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94. SKLIC ZBORA OB^ANOV 
^etrtne skupnosti Rogoznica in naselja Podvinci

95. ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knji`nica Ivana Potr~a Ptuj

96. ODLOK 
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemlji{~a

97. ODLOK 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mestno gledali{~e Ptuj

98. ODLOK 
o spremembah Odloka o javnem redu in miru v 
Mestni ob~ini Ptuj

99. ODLOK 
o spremembah Odloka o nadzorstvu izvajanja 
ob~inskih   predpisov v Mestni ob~ini Ptuj

100. ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu 
pravice upravljanja s premo`enjem Mestne ob~ine 
Ptuj mestnim in primestnim ~etrtim

101. ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj

102. ODREDBA 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o dolo~itvi 
javnih in rezerviranih parkirnih povr{in

103. SKLEP  
o potrditvi Ob~inskega programa varstva okolja za 
Mestno ob~ino Ptuj 2008-2013

104. SKLEP 
o prenosu nekategoriziranih cest med ob~inske 
ceste

105. SOGLASJE 
k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare 
in tople vode za namene daljinskega ogrevanja v 
Mestni ob~ini Ptuj

106. JAVNI RAZPIS  
za zbiranje predlogov za sofinanciranje Programa 
{porta v Mestni ob~ini Ptuj v letu 2009

107. JAVNI RAZPIS  
za dodelitev dr`avnih in drugih pomo~i ter 
ukrepov za programe razvoja pode`elja v 
Mestni ob~ini Ptuj za leto 2008

94.
Na podlagi 36. in 38. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/2007) ter v 
zvezi s pobudo Sveta ^etrtne skupnosti Rogoznica in 
pisno zahtevo Iniciativnega odbora Podvinci 

SKLICUJEM

ZBOR OB^ANOV:
- ^etrtne skupnosti ROGOZNICA                                                       

- naselja PODVINCI

1.
Zbor ob~anov ^etrtne skupnosti Rogoznica in naselja 
Podvinci bo v ponedeljek, dne 8. decembra 2008,  ob 
18. uri v Gasilskem domu Podvinci, Podvinci 13/a, 
Ptuj.

2.
Na zboru bo obravnavana:

izgradnja komunalne in cestne infrastrukture na  –
podro~ju celotne ^S Rogoznica,
problematika izgradnje kanalizacije, plo~nika in  –
kolesarske steze ob glavni cesti v Podvincih in
problematika  odlagali{~a Gajke. –

3.
V razpravi na zboru ob~anov lahko sodeluje vsakdo, 
ki ima volilno pravico in stalno prebivali{~e na 
obmo~ju sklicanega zbora ob~anov.
Zbor ob~anov je sklep~en, ~e je na zboru navzo~ih 
najmanj pet odstotkov volivcev z obmo~ja sklica zbora 
ob~anov.

[tevilka:  900-2/2008
Datum: 19. 11. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r. 
`upan Mestne ob~ine Ptuj
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95.
Na podlagi 3. ~lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
{t. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 
8/96, 31/00, 36/00 in 127/06 ZJZP), 1. odstavka 
26. ~lena in 135. ~lena Zakona o uresni~evanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, {t. 77/07 
ZUJIK-UPB1) in 20. ~lena Zakona o knji`ni~arstvu 
(Uradni list RS, {t. 87/01 in 96/02) so:
Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na seji,  
dne 23. 1. 2008, 
Ob~inski svet ob~ine Destrnik na seji,  
dne 5. 5. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Gori{nica  na seji,  
dne 23. 3. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Hajdina  na seji,  
dne 25. 4. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Jur{inci  na seji,  
dne 31. 3. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Kidri~evo na seji,  
dne 13. 5. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Markovci na seji,  
dne 17. 4. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Maj{perk na seji,  
dne 15. 5. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Videm na seji,  
dne 28. 10. 2008,
Ob~inski svet ob~ine Zavr~ na seji,  
dne 11. 6. 2008,
Ob~inski svet ob~ine @etale na seji,  
dne 14. 4. 2008,
sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Knji`nica Ivana Potr~a Ptuj

1. ~len
6. ~len Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knji`nica 
Ivana Potr~a Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, 
{t. 13/03 in Uradni list RS, {t. 9/04) se spremeni tako, 
da glasi:
»Zavod je ustanovljen in organiziran kot osred-
nja splo{na knji`nica za obmo~je Mestne ob~ine Ptuj 
in ob~in Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gori{nica, 
Jur{inci, Kidri~evo, Maj{perk, Videm, Zavr~, Hajdina, 
Markovci, Podlehnik, Sv. Andra` v Slovenskih gor-
icah, Trnovska vas in @etale. 

Na podlagi 27. ~lena  Zakona o knji`ni~arstvu (Uradni 
list RS, {t. 87/01) in v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o 
pogojih za izvajanje knji`ni~ne dejavnosti kot javne 
slu`ne (Uradni list RS, {t. 73/03) opravlja javni zavod 
tudi naloge osrednje obmo~ne knji`nice za knji`nici v 
Ptuju in Ormo`u.«.

2. ~len
V 7. ~lenu se prva alinea spremeni tako, da glasi:
»- {tudijski oddelek z mediateko.

Bri{e se 5. alinea 7. ~lena v celoti. Dodajo se nove 6., 
7. in 8. alinea, ki glasijo:
»- Oddelek za razvoj in digitalizacijo, 
- Oddelek nabave,
- Oddelek obdelave«.

3. ~len
10. ~len odloka se spremeni tako, da glasi:
»Zavod se povezuje in deluje v sistemu Cobiss.«.

4. ~len
V 14. ~lenu odloka se drugi odstavek ~rta, dose-
danja tretji in ~etrti odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek.

V novem 2. odstavku istega ~lena se prvi stavek spre-
meni tako, da glasi:
»Poleg nalog iz prej{njega odstavka opravlja zavod 
tudi naslednje naloge:«

Zadnji odstavek istega ~lena se spremeni tako, da 
glasi:
»Opravljanje dejavnosti iz prej{njega odstavka tega 
~lena ne sme ogroziti izvajanja javne slu`be.«.

5. ~len
Bri{e se besedilo 17. ~lena in se nadomesti z besedi-
lom:«
C/18.120  Drugo tiskanje
C/18.130  Priprava za tisk in objavo
C/18.140  Knjigove{tvo in sorodne dejavnosti
C/18.200  Razmno`evanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj proda-

jaln,  stojnic in tr`nic
H/49.410  Cestni tovorni promet
J/58.110  Izdajanje knjig
J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190  Drugo zalo`ni{tvo
J/59.200  Snemanje in izdajanje zvo~nih zapisov  

in muzikalij
J/62.010  Ra~unalni{ko programiranje
J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane  

dejavnosti
J/63.120  Obratovanje spletnih portalov
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali  

najetih nepremi~nin
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

podro~ju dru`boslovja in humanistike
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N/77.220  Dajanje videokaset in plo{~ v najem
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in 

druge posami~ne pisarni{ke dejavnosti
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, sre~anj
P/85.520  Izobra`evanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje na podro~ju kulture in umetnosti
P/85.590  Drugje nerazvr{~eno izobra`evanje,  

izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010  Umetni{ko uprizarjanje
R/90.020  Spremljajo~e dejavnosti za umetni{ko  

uprizarjanje
R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne  

prireditve
R/91.011  Dejavnost knji`nic
R/91.030  Varstvo kulturne dedi{~ine.«.

6. ~len
V 3. odstavku 20. ~lena se za besedo predsednik 
vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo se ~rta. 

7. ~len
V 24. ~lenu se ~rta 3. odstavek v celoti.

8. ~len
V prvem  odstavku 36. ~lena se ~rta ~etrta alinea.

9. ~len
V 40. ~lenu se ~etrti odstavek spremeni tako, da 
glasi:
»S knji`ni~nim gradivom samostojno upravlja in raz-
polaga zavod in je fizi~no nedeljivo.«.

10. ~len
42. ~len se spremeni tako, da glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izva-
janje dejavnosti:
a) iz javnih virov za opravljanje javne slu`be:

iz sredstev dr`avnega prora~una za nakup knjig  –
in ra~unalni{ke opreme,
iz sredstev dr`avnega prora~una za izvajanje  –
posebnih nalog osrednje obmo~ne knji`nice,
iz sredstev prora~unov ob~in ustanoviteljic za  –
materialne stro{ke in stro{ke dela,
iz sredstev prora~unov ob~in ustanoviteljic za  –
nakup knjig in drugega knji`ni~nega gradiva,
iz sredstev prora~unov ob~in ustanoviteljic za  –
financiranje ostalih izposojevali{~ v ob~inah 
in bibliobusa oziroma zagotavljanje knji`ni~ne 
mre`e;

b) iz nejavnih virov za opravljanje javne slu`be:

z zara~unavanjem nekaterih dodatnih stro{kov  –
storitev v skladu s 5. ~lenom Uredbe o osnovnih    
storitvah knji`nic (Uradni list RS, {t. 29/03), ~e je  –
to predvideno v sprejetem finan~nem na~rtu,  c) 
iz dejavnosti na trgu, ki niso javna slu`ba:
iz sredstev drugih uporabnikov, –
donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na  –
na~in in pod pogoji dolo~enimi z zakonom,
z oddajanjem prostorov za potrebe razstav,  –
seminarjev, sre~anj in podobno.«.

11. ~len
V 1. odstavku 51. ~lena se ~etrta alinea spremeni, 
tako da glasi:
»- pravilnik o poslovanju in«.

12. ~len
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne ob~ine 
Ptuj, veljati pa za~ne naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS, ko je v enakem besedilu sprejet na 
mestnem svetu in ob~inskih svetih ob~in ustanoviteljic.

[tevilka: 015-04-7/02     
Datum: 23. 1. 2008

@UPAN MESTNE OB^INE PTUJ
dr. [tefan ^elan. s. r.

[tevilka: 612–2/2008-2    
Datum: 5. 5. 2008

@UPAN OB^INE DESTRNIK
Franc Puk{i~, s. r.

[tevilka: 900-10/2008    
Datum: 23. 3. 2008     

@UPAN OB^INE GORI[NICA
Jo`ef Kokot, s. r.

[tevilka: 014-8/2008     
Datum: 25. 4. 2008        

@UPAN OB^INE HAJDINA
Radoslav Simoni~, s. r.

[tevilka: 007-0010/2008-2    
Datum: 31. 3. 2008     

@UPAN OB^INE JUR[INCI
Alojz Kau~i~, s. r.
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[tevilka: 015-03-02/00    
Datum: 13. 5. 2008     

@UPAN OB^INE KIDRI^EVO
Jo`ef Murko, s. r. 

[tevilka: 015-04/03-4     
Datum: 17. 4. 2008     

@UPAN OB^INE MARKOVCI
Franc Kekec, s. r. 

[tevilka: 032-19/2008-2    
Datum: 15. 5. 2008      

@UPAN OB^INE MAJ[PERK
dr. Darinka Fakin, s. r.

[tevilka: 039-3523/08-00    
Datum: 28. 10. 2008     

@UPAN OB^INE VIDEM
Friderik Bra~i~, s. r. 

[tevilka: 022-01-1/02     
Datum: 11. 6. 2008     

@UPAN OB^INE ZAVR^
Miran Vuk, s. r.

[tevilka: 032-0010/2008-4    
Datum: 14. 4. 2008     

@UPAN OB^INE @ETALE
Anton Butolen, s. r.

96.
Na podlagi  58. in 61. ~lena Zakona o stavbnih 
zemlji{~ih ( Ur. list SRS, {t. 18/84, 32/85 popr., 
33/89 in Ur. list RS, {t.  24/92 – odlo~ba US, 29/95 
ZPDF in 44/97) in 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) je 
Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na seji, dne 17. novem-
bra 2008, sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemlji{~a

1. ~len
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemlji{~a (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 
10/00, 9/01, 12/02, 11/03, 6/04,12/04,13/05, 
14/06 in 12/07) se spremeni  7. ~len tako, da glasi:

»Vi{ina mese~nega nadomestila po posameznih conah 
je naslednja:

A. za stanovanjske namene  
v 1. coni   0,0705516  €/m2

v 2. coni   0,0602952  €/m2

v 3. coni   0,0394716  €/m2

B. za poslovne namene
v 1. coni   0,2093756  €/m2  
v 2. coni   0,1145816  €/m2

C.  nezazidana stavbna zemlji{~a
- za stanovanjsko gradnjo
 v 1. coni   0,0102564  €/m2

 v 2. coni   0,0077700  €/m2

 v 3. coni   0,0051800  €/m2

D. za poslovno proizvodno gradnjo
v 1. coni   0,0545972  €/m2

v 2. coni   0,0322196  €/m2

v 3. coni   0,0181300  €/m2«.

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj, uporablja pa 
se od 1. 1. 2009.    

[tevilka: 007-32/08
Datum: 17. 11. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

97.
Na podlagi 3. ~lena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
{t. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odlo~ba 
US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06 ZJZP), 1. odstav-
ka 26. ~lena in 135. ~lena Zakona o uresni~evanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, {t. 77/07 
UPB1, 65/07 in 56/08) je Mestni svet Mestni svet 
Mestne ob~ine Ptuj na seji, dne 17. novembra 2008,  
sprejel



[TEVILKA 12 28. NOVEMBER 2008 LETO XIV                    STRAN 5

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestno gledali{~e Ptuj

1. ~len
Spremeni se druga alinea drugega odstavka 24. 
~lena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 
gledali{~e Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 
8/03, 9/03 - popr., 11/03, 2/04 in 7/08) tako, da 
glasi:

»- dva predstavnika zainteresirane javnosti, ki jih 
imenuje `upan na predlog direktorja zavoda na pod-
lagi predhodno izvedenega javnega poziva dru`bam, 
organom, organizacijam in dru{tvom, ki sodelujejo z 
zavodom,«.                
                                                      
Kon~na dolo~ba

2. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 007-9/2008-1
Datum: 17. 11. 2008

 
Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

98.               

Na podlagi 21. ~lena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US 
in 76/08) in 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) je na 
22. seji,  dne  21. oktobra 2008,  Mestni svet Mestne 
ob~ine Ptuj sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah Odloka o javnem redu in miru v 

Mestni ob~ini Ptuj

1. ~len
Besedilo 10. ~lena Odloka o javnem redu in miru 
v Mestni ob~ini Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine 
Ptuj, {t. 7/05) se spremeni tako, da glasi: »Nadzor 
nad izvajanjem tega odloka izvajajo komunalni 
in{pektorji, nadzorniki in ob~inski redarji.«. 

2. ~len
V prvem in drugem odstavku 11. ~lena se znesek 
200.000 tolarjev nadomesti z zneskom 800 eurov, v 
3. in 4. odstavku istega ~lena pa se znesek 80.000 
tolarjev nadomesti z zneskom 300 eurov. 
                                       
                                 

3. ~len 
V prvem in drugem odstavku 12. ~lena se znesek 
80.000 tolarjev nadomesti z zneskom 300 eurov, v 
3. in 4. odstavku istega ~lena pa se znesek 20.000 
tolarjev nadomesti z zneskom 80 eurov. 

4. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 007–31/2008
Datum: 21. 10. 2008    

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

99.
Na podlagi 21. ~lena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2, 27/08-odl. US 
in 76/08) in 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) je na  
22.  seji, dne 21. oktobra 2008,   Mestni svet Mestne 
ob~ine Ptuj sprejel naslednji

                    

ODLOK 
o spremembah Odloka o nadzorstvu izvajanja 

ob~inskih   predpisov v Mestni ob~ini Ptuj

1. ~len
V 1. ~lenu Odloka o nadzorstvu izvajanja ob~inskih 
predpisov v Mestni ob~ini Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
ob~ine Ptuj, {t. 8/2001) se na koncu odstavka besede 
»nadzorstva mirujo~ega prometa« nadomestijo z 
besedami: »opravljanje ob~inskega redarstva.«.
                                   

2. ~len 
Prvi odstavek 2. ~lena se spremeni tako, da glasi: 
»In{pekcijsko nadzorstvo opravljajo komunalni 
in{pektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo nad-
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zorniki, nadzor nad javno varnostjo in javnim redom 
pa ob~insko redarstvo.«. 
                                

3. ~len
V prvem odstavku 3. ~lena se beseda »mestni« nado-
mesti z besedo »ob~inski«.
                                

4. ~len
Poglavje »IV. NADZORSTVO MIRUJO^EGA PRO-
META« se spremeni tako, da glasi: »IV. OB^INSKO 
REDARSTVO«.
                                   

5. ~len
17. ~len se spremeni tako, da glasi: »Ob~inski redar 
nadzoruje ob~inske predpise, ki se nana{ajo na javno 
varnost in javni red.

Ne glede na dolo~be prej{njega odstavka tega ~lena 
ob~inski redar izvaja nadzor tudi neposredno po 
Zakonu o varnosti cestnega prometa in Zakonu o 
varstvu javnega reda in miru.«. 

6. ~len 
18. ~len se spremeni tako, da glasi: »Poobla{~ene 
uradne osebe ob~inskega redarstva morajo  izpoln-
jevati pogoje, ki jih dolo~a veljavna zakonodaja za 
podro~je redarstva.«.

7. ~len
V 19. ~lenu se beseda »mestni« nadomesti z besedo 
»ob~inski«, v drugi alinei pa se besedi »mandatna 
kazen« nadomestita z besedo »globa«.

8. ~len
V 20. ~lenu se znesek 100.000 SIT nadomesti z 
zneskom 400 eurov, 70.000 SIT z zneskom 280 
eurov, znesek 20.000 SIT pa z zneskom 80 eurov. 

9. ~len
Prvi odstavek 21. ~lena se spremeni tako, da glasi: »Z 
aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Skupni ob~inski upravi se dolo~i {tevilo 
delovnih mest ob~inskih in{pektorjev, nadzornikov in 
delavcev  ob~inskega redarstva ter posebni pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje na 
navedenih podro~jih.«.

 10. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 007–30/2008
Datum: 21. 10. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

100.
Na podlagi 19.b ~lena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, {t. 94/07 UPB2 in 27/08 - odl. US) 
in 12. ~lena v povezavi s 84. ~lenom Statuta Mestne 
ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 
9/07), je Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na seji, dne 
21. oktobra 2008, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prenosu 

pravice upravljanja s premo`enjem Mestne ob~ine Ptuj 
mestnim in primestnim ~etrtim

1. ~len
V naslovu in v celotnem besedilu Odloka o prenosu 
pravice upravljanj s premo`enjem Mestne ob~ine Ptuj 
mestnim in primestnim ~etrtim (Uradni vestnik Mestne 
ob~ine Ptuj, {t. 4/06) se besedna zveza »mestne in 
primestne ~etrti« nadomesti z besedno zvezo »~etrtne 
skupnosti« v ustreznem sklonu in {tevilu.

2. ~len
Dopolni se tabela v 4. ~lenu tako, da se dodata dve 
novi vrstici v naslednjem besedilu:

^S Spuhlja,  
Spuhlja 12 a, Ptuj

k. o. 
Spuhlja

612/1, 616/3, 
609/1, 610

^S Spuhlja

^S Ljudski vrt, Rimska 
plo{~ad 24, Ptuj

k. o. Ptuj 512/2 ^S Ljudski 
vrt

3. ~len
^rta se 5. ~len odloka.

4. ~len
Spremeni se 9. ~len odloka tako, da glasi:
»O na~inu prilo`nostne oddaje, postopkih in vi{ini 
nadomestila za prilo`nostno oddajo prostorov, ki so 
v upravljanju ~etrtnih skupnosti, odlo~a svet ~etrtne 
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skupnosti ob smiselni uporabi tovrstnih predpisov, ki 
veljajo za oddajo poslovnih prostorov mestne ob~ine 
in v skladu z veljavnimi predpisi.«.

5. ~len
^rta se 14. ~len odloka.

6. ~len
Ta odlok za~ne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 015-04-22/2005
Datum: 21. 10. 2008        

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

101.
Na podlagi 3. in 8. ~lena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, {t. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 
– odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06) in 12. 
~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07), je Mestni svet Mestne 
ob~ine Ptuj na seji, dne 21. oktobra 2008, sprejel 

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi  
javnega zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj

1. ~len
Spremeni se  20. ~len Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Center interesnih dejavnosti Ptuj (Uradni vest-
nik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/04 in 7/08; v nadaljn-
jem besedilu: odlok) tako, da se glasi: 

»Zavodu se dajejo v upravljanje premi~nine in  
nepremi~nine. 

Med nepremi~ninami so: 
solastni{ki dele` Mestne ob~ine Ptuj na prostorih 1. 
v poslovnem centru »Drava« na Osojnikovi c. 9, 
Ptuj na nepremi~nini 29.E v kleti v izmeri 225,84 
m2  in 179.E prostor z galerijo v izmeri 94,66 
m2, 
prostori v poslovni stavbi na Cvetkovem trgu 1, 2. 
Ptuj, ki stoji na nepremi~nini parc. {t. 1265/1 k. 
o. Ptuj, v skupni izmeri 674,94 m2 .

Za podrobnej{o ureditev  medsebojnih razmerij med 

lastnikom premo`enja in upravljavcem se sklene 
pogodba o predaji premo`enja v upravljanje. Sestavni 
del te pogodbe je tudi seznam premi~nin.«.

Prehodne in kon~ne dolo~be

2. ~len
Nepremi~nina iz 2. to~ke 20. ~lena odloka se v celoti 
preda upravljavcu z dnem pravnomo~nosti vpisa 
lastni{tva v zemlji{ko knjigo.

3. ~len
Ta odlok za~ne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 015-04-1/04 
Datum: 21. 10. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

102.
Na podlagi 21. ~lena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, {t. 94/07-UPB2, 27/08 - odl. US 
in 76/08) in 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) je na 22.  
seji, dne 17. novembra 2008,  Mestni svet Mestne 
ob~ine Ptuj sprejel naslednjo

ODREDBO 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o dolo~itvi 

javnih in rezerviranih parkirnih povr{in

1. ~len
V Odredbi o dolo~itvi javnih in rezerviranih parkirnih 
povr{in (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 
11/2006) se druga alinea 2. ~lena pod to~ko b) 
spremeni tako, da glasi: 

»parkiri{~e za Po{to Ptuj z uvozom iz Lackove 
ulice, s tem, da je parkiranje, kraj{e od 15  minut, 
brezpla~no.«.

2. ~len
V drugem ~lenu se na koncu  doda drugi odstavek, 
ki glasi: 



LETO XIV                  [TEVILKA 128. STRAN 28. NOVEMBER 2008

»Na parkirnih povr{inah v modri coni, navedenih v 
prvi, drugi in tretji alineii c) to~ke je najmanj{a mo`na 
~asovna enota parkiranja 10 minut. Na parkirnih 
povr{inah, navedenih v ~etrti do dvanajsti alinei iste 
to~ke, je najmanj{a mo`na ~asovna enota parkiranja 
15 minut.«.
                                    
                                    

3. ~len
Ta odredba za~ne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj, uporabljati pa 
se za~ne s 1. 1. 2009.

[tevilka: 007-35/2008 
Datum: 17. 11. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

103.
Na podlagi 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t. 9/07) in   38. 
~lena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, {t. 
39/06-UPB1, 49/06-ZMetD in 66/06 - odl. US) 
je Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na seji,  dne 17. 
novembra 2008,  sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi Ob~inskega programa varstva okolja za 
Mestno ob~ino Ptuj 2008-2013

1.
Mestna ob~ina Ptuj potrjuje Ob~inski program varstva 
okolja za Mestno ob~ino Ptuj 2008-2013 (Stanje 
okolja in Na~rt ukrepov), ki ga je izdelalo podjetje 
Oikos d. o. o.

2.
Ta sklep za~ne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne ob~ine Ptuj. 

[tevilka: 340-48/2006
Datum:  17. 11. 2008

                                                                                      
Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

104.
Na podlagi 12. ~lena v povezavi s 63. ~lenom Statuta 
Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, 
{t. 9/07) in 9. ~lena Odloka o ob~inskih cestah na 
obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
ob~ine Ptuj, {t. 10/00 in 12/02) je Mestni svet Mestne 
ob~ine Ptuj na seji, dne  17. novembra 2008,  spre-
jel 

SKLEP
o prenosu nekategoriziranih cest med ob~inske ceste

1.
Nepremi~nini parc. {t. 726/13 in parc. {t. 641/18, 
obe k. o. Kr~evina pri Ptuju, po katerih potekata neka-
tegorizirani cesti, se preneseta med ob~inske ceste.

Nepremi~nini se preneseta v javno dobro 
brezpla~no. 
 

2.
Ob~inska uprava opravi vsa potrebna dejanja za 
kategorizacijo cest, ki potekata po nepremi~ninah iz 
prve to~ke tega sklepa.
  

3.
Ta sklep pri~ne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 007-36/2008
Datum: 17. 11. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj
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105.
Na podlagi 6. ~lena Uredbe o oblikovanju cen proiz-
vodnje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni 
list RS, {t. 38/08) in 12. ~lena Statuta Mestne ob~ine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj, {t 9/07) 
Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj na 23. seji, dne  17. 
novembra 2008, daje naslednje

SOGLASJE 
k spremembi cene proizvodnje in distribucije pare in 

tople vode za namene daljinskega ogrevanja v Mestni 
ob~ini Ptuj

Mestni svet Mestne ob~ine Ptuj daje Komunalnemu 1. 
podjetju Ptuj d. d., s sede`em Puhova ulica 10, 
2250 Ptuj, soglasje k spremembi cene proizvod-
nje in distribucije pare in tople vode za namene 
daljinskega ogrevanja in sicer:

76,9897 EUR/MWh za variabilni del cene.•	

To soglasje pri~ne veljati takoj in se objavi v 2. 
Uradnem vestniku Mestne ob~ine Ptuj.

[tevilka: 301-8/2008
Datum: 17. 11. 2008

Dr. [tefan ^ELAN, s. r.
`upan Mestne ob~ine Ptuj

106.
Mestna ob~ina Ptuj na podlagi 10. ~lena Zakona o 
{portu (Uradni list RS, {t. 22/98, 110/02,15/03), 
Pravilnika o postopkih za izvr{evanje prora~una 
RS (Uradni list RS, {t. 50/07, 114/07, 61/08 ) 
in Pravilnika o sofinanciranju programa {porta v 
Mestni ob~ini Ptuj (Uradni vestnik Mestne ob~ine  
Ptuj, {t. 2/08)
objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

Programa {porta v Mestni ob~ini Ptuj v letu 2009

I. NARO^NIK JAVNEGA RAZPISA:

Mestna ob~ina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

II. SPLO[NI POGOJI 

1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izva-
jalci {portnih programov:
1.1. {portna dru{tva,
1.2. zveze {portnih dru{tev, ki jih ustanovijo 

dru{tva za posamezna obmo~ja oziroma 
{portne panoge,

1.3. zavodi, gospodarske dru`be, zasebniki in 
druge organizacije, ki so na podlagi zakon-
skih predpisov registrirane za opravljanje 
dejavnosti na podro~ju {porta,

1.4. vrtci, osnovne {ole, poklicne, srednje tehni{ke 
in srednje strokovne {ole, gimnazije, vi{je 
strokovne {ole in visoko{olski zavodi,

1.5. ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v {portu in so splo{no koristne in 
neprofitne,

1.6. organizacije invalidov, ki izvajajo programe 
{porta za invalide.

 
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

2.1. biti najmanj dvanajst mesecev registrirani v 
skladu z veljavno zakonodajo, s sede`em 
v Mestni ob~ini Ptuj in izvajati programe, 
namenjene ob~anom Mestne ob~ine Ptuj,

2.2. delovati v okviru pano`ne strokovne zveze ali 
dru{tva, 

2.3. imeti zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresni~itev na~rtovanih {portnih aktivnosti,

2.4. imeti za programe {porta zagotovljeno redno 
in programsko urejeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu,

2.5. imeti urejeno evidenco o ~lanstvu,
2.6. delovati v javnem interesu.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE ZBIRANJE 
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE NASLEDNJIH 
LETNIH PROGRAMOV [PORTA:

1. selektivni {port otrok in mladine,
2. kakovostni in vrhunski {port,
3. izobra`evanje in izpopolnjevanje strokovnega 

kadra v {portu,
4. dela in naloge profesionalnih trenerjev,
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5. velike {portne prireditve, meddr`avne, dr`avne, 
medob~inske in ob~inske {portne prireditve ter 
mednarodni nastopi,

6. sofinanciranje uporabe in vzdr`evanja {portnih 
objektov.

Program mora biti finan~no ovrednoten in navedeni 
morajo biti viri sofinanciranja.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Okvirna vi{ina sredstev namenjenih za sofinanciran-
je programov {porta v Mestni ob~ini Ptuj v letu 
2009 zna{a skupaj 251.234,68 €, iz naslednjih 
prora~unskih postavk:
- postavka 7353 dotacije klubom in dru{tvom: 

198.423,96 €,
- postavka 7354 profesionalni trenerji:  

32.920,87 €,
- postavka 7359 {olanje in izpopolnjevanje strok-

ovnih kadrov za potrditev licenc: 3.366,92 €,
- postavki 721 in 722 {portne prireditve in akcije 

ter mednarodni nastopi: 4.430,88 €,
- postavka 7352 sofinanciranje najemnin {portnim 

klubom: 12.092,05 €.

V. MERILA ZA SOFINANCIRANJA PROGRAMOV 

Izbrani programi bodo sofinancirani iz prora~unskih 
sredstev za {port za leto 2009 na osnovi Pravilnika o 
sofinanciranju programa {porta v Mestni ob~ini Ptuj.
Prednost pri izboru izvajalcev istih programov bodo 
imela {portna dru{tva, katerih programi so bili sofi-
nancirani `e v letu 2008 oziroma izvajalci, ki svoje 
programe izvajajo nepridobitno.

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti pora-
bljena do konec leta 2009.

VII. TRAJANJE RAZPISA IN NA^IN ODDAJE PRIJAVE

Razpis je odprt od  1. 12. 2008  do  18. 12. 2008.

Rok za prijavo na javni razpis je   18. 12. 2008.
[teje se, da je prijava prispela pravo~asno, ~e je bila 

na dan roka za prijavo oddana na po{ti s priporo~eno 
po{iljko ali do 12. ure oddana v tajni{tvu Zavoda za 
{port Ptuj. 

Prepozno oddane prijave ter prijave, ki niso oddane 
na razpisnih obrazcih naro~nika ali pa ne izpolnju-
jejo razpisnih pogojev, se ne bodo upo{tevale. 

Prijave po{ljite s priporo~eno po{iljko ali osebno 
od dajte v zaprti ovojnici (z izpisanim nazivom izva-
jalca na ovojnici) na naslov:

Zavod za {port Ptuj
^u~kova ul. 7
2250 Ptuj

s pripisom “JAVNI RAZPIS 2009 - [PORT (NE 
ODPIRAJ)”

VIII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

Odpiranje pravo~asno prispelih in pravilno ozna~enih 
vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8  dni od 
zadnjega roka za dostavo vlog. Zaradi ve~jega {tevila 
razpisanih programov vlagateljev odpiranje ponudb 
na podlagi prvega odstavka 220. ~lena Pravilnika o 
postopkih za izvr{evanje prora~una RS ne bo javno. 
Odpirajo se samo v predpisanem roku prispele, 
pravilno izpolnjene in ozna~ene ovojnice, ki vsebujejo 
prijave.

IX. VSEBINA PRIJAVE

Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih 
naro~nika. 

Prijavi je potrebno prilo`iti naslednje priloge: 

1. potrdilo o registraciji (izda Upravna enota Ptuj - 
velja za dru{tva),

2. fotokopijo odlo~be Upravne enote Ptuj o vpisu v 
register dru{tev, ~e je v letu 2008 pri{lo do sta-
tusnih sprememb (velja za dru{tva),

3. finan~no ovrednoten program {portne dejavnosti 
za leto 2009 z navedenimi predvidenimi viri 
financiranja, obsegom {portne dejavnosti, s pri-
reditvami in akcijami ter mednarodnimi nastopi, 

4. koledar nacionalne {portne zveze za leto 2009 
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oz. za sezono 2008/2009 (velja za dru{tva, ki 
nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih naciona-
lnih {portnih zvez - dru{tva katerih nacionalne 
{portne zveze za leto 2009 koledarja {e niso 
sprejele, morajo to v prijavi posebej navesti),

5. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposo-
bljenem strokovnem kadru za izvedbo programa: 
pogodbe oz. dogovore s strokovnimi delavci, 
dokazila o njihovi strokovni ({portni) izobrazbi, 
(fotokopije diplom in licenc 2008/09), 

6. seznam ~lanov dru{tva z dokazili in seznam 
tekmovalcev z dokazili (fotokopije registracijskih 
kartonov),

7. potrdilo nacionalne pano`ne zveze o {tevilu 
dru{tev v nacionalni pano`ni zvezi,

8. poro~ilo z dokazili o dose`enih rezultatih v letu 
2008:  kolektivni {porti in individualni {porti v 
ekipnem tekmovanju-kon~na uvrstitev (lestvice) v 
sezoni 2007/08, individualni {porti- posami~ne 
uvrstitve (regijske, dr`avne in mednarodne) ,

9. letni program dela (za trenerje, ki se prijavljajo 
za sofinanciranje),

10. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani 
izvajalci dostaviti tudi zaklju~ni ra~un s finan~nim 
poro~ilom za leto 2008.

X. IZID RAZPISA IN POGODBE O SOFINANCIRANJU 
PROGRAMOV 

Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijav pisno 
obve{~eni, ko bo komisija za odpiranje prijav in prip-
ravo predloga izbora izvajalcev letnega programa 
zaklju~ila svoje delo, vendar najkasneje 
do     19. 1. 2009.

Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinan-
ciranje bodo o tem obve{~eni s sklepom o dodelitvi 
sredstev.

XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 
 
Zainteresirani izvajalci lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo (predpisani obrazci) vsak ponedeljek in 
petek med 9. in 12. ter sredo med 14. in 16. uro v 
tajni{tvu Zavoda za {port Ptuj, ^u~kova ul. 7, Ptuj ali 
pa jo prejmejo po elektronski po{ti (zahtevek se mora 
posredovati na e-naslov: info@sport-ptuj.si). Razpis 
bo z vsemi informacijami in obrazci dosegljiv tudi na 
spletem naslovu: www.sport-ptuj.si/.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo na zgornjem elektronskem naslo-

vu ter vsak delovni dan med 9. in 12. uro tudi osebno 
ali na tel. {tevilki 02/ 787 76 30 pri strokovnem 
delavcu oziroma v tajni{tvu Zavoda za {port Ptuj.

[tevilka: 007-48/2008
Datum: 18. 11. 2008
 

Dr. [tefan ^ELAN, s. r. 
`upan Mestne ob~ine Ptuj

107.
Mestna ob~ina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na pod-
lagi 27. ~lena Pravilnika o dodeljevanju dr`avnih in 
drugih pomo~i, ter ukrepov za programe razvoja 
pode`elja v Mestni ob~ini Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
ob~ine Ptuj, {t. 9/2007) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev dr`avnih in drugih pomo~i  

ter ukrepov za programe razvoja pode`elja  
v Mestni ob~ini Ptuj za leto 2008

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finan~nih sredstev za uresni~evanje ciljev ob~ine 
na podro~ju razvoja kmetijstva in pode`elja, ki 
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju dr`avnih 
pomo~i – skupinske izjeme in po pravilih o dodelje-
vanju pomo~i de minimis za naslednje ukrepe:

Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno 1. 
proizvodnjo.
Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijskem 2. 
sektorju.
Nalo`be v predelavo in tr`enje kmetijskih proiz-3. 
vodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.
Promocija in tr`enje proizvodov in storitev.4. 
Izobra`evanje in usposabljanje na podro~ju 5. 
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter pre-
delave in tr`enja.

II. VI[INA SREDSTEV

Sredstva so zagotovljena v prora~unu Mestne ob~ine 
Ptuj za leto 2008 v okvirni vi{ini 5.845,91 EUR, od 
tega na prora~unski postavki:

4110 Pospe{evanje in razvoj kmetijstva v okvirni  –



LETO XIV                  [TEVILKA 1212. STRAN 28. NOVEMBER 2008

vi{ini 737,42 EUR
4121 Ukrepi za prenos znanja in tr`enja v   –
kmetijstvu v okvirni vi{ini 5.108,49 EUR.

Sredstva v prora~unu so omejena. V kolikor sredstva 
na posamezni prora~unski postavki ne bodo pora-
bljena, se lahko prerazporedijo na ostale prora~unske 
postavke. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2008 oziroma v skladu s predpisi, ki dolo~ajo 
izvr{evanje prora~una.

III. UKREPI IN UPRAVI^ENCI

Za razpisane ukrepe 1 in 2 velja, da gre za dr`avne 
pomo~i, ki se ne morejo dodeljevati za `e izvedene 
aktivnosti. Upravi~enec lahko uveljavlja pomo~ za 
ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev 
s strani Mestne ob~ine Ptuj in do 12. 12. 2008. 
Dokazila/pla~ani ra~uni za izvedene aktivnosti mora-
jo biti z datumom iz tega obdobja. 
Za razpisane ukrepe 3, 4 in 5 velja, da se pomo~ 
dodeljuje za aktivnosti izvedene v teko~em letu 2008. 
Upravi~enci lahko uveljavljajo pomo~ za stro{ke iz 
obdobja od 1. 1. 2008 do 12. 12. 2008.
Predmet javnega razpisa ne morejo biti ukrepi, za 
katere so `e bila dodeljena sredstva po Javnem raz-
pisu za dodelitev dr`avnih in drugih pomo~i, ter ukre-
pov za programe razvoja pode`elja v Mestni ob~ini 
Ptuj za leto 2008 (Uradni vestnik Mestne ob~ine Ptuj 
{t. 4/2008)

A) DR@AVNE POMO^I - PO UREDBI ZA SKUPINSKE 
IZJEME

 Nalo`be v kmetijska gospodarstva za primarno 1. 
proizvodnjo

Najvi{ji znesek dodeljenih pomo~i posameznemu 
kmetijskemu gospodarstvu za nalo`be ne sme prese~i 
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh prora~unskih 
let ali 500.000 EUR, ~e je kmetijsko gospodarstvo na 
obmo~ju z omejenimi mo`nostmi, in sicer ne glede na 
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Z nalo`bo je treba dose~i enega ali ve~ na{tetih 
ciljev:

zmanj{anje proizvodnih stro{kov, –
izbolj{anje in preusmeritev proizvodnje, –

izbolj{anje kakovosti, –
ohranjanje in izbolj{anje naravnega okolja ali  –
izbolj{anje higienskih razmer ali standardov za 
dobro po~utje `ivali,
zmanj{anje negativnih vplivov na okolje in –
energetsko var~no proizvodnjo. –

Bruto intenzivnost  pomo~i:
do 50 % upravi~enih nalo`b na obmo~jih z  –
omejenimi mo`nostmi,
do 40 % upravi~enih nalo`b na drugih  –
obmo~jih,
do 50 % upravi~enih nalo`b na drugih obmo~jih  –
oz. do 60 % na obmo~jih z omejenimi mo`nostmi, 
~e nalo`be izvajajo mladi kmetje v petih letih od 
vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je 
nalo`ba opredeljena v poslovnem na~rtu,
do 100 % stro{kov obresti kreditov za nalo`be  –
na kmetijskem gospodarstvu, za vrednost kredi-
ta do 40 % vrednosti celotne nalo`be oz. do 50 
% vrednosti nalo`be na obmo~jih z omejenimi 
mo`nostmi,
najvi{ji skupni znesek pomo~i za ta ukrep sme  –
praviloma zna{ati do 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

Upravi~enci do pomo~i:
pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmeti- –
jsko dejavnostjo in so vpisane v register kmeti-
jskih gospodarstev ter imajo sede` v Mestni 
Ob~ini Ptuj, skladno s prvo alinejo 3. ~lena 
Pravilnika o dodeljevanju dr`avnih in drugih 
pomo~i, ter ukrepov za programe razvoja 
pode`elja v Mestni ob~ini Ptuj, to je majhnim 
in srednje velikim podjetjem, kar pomeni, da 
imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni pro-
met, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno 
bilan~no vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR 
ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji.

Pomo~i za nalo`be v kmetijska gospodarstva se 
dodelijo za:

1.1.     Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
1.2.     Urejanje pa{nikov.
1.3.     Urejanje kmetijskih zemlji{~.

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomo~i se dodelijo za nalo`be v `ivinorejsko in rast-
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linsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
Upravi~eni stro{ki:

stro{ki za pripravo poslovnega na~rta/projek- –
tne dokumentacije,
stro{ki za nakup materiala za gradnjo/adapt- –
acijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji 
ter ureditev izpustov,
stro{ki za nakup nove in rabljene kmetijske  –
mehanizacije,
nakup kmetijskih zemlji{~ do 10 % vrednosti  –
nalo`be v primeru izgradnje hleva in {iritve 
kmetijske  proizvodnje,
stro{ki za nakup opreme hlevov, vklju~no z  –
ra~unalni{kimi programi,
stro{ki za nakup materiala za gradnjo ali adap- –
tacijo pomo`nih `ivinorejskih objektov (seniki, 
silosi, itd. Sofinanciranje adaptacije ali rekon-
strukcije gnojnih jam in gnoji{~ zaradi izpolnje-
vanja standarda nitratna direktiva ni mogo~e), 
stro{ki nakupa rastlinjaka in monta`e ter  –
opreme,
stro{ki nakupa in postavitve mre` proti to~i,  –
stro{ki postavitve, stro{ki priprave na~rta za 
postavitev mre`e s stro{ki svetovanja in nad-
zora,
stro{ki ureditve trajnega nasada: stro{ki prip- –
rave izvedbenega na~rta  za zasaditev novega 
trajnega nasada (sadovnjak), stro{ki  priprave 
zemlji{~a, nakup opore, nakup mre`e za ograjo 
in nakup ve~letnega sadilnega  materiala, 
razen jagod,
stro{ki obresti za kredite za nalo`be v kmeti- –
jskem gospodarstvu.

Pogoji za pridobitev:
ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija  –
za izvedbo investicije,
predra~un, ra~un oz. dokazila o pla~ilu stro{kov,  –
za katere se uveljavlja pomo~,
kreditna pogodba, izra~un obresti, potrdilo o  –
pla~ilu obresti, poslovni na~rt,
dovoljenje lastnika zemlji{~a za izvedbo nalo`be  –
v primeru zakupa zemlji{~a,
drugi splo{ni pogoji povezani z opravljanjem  –
kmetijske dejavnosti.

1.2. Urejanje pa{nikov

Pomo~ se lahko dodeli za namen ureditve pa{nih 
povr{in. 

Upravi~eni stro{ki:
stro{ki izdelave projektne dokumentacije za  –
ureditev pa{nika, 
stro{ki za nakup opreme za ograditev pa{nika  –
z elektri~no ograjo in pregraditev pa{nikov z 
ograjo na pa{ne ~rednike,
stro{ki nakupa opreme za ureditev napajali{~  –
za `ivino.

Pogoji za pridobitev:
na~rt postavitve pa{nika,  –
predra~un, ra~un oziroma dokazila o pla~ilu  –
stro{kov, za katere se uveljavlja pomo~,
dovoljenje lastnika zemlji{~a za izvedbo nalo`be  –
v primeru zakupa zemlji{~a,
drugi splo{ni pogoji povezani z opravljanjem  –
kmetijske dejavnosti.

1.3. Urejanje kmetijskih zemlji{~ 

Pomo~ se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 
zemlji{~.
Upravi~eni stro{ki:

stro{ki agromelioracij: stro{ki investicijskega  –
programa in izvedbe agromelioracijskih del. 

Pogoji za pridobitev:
ustrezna dokumentacija za izvedbo nalo`be, –
predra~un, ra~un oz. dokazila o pla~ilu stro{kov  –
za katere uveljavljajo pomo~,
dovoljenje lastnika zemlji{~a za izvedbo nalo`be  –
v primeru zakupa zemlji{~a in
drugi splo{ni pogoji povezani z opravljanjem  –
kmetijske dejavnosti.

2. Zagotavljanje tehni~ne podpore v kmetijskem 
sektorju

Cilj pomo~i je zagotavljanje bolj{e u~inkovitosti 
kmetijstva, strokovnost in usposobljenost kmetov ter 
dolgoro~na sposobnost pre`ivetja ter bolj{i dostop do 
informacij s podro~ja kmetijstva.

V okviru zagotavljanja tehni~ne podpore v kmetijskem 
sektorju se izvajajo dr`avne pomo~i:

na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja  –
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarst-
vu,
na podro~ju svetovalnih storitev, ki jih opravijo  –
tretje osebe,
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na podro~ju organizacije forumov, tekmovanj,  –
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
za publikacije, kataloge, spleti{~a. –

Upravi~eni stro{ki:
na podro~ju izobra`evanja in usposabljanja  –
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarst-
vu: za organiziranje in izvedbo programov za 
usposabljanje, 
na podro~ju svetovalnih storitev za stro{ke, ki ne  –
spadajo med trajne ali ob~asne dejavnosti niti 
niso v zvezi z obi~ajnimi operativnimi stro{ki 
kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje 
osebe,
na podro~ju organizacije forumov, tekmovanj,  –
razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stro{ki 
udele`be za nosilce kmetijskih gospodarstev in 
njihove dru`inske ~lane, potni stro{ki, stro{ki 
strokovnih publikacij, najemnin razstavnih pros-
torov, simboli~nih nagrad, podeljenih na tek-
movanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in 
zmagovalca,
publikacije, katalogi in spleti{~a: (stro{ki za  –
pripravo in izdelavo le-teh), ki predstavljajo 
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije 
ali proizvajalcih danega proizvoda, ~e so 
informacije in predstavitev nevtralne in imajo 
zadevni proizvajalci enake mo`nosti, da so 
predstavljeni v publikaciji.

Bruto intenzivnost pomo~i :
pomo~ se dodeli do 100 % stro{kov v obliki  –
subvencioniranih storitev in ne sme vklju~evati 
neposrednih pla~il v denarju proizvajalcem.

Upravi~enci do pomo~i:
fizi~ne in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti  –
tehni~ne podpore in so za to ustrezno registrira-
ni ter zagotavljajo, da je pomo~ dostopna vsem 
kmetijskim gospodarstvom na obmo~ju ob~ine 
na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji.  –

Pogoji za pridobitev:
dokazila/dokumentacija izvedbe tehni~ne pod- –
pore,
dokazila o pla~ilu stro{kov, –
dokazila o vklju~enosti pravnih oz. fizi~nih  –
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in 
imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemlji{~a.

B) DODELITEV POMO^I - DE MINIMIS

Skupna pomo~ de minimis dodeljena kateremu koli 
upravi~encu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v 
katerem koli obdobju treh prora~unskih let, in sicer 
ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva 
dodeljena.

3. Nalo`be v predelavo in tr`enje kmetijskih  
proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost

Cilj pomo~i je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev 
s {irjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter 
predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospo-
darstvih.
Upravi~eni stro{ki:

stro{ki izdelave projektne dokumentacije za  –
nalo`bo v dopolnilne in nekmetijske delavnosti, 
predelavo in tr`enje kmetijskih proizvodov,
stro{ki nakupa opreme in naprav za dopolnilne  –
in nekmetijske dejavnosti, predelavo in tr`enje 
kmetijskih proizvodov,
stro{ki materiala za gradnjo ali obnovo objekta  –
za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, pre-
delavo in tr`enje kmetijskih proizvodov,
stro{ki obresti kreditov za nalo`be v dopolnilne  –
in nekmetijske dejavnosti, predelavo in tr`enje 
na kmetijskih gospodarstvih.

Bruto intenzivnost pomo~i:
do 100 % upravi~enih stro{kov. –

Upravi~enci do pomo~i:
pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo z dopol- –
nilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali 
tr`enjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev s sede`em v Mestni ob~ini Ptuj 
oziroma njihovi dru`inski ~lani,
ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji.  –

Pogoji za pridobitev sredstev:
potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nek- –
metijske dejavnosti,
v kolikor kandidira upravi~enec, ki {e nima reg- –
istrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh 
letih od prejema pomo~i,
odlo~ba o vpisu dejavnosti v dav~ni register, –
dejavnost se mora izvajati na kmetiji {e vsaj 2  –
leti po zaklju~eni nalo`bi,
poslovni na~rt, –
projektna dokumentacija nalo`be, –
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predra~un, ra~un oz. dokazila o pla~ilu stro{kov,  –
za katere se uveljavlja pomo~,
kreditna pogodba, izra~un obresti, potrdilo o  –
pla~ilu obresti.

4. Promocija in tr`enje proizvodov in storitev 

Cilj pomo~i je pove~anje prepoznavnosti storitev in 
proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proiz-
vodi primarne kmetijske proizvodnje.

Upravi~eni stro{ki:
stro{ki promocije in tr`enja (sejmi, katalogi,  –
zlo`enke, razstave, raziskave, svetovalne sto-
ritve,…).

Bruto intenzivnost pomo~i:
do 100 % upravi~enih stro{kov. –

Upravi~enci do pomo~i:
pravne in fizi~ne osebe, ki se ukvarjajo s kmeti- –
jsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo in 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter 
imajo sede` na obmo~ju Mestne ob~ine Ptuj,
pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen  –
promocije in tr`enja kmetijskih in nekmetijskih 
proizvodov s kmetij,
ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji.  –

Pogoji za pridobitev sredstev:
potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nek- –
metijske dejavnosti,
odlo~ba o vpisu dejavnosti v dav~ni register, –
predra~un, ra~un oz. dokazila o pla~ilu stro{kov,  –
za katere se uveljavlja pomo~,
v primeru iz druge alineje prej{njega odstavka,  –
dokazilo o vklju~enosti pravnih oziroma fizi~nih 
oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, 
nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih 
proizvodov in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev ter imajo sede` na obmo~ju 
Mestne ob~ine Ptuj.

5. Izobra`evanje in usposabljanje na podro~ju 
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter pre-
delave in tr`enja 

Cilj pomo~i je doseganje vi{je ravni strokovne 
izobra`enosti in usposobljenosti kmetov in njihovih 
dru`inskih ~lanov s podro~ja dopolnilnih in nekmeti-
jskih dejavnosti ter predelave in tr`enja kmetijskih 

proizvodov.

Upravi~eni stro{ki:
stro{ki kotizacije in {olnin za te~aje, seminarje,  –
predavanja in strokovne ekskurzije povezane 
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in tr`enjem kmetijskih proizvodov,
stro{ki prevoza in stro{ki vstopnin za strokovne  –
oglede povezane z dopolnilnimi in nekmeti-
jskimi dejavnostmi ter predelavo in tr`enjem 
kmetijskih proizvodov,
stro{ki strokovnih gradiv, pomembnih za  –
izobra`evanje in usposabljanje povezano z 
dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter 
predelavo in tr`enjem kmetijskih proizvodov,
stro{ki udele`be na sejmih, povezanih z dopol- –
nilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter pre-
delavo in tr`enjem kmetijskih proizvodov,

Bruto intenzivnost pomo~i:
do 100 % upravi~enih stro{kov. –

Upravi~enci do pomo~i:
pravne in fizi~ne osebe ter njihovi dru`inski  –
~lani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnos-
tjo in nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo 
ali tr`enjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter 
imajo sede` v Mestni ob~ini Ptuj, 
ali v njihovem imenu poobla{~eni vlagatelji.  –

Pogoji za pridobitev sredstev:
ra~un oziroma dokazila o pla~ilu stro{kov, za  –
katere se uveljavlja pomo~,
program izobra`evanja oziroma usposabljan- –
ja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi 
dejavnostmi, predelavo ali tr`enjem kmetijskih 
proizvodov.

IV. ROK IN NA^IN PRIJAVE

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 5. 12. 
2008.

Rok oddaje vlog za vse ukrepe je do 5. 12. 2008

Vlogo - prijavne obrazce in zahtevano dokumen-
tacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »NE 
ODPIRAJ – VLOGA RAZVOJ PODE@ELJA« dostaviti 
na naslov Mestna ob~ina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj. Pri posameznem odpiranju se bodo upo{tevale 
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vloge, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Mestne 
ob~ine Ptuj, do datuma navedenega za posamezno 
odpiranje do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte morata 
biti naziv in polni naslov vlagatelja. 

Vloge na ta razpis, izpolnjene na obrazcih, ki so del 
razpisne dokumentacije, morajo biti vlo`ene posebej 
za vsak ukrep. V primeru, da vlagatelj po{ilja ve~ vlog 
za ve~ namenov, mora biti vsaka vloga poslana v svoji 
kuverti.

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenu-
je `upan. Vse strokovne in administrativno tehni~ne 
naloge za komisijo opravlja Referat za gospodarstvo 
in turizem v Mestni ob~ini Ptuj. Odpiranje vlog ni 
javno. ^e vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno obve{~en s pozivom 
na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v dolo~enem roku se zavr`ejo. Vloge, 
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 5. 12. 2008 za 
vse ukrepe se kot prepozne zavr`ejo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obve{~eni s 

sklepom v roku 8 dni od obravnave vlog na komisiji. 

Brezpla~no razpisno dokumentacijo lahko zainteresira-
ni dvignejo na Mestni ob~ini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj ali na KGZ Ptuj, Ormo{ka c. 28, Ptuj. Objavljena 
je tudi na spletnih straneh Mestne ob~ine Ptuj,  
www.ptuj.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije 
lahko na Mestno ob~ino Ptuj pokli~ete Alenko Bezjak, 
tel. 02 748 29 42 ali pi{ete na elektronski naslov  
alenka.bezjak@ptuj.si z navedbo »razpis razvoj 
pode`elja« ali na KGZ Ptuj, Antona Horvata, tel.  
02 749 36 29, elektronski naslov anton.horvat@
kgz-ptuj.si
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Datum: 20. 11. 2008
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