3 
80-100 4 
100 in ve  5 

Panoga koeficient 
3. razred 0,5 
2. razred 0,8 
1. razred 1,25 



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

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

Delež doseganja št. možnosti v kategorizaciji.

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

Individualni športi

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

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

Kolektivni športi

B3: uvrstitve na državnem prvenstvu

Individualni športi

Pokalna tekmovanja: točke se množijo s količnikom 0,5.
Upošteva se največ 5 rezultatov od petih različnih športnikov
ali 4 rezultati športnikov in en ekipni rezultat. Najmanj 6 tek-
movalcev na tekmovanju ali ekip.
Dosežejo lahko največ 10 točk (seštevek DP in Dpo).
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Delež to ke 
Do 40 % 1 
40-60 % 2 
60-80 % 3 
80-95 % 4 
95-100 % 5 

Dosežek to ke 
2500 10 
2200 9 
1900 8 
1600 7 
1300 6 
1000 5 
800 4 
600 3 
400 2 
200 1 

Mesto na 
mednarodnih tek. 

to ke 
 

1.  500 
2. 450 
3. 400 
4. 350 
5. 300 
6. 250 
7. 200 
8. 150 
9. 100 
uvrstitev 50 

Nivo 
tekmovanja 

Koef. 
 

3. nivo 0,6 
2. nivo 0,8 
1. nivo 1 

Liga  to ke 
Uvrstitev na med. tekmovanje 10 
Uvrstitev v kvalifikacije 5 

  

Dosežek to ke 
2500 10 
2200 9 
1900 8 
1600 7 
1300 6 
1000 5 
800 4 
600 3 
400 2 
200 1 

Mesto na DP to ke 
1.  500 
2. 450 
3. 400 
4. 350 
5. 300 
6. 250 
7. 200 
8. 150 
9. 100 
uvrstitev 50 

 Nivo tekmovanja Koef. 
3. nivo 0,6 
2. nivo 0,8 
1. nivo 1 



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

B4: Raven tekmovanja (člani, mladinci)

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

C: Elementi za opredelitev vrednotenja kakovosti letnega pro-
grama športa so:
(skupno največ 7 točk)

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

C2: število vadbenih skupin

C3: število otrok v skupini (priloga 1)

C4: drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega progra-
ma športa v RS 
0 ali 1 točka.
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lani         
Nivo tekmovanja Koef. 
3. liga 0,3 
2. liga 0,5 
1. liga 1 

Mladinci 
 Nivo tekmovanja Koef. 
3. liga 0,1 
2. liga 0,3 
1. liga 0,5 

  
Kolektivni športi: 

  

Dosežek to ke 
500 5 
450 4,5 
400 4 
350 3,5 
300 3 
250 2,5 
200 2 
150 1,5 
100 1 
50 0,5 

 Mesto na DP to ke 
1.  500 
2. 450 
3. 400 
4. 350 
5. 300 
6. 250 
7. 200 
8. 150 
9. 100 
uvrstitev 50 

 
lani       
Nivo tekmovanja Koef. 
3. liga 0,3 
2. liga 0,5 
1. liga 1 

lani        
Liga  to ke 
5. liga 1 
4. liga 1,5 
3. liga 2 
2. liga 2,5 
1. liga 3 

  
 

Mladinci 
 Liga  to ke 
3. liga 1 
2. liga 1,5 
1. liga 2 

Št. lig Koef. 
4 lige 0,8 
3 lige 0,6 
2 ligi 0,4 
1 liga 0,2 

Mladinci 
 Nivo tekmovanja Koef. 
3. liga 0,1 
2. liga 0,3 
1. liga 0,5 

Št. lig  to ke 
3 lige 1 
2 ligi 0,8 
1 liga 0,5 

Ure vadbe na teden to ke 
0-3 0,5 
4-5 1 
6-8 2 
9 in ve  3 

  

p
Št. skupin  to ke 
1 0 
2 0,5 
3 1 

  

Delež optimuma to ke 
Do 40 % 0 
40-60 % 0,5 
60-80 % 1 
80 % - 100 % 1,5 
100 % 2 



Opombi:
1 ura vadbe = 60 minut
V sklopu C ocenimo samo ekipe (starostne kategorije), ki redno vadijo in redno nastopajo na tekmovanjih nacionalne panožne zveze.

Preglednica 2: Število športnikov v vadbenih skupinah
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Upošteva se individualno delo z vrhunskimi športniki po rang listi panožne zveze.

Individualni športi 

Športna panoga Cicibani 
Cicibanke 

Ml. de ki 
Ml. deklice 

St. de ki 
St. deklice 

Kadeti 
Kadetinje 

Mladinci 
Mladinke 

Kakovostni 
šport 

Šp. plezanje   8 6 6 6 
Atletika 15 15 10 6 6 6 
Avtomobilizem 5 5 5 5 5 5 
Badminton  15  15  12  6  6  6  
Balinanje 12 12 12 8 8 8 
Borilni športi 15 14 10 7 7 7 
Gimnastika 
ritmi na 15 10 10 8 6 6 

Golf  12  10  8  6  6  6  
Jadranje  12 12 10 8 8 8 
Kegljanje  12  12  12  8  8  8  
Kolesarjenje   5  5  3  3  2  
Konjeništvo   8 8 6 6 
Letalstvo-jadralno 
pad.     6 6 

Lokostrelstvo 8 8 5 5 5 5 
Namizni tenis 12 12 10 6 6 6 
Plavanje  12  12  10  8  6  5  
Ples športni 12 parov 10 parov 8 parov 6 parov 6 parov 6 parov 
Pohodništvo – 
orientacija  

15  15  12  6  4  4  

Smu anje alpsko 7 7 7 6 6 6 
Smu anje teki 14 14 10 6 6 6 
Strelstvo trap    6 6 6 
Strelstvo zra na 
puška 12 12 12 8 6 6 

Šah  5  5  5  5  5  5  
Veslanje  10 10 8 6 6 6 
Tenis 12 10 8 6 6 6 
Ostale športne 
panoge  

5  5  5  5  5  5  

 
Kolektivni športi 
 
Športna 
panoga 

Cicibani 
Cicibanke 

Ml.de ki 
Ml.deklice 

St. de ki  
St. deklice 

Kadeti 
Kadetinje 

Mladinci 
Mladinke 

Kakovostni 
šport 

Košarka 12 12 12 12 12 12 
Mali 
nogomet 

12 12 12 12 12 12 

Nogomet 18 18 18 18 18 18 
Odbojka 12 12 12 12 12 12 
Rokomet 16 16 16 16 16 16 
Druge 
panoge 

16 16 16 16 16 16 



77.
Mestna občina Ptuj na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03 - ZOPA),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS 1011) in Pravilnika o sofi-
nanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/08, 12/09 in 12/11) objavlja 

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvoj-

nih in strokovnih nalog Letnega programa športa v
Mestni občini Ptuj v letu 2012

I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

II. SPLOŠNI POGOJI 
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci špor-
tnih programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna

območja oziroma športne panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki

so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu
in so splošno koristne in neprofitne,

- organizacije invalidov, ki izvajajo programe športa za invalide.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- biti najmanj dvanajst mesecev registrirani v skladu z veljavno

zakonodajo, s sedežem v Mestni občini Ptuj in izvajati progra-
me, namenjene občanom Mestne občine Ptuj,

- delovati v okviru panožne strokovne zveze ali društva, 

- imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,

- imeti za programe športa zagotovljeno redno in programsko
urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,

- imeti urejeno evidenco o članstvu,
- delovati v javnem interesu.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE IZBOR
IZVAJALCEV NASLEDNJIH VSEBIN LETNE-
GA PROGRAMA ŠPORTA

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, 

- kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov,
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- dela in naloge trenerjev,
- velike športne prireditve, meddržavne, državne, medobčinske

in občinske športne prireditve ter mednarodni nastopi,
- sofinanciranje uporabe in vzdrževanja športnih objektov.

Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni morajo biti
viri sofinanciranja.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov
športa v Mestni občini Ptuj v letu 2012 znaša skupaj 248.336,12
EUR, iz naslednjih proračunskih postavk:
- postavka 7353 dotacije klubom in društvom: 195.434,04 EUR,
- postavka 7354 sofinanciranje trenerjev: 32.656,06 EUR,
- postavka 7359 šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov:

3.856,00 EUR,
- postavki 721 in 722 prireditve in akcije klubov in društev ter

mednarodni nastopi: 4.395,24 EUR in
- postavka 7352 sofinanciranje najemnin športnih klubov:

11.994,78 EUR.

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

*Opomba: v sklopu D upoštevamo posameznega strokovnega delavca (trenerja) samo pri eni ekipi (starostni kategoriji).".

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

Številka: 007-48/2007
Datum: 12. 12. 2011

Dr. Štefan ČELAN, s.r.
župan Mestne občine Ptuj
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Kazalec - lestvica Št. možnih to k 
profesor športne vzgoje in najvišji trenerski naziv 3 
najvišji trenerski naziv 2,5 
profesor športne vzgoje in drugi najvišji trenerski naziv 2,5 
drugi najvišji trenerski naziv 1,5 
profesor športne vzgoje in tretji najvišji trenerski naziv 1,5 
tretji najvišji trenerski naziv 0,5 



V. MERILA ZA SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 
Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za
šport za leto 2012 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa
športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 2/08, 12/09 in 12/11).
Prednost pri izboru izvajalcev istih programov bodo imela šport-
na društva, katerih programi so bili sofinancirani že v letu 2011
oziroma izvajalci, ki svoje programe izvajajo nepridobitno.

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena do konca
leta 2012.

VII. TRAJANJE RAZPISA IN NAČIN ODDAJE 
PRIJAVE

Razpis je odprt od 24. 12. 2011 do 10. 1. 2012.

Rok za prijavo na javni razpis je 10. 1. 2012.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka
za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v prostorih Zavoda za šport Ptuj. 

Prepozno oddane prijave ter prijave, ki niso oddane na raz-
pisnih obrazcih naročnika ali pa ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev, se ne bodo upoštevale. 

Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali osebno oddajte v zaprti
ovojnici (z izpisanim nazivom izvajalca na ovojnici) na naslov:
Zavod za šport Ptuj, Čučkova ulica 7, 2250 Ptuj, s pripisom
"JAVNI RAZPIS 2012 – ŠPORT (NE ODPIRAJ)".

VIII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od zadnjega roka za
dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov vlaga-
teljev, odpiranje ponudb, na podlagi tretjega odstavka 222. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ne bo javno. 
Odpirajo se samo v predpisanem roku prispele, pravilno izpolnje-
ne in označene ovojnice. 

VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih naročnika. Prijavi
je potrebno priložiti naslednje priloge:
- potrdilo o registraciji (izda Upravna enota Ptuj – velja za dru-

štva),
- fotokopijo odločbe Upravne enote Ptuj o vpisu v register dru-

štev, če je v letu 2011 prišlo do statusnih sprememb (velja za
društva),

- finančno ovrednoten program športne dejavnosti za leto 2012
z navedenimi predvidenimi viri financiranja, obsegom šport-
ne dejavnosti, s prireditvami in akcijami ter mednarodnimi
nastopi, 

- koledar nacionalne športne zveze za leto 2012 oz. za sezono
2011/2012 (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih siste-
mih svojih nacionalnih športnih zvez; društva katerih nacional-
ne športne zveze za leto 2012 koledarja še niso sprejele, mora-
jo to v prijavi posebej navesti),

- dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokov-
nem kadru za izvedbo programa: pogodbe oz. dogovore s stro-
kovnimi delavci, dokazila o njihovi strokovni (športni) izobraz-
bi, (fotokopije diplom in licenc 2011/2012), 

- seznam članov društva z dokazili (potrdilo o plačani članarini)
in seznam tekmovalcev z dokazili (fotokopije registracijskih
kartonov),

- potrdilo nacionalne panožne zveze o številu društev v nacional-
ni panožni zvezi,

- poročilo z dokazili o doseženih rezultatih v letu 2011: kolekti-
vni športi in individualni športi v ekipnem tekmovanju – kon-
čna uvrstitev (lestvice) v sezoni 2010/11; individualni športi –
posamične uvrstitve (regijske, državne in mednarodne),

- letni program dela (za trenerje, ki se prijavljajo za sofinancira-
nje),

- pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti
tudi zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2011.

IX. IZID RAZPISA IN POGODBE O SOFINANCI-
RANJU PROGRAMOV

Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko
bo komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga izbora izva-
jalcev letnega programa zaključila svoje delo, vendar najkasneje
do 15. 2. 2012.
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o
tem obveščeni s sklepom o dodelitvi sredstev.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN 
INFORMACIJE 

Zainteresirani izvajalci lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
(predpisani obrazci) vsak ponedeljek in petek med 9. in 12. ter
sredo med 14. in 16. uro v prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čuč-
kova ulica 7, 2250 Ptuj, ali pa jo prejmejo po elektronski pošti
(zahtevek se mora posredovati na e-naslov: info@sport-ptuj.si).
Razpis bo z vsemi informacijami in obrazci dosegljiv tudi na
spletnem naslovu: www.sport-ptuj.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo na zgornjem elektronskem naslovu ter vsak delovni dan
med 9. in 12. uro tudi osebno ali na tel. številki 02 / 787 76 30 pri
vodju športnih programov oziroma v prostorih Zavoda za šport
Ptuj.

Številka: 430-36/2011
Datum: 9. 12. 2011

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

LETO XVII [TEVILKA 1216. STRAN 23. DECEMBER 2011

Izdajatelj: Mestna ob~ina Ptuj. Naslov uredni{tva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Milena Turk.
Oblikovanje in tisk: Grafis d. o. o., Ra~e, Po`eg 4, tel.: 02/608-92-25, e-po{ta: info@grafis.si, www.grafis.si. Dostava: Po{ta Slovenije. Uredni{tvo: Vasja Strelec - LDS, Metka
Jure{i~ - SDS, Branko Brumen - SLS, Silva Razlag - DeSUS, Franc Kolari~ - Zeleni Ptuja, Mirjana Nenad - SD, Sabina Vil~nik - SMS - Zeleni Evrope, Janez Rožmarin -
N.Si Nova Slovenija, Mitja Petek - Zares - socialno liberalni. 
Naklada: 8.750 izvodov.
Na podlagi zakona o DDV sodi PTUJ^AN s prilogo Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj med proizvode, za katere se obra~unava DDV po stopnji 8,5 %.
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