
1

LETO XXVII ŠTEVILKA 1322. OKTOBER 2021 ISSN 246-9362XMestne občine Ptuj

84. ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine 
Ptuj za leto 2021 (str. 1)

85. ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, spremembe 
in dopolnitve št. 5 (str. 3)

86. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj, parcela 
1166/6 (str. 4)

84.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUO-
OPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIU-
POPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 
in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 29. redni seji, dne 18. 10. 2021, sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu 

Mestne občine Ptuj za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20, 2/21, 9/21 in 12/21) se 3. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2021 se določi v višini 33.380.844,08 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
    Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   27.458.334,99

TEKOČI PRIHODKI 22.261.091,51
70 DAVČNI PRIHODKI 17.067.604,39

700 Davki na dohodek in dobiček 13.287.291,00
703 Davki na premoženje 3.524.382,38
704 Domači davki na blago in storitve 253.431,01

87. SKLEP
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske 
ceste – nepremičnini katastrska občina 389 Nova vas 
pri Ptuju, parceli 201/17 in 199/3 (str. 4)

88. JAVNI RAZPIS
o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini 
Ptuj v letu 2021 (str. 5)

89. JAVNI POZIV
za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2021 
(str. 6)
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           706 Drugi davki 2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.193.487,12

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.197.985,36
711 Takse in pristojbine 37.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 139.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 817.601,76

72 KAPITALSKI PRIHODKI 531.200,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 101.200,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 430.000,00

73 PREJETE DONACIJE 136.286,20
730 Prejete donacije iz domačih virov 136.286,20
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.529.757,28
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.284.573,93
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
       sredstev proračuna Evropske unije 

2.245.183,35

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
      787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  32.825.491,02
40 TEKOČI ODHODKI 9.349.741,75

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.343.346,38
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 534.132,43
402 Izdatki za blago in storitve 4.863.930,31
403 Plačila domačih obresti 87.000,00
409 Rezerve     521.332,63

41 TEKOČI TRANSFERI 9.857.074,74
410 Subvencije  166.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.534.074,98
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 978.032,83
413 Drugi tekoči domači transferi 4.178.166,93
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.116.143,16
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.116.143,16

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.502.531,37
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
       proračunski uporabniki

1.387.053,81

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 115.477,56

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -5.367.156,03

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
     Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2021
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 66.219,36
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 66.219,36

750 Prejeta vračila danih posojil 37.865,74
751 Prodaja kapitalskih deležev 28.353,62



ŠTEVILKA 13LETO XXVII / 22. 10. 2021 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

3

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.) 66.219,36

C) RAČUN FINANCIRANJA
     Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2021

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 5.500.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 5.500.000,00

500 Domače zadolževanje 5.500.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 555.353,06

55 ODPLAČILA DOLGA 555.353,06
550 Odplačila domačega dolga 555.353,06

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
 RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -356.289,73                   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  4.944.646,94

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  5.367.156,03
------------------––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 3.014.128,57

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja 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.«.

2. člen
Prvi odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina se bo za investicije, predvidene v občinskem proraču-
nu v letu 2021, zadolžila do višine 5.500.000,00 EUR.«.

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

Številka: 410-710/2020
Datum: 18. 10. 2021

Nuška Gajšek
županja

85.
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 175/20) ter 12. in 67. člena Statuta Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj, na 28. redni seji, dne 20. 9. 2021, sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj,
spremembe in dopolnitve št. 5

1. člen
(predmet odloka)

(1) Mestna občina Ptuj s tem odlokom sprejme spremembe in do-
polnitve št. 5 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/15, 8/16, 
8/16 – obvezna razlaga, 1/17, 2/17 – obvezna razlaga, 4/17 – ob-
vezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno šte-
vilko uradne objave106), 19/17 – obvezna razlaga (pod zaporedno 
številko uradne objave 107), 14/19 – lokacijska preveritev, 2/20 - 
lokacijska preveritev, 3/20 - lokacijska preveritev 6/20 - lokacijska 
preveritev (pod zaporedno številko uradne objave 40), 6/20 - loka-
cijska preveritev (pod zaporedno številko uradne objave 41), 9/20 
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- lokacijska preveritev). 
(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ptuj, spremembe in dopolnitve št. 5 (v na-
daljevanju OPN-SD5 Ptuj) so izvedene po kratkem postopku spre-
memb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. 
(3) OPN-SD5 Ptuj je v prostorskem informacijskem sistemu obja-
vljen pod identifikacijsko številko: 2545. 

2. člen
(vsebina odloka)

Mestna občina Ptuj z OPN-SD5 Ptuj spreminja in dopolnjuje pro-
storske izvedbene pogoje, opredeljene v: 
1.  tretji točki tretjega (3) odstavka 118. člena odloka tako, da črta 

besedilo »lokalnih cest in javnih poti« in ga nadomesti z bese-
dilom »občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ure-
ja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje načrtovana 
rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, 
kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, 
podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, 
urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki 
jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekon-
strukcije ceste«; 

2.  Prilogi 1 »Vrste objektov glede na namen« tako, da v tabeli v 
vrstici z oznako »21110 – Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in 
regionalne ceste« v stolpcu »K1/K2« črta besedo »ne« in jo na-
domesti z besedo »da15«; 

3.  Prilogi 1 »Vrste objektov glede na namen« tako, da v legendi v 
vrstici z oznako »15« črta besedilo »lokalnih cest in javnih poti« 
in ga nadomesti z besedilom »občinskih in državnih cest v skla-
du z zakonom, ki ureja ceste. Dopustni so tudi objekti, ki jih po-
gojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica 
na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni 
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomo-
žni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali presta-
viti zaradi rekonstrukcije ceste«; 

4.  Prilogi 2 »Nezahtevni in enostavni objekti, vzdrževanje objekta« 
tako, da v tabeli v vrstici z oznako »12 – Kolesarska pot, pešpot, 
gozdna pot in podobne – Enostaven objekt« v stolpcu »K1/K2« 
črta besedo »ne« in jo nadomesti z besedo »da22«; 

5.  Prilogi 2 »Nezahtevni in enostavni objekti, vzdrževanje objekta« 
tako, da v legendi v vrstici z oznako »1« črta besedilo »lokal-
ne ceste« in ga nadomesti z besedilom »občinskih in državnih 
cest«; 

6.  Prilogi 2 »Nezahtevni in enostavni objekti, vzdrževanje objekta« 
tako, da v legendi v vrstici z oznako »3« črta besedilo »lokalnih 
cest« in ga nadomesti z besedilom »občinskih in državnih cest«; 

7.  Prilogi 2 »Nezahtevni in enostavni objekti, vzdrževanje objekta« 
tako, da v legendi doda novo vrstico z oznako »22«, ki se gla-
si: »dopustno le ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v 
skladu z zakonom, ki ureja ceste«. 

3. člen
(hramba in vpogled v občinski prostorski načrt)

OPN-SD5 Ptuj se hrani na sedežu Mestne občine Ptuj in Skupne 
občinske uprave občin v Spodnjem Podravju ter je na vpogled v 
času uradnih ur. 

4. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske 
službe. 

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj in zač-
ne veljati petnajsti dan po objavi. 

Številka: 350-20/2021
Datum: 20. 9. 2021

Nuška Gajšek
županja

86.
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 175/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 29. redni seji, dne 18. 10. 2021, sprejel na-
slednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj, 
parcela 1166/6

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 1166/6, pri kateri je v 
zemljiški knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega pomena. 

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 1166/6, se 
predlaga izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega po-
mena, ki je vpisana na podlagi Odločbe Občinske uprave Mestne 
občine Ptuj št. 007-1/2011-6 z dne 28. 2. 2014.

3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 

Številka: 007-1/2017
Datum: 18. 10. 2021

Nuška Gajšek
županja

87.
Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 12/02 
in 3/14) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne obči-
ne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 29. redni seji, dne 18. 10. 2021, 
sprejel naslednji

SKLEP
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 
– nepremičnini katastrska občina 389 Nova vas pri 

Ptuju, parceli 201/17 in 199/3

1.
Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah katastrska 
občina 389 Nova vas pri Ptuju parceli 201/17 (ID 5006732) in 
199/3 (ID 2589114), se prenese med občinske ceste.
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2.
Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ce-
ste, ki poteka po nepremičninah iz prejšnje točke tega sklepa.

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-34/2020
Datum: 18. 10. 2021

Nuška Gajšek
županja

88.
Mestna občina Ptuj na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika 
o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/12, 2/17 in 4/18) objavlja

JAVNI RAZPIS
o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini 

Ptuj v letu 2021

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

II. SPLOŠNI POGOJI 
1.  Na javnem razpisu za nagrado lahko zaprosijo posamezniki in 

ekipe (članska in mladinska kategorija), ki nastopajo na dolo-
čenem tekmovanju in so člani kluba s sedežem v Mestni občini 
Ptuj ali člani državne reprezentance, ki so občani Mestne občine 
Ptuj.

2.  Nagrada predstavlja priznanje Mestne občine Ptuj za dosežene 
uspehe in je nepovratna. Do nagrade so upravičeni vsi športniki 
in vse ekipe, ki na določenih tekmovanjih dosežejo eno od na-
vedenih mest. Za ta javni razpis se upoštevajo se rezultati, ki so 
doseženi od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet Javnega razpisa je nagrajevanje športnih dosežkov v Me-
stni občini Ptuj v letu 2021.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje nagrajeva-
nja športnih dosežkov v letu 2021 znaša 2.714,00 EUR, iz nasle-
dnje proračunske postave:
–  postavka 726 Nagrajevanje športnih dosežkov: 2.714,00 EUR.

V. MERILA ZA NAGRAJEVANJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV 

(1) Nagrada za olimpijske športne panoge:

DRŽAVNO PRVENSTVO – Individualne športne panoge
Starostna kategorija Uvrstitev Koeficient

Člani 1. mesto 1
Mladinci 1. mesto 1

DRŽAVNO PRVENSTVO – Kolektivne športne panoge
Starostna kategorija Uvrstitev Koeficient

Člani – državno prvenstvo 1. mesto 1
Člani – pokalno tekmovanje 1. mesto 1
Mladinci – državno tekmovanje 1. mesto 1
Mladinci – pokalno tekmovanje 1. mesto 1

EVROPSKI IN SVETOVNI POKAL, MEDITERANSKE IGRE, 
UNIVERZIJADA

Uvrstitev Koeficient
1. mesto 5
2. mesto 4
3. mesto 3
4. mesto 2
5. mesto 1

EVROPSKO PRVENSTVO

Uvrstitev Koeficient
1. mesto 8
2. mesto 7
3. mesto 6
4. mesto 5
5. mesto 4
6. mesto 3
7. mesto 2
8. mesto 1

SVETOVNO PRVENSTVO

Uvrstitev Koeficient
1. mesto 10
2. mesto 9
3. mesto 8
4. mesto 7
5. mesto 6
6. mesto 5
7. mesto 4
8. mesto 3
9. mesto 2
10. mesto 1

OLIMPIJSKE IGRE

Uvrstitev Koeficient
1. mesto 15
2. mesto 12
3. mesto 10
4. mesto 7
5. mesto 6
6. mesto 5
7. mesto 4
8. mesto 3
9. mesto 2
10. mesto 1
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(2) Pogoji:
Individualne športne panoge:
–  na tekmovanju (posamezni disciplini) nastopa najmanj osem 

tekmovalcev v določeni starostni kategoriji oziroma šest pri 
športu invalidov,

–  na tekmovanju (posamezni disciplini) je uvrščenih najmanj šest 
tekmovalcev oz. štirje pri športu invalidov,

–  rezultat se upošteva samo, če je dosežen v najvišjem rangu posa-
meznega tekmovanja.

Kolektivne športne panoge:
–  na tekmovanju (posamezni športni panogi) nastopa najmanj 

osem ekip,
–  rezultat se upošteva samo, če je dosežen v najvišjem rangu posa-

meznega tekmovanja.  

(3) Za neolimpijske športne panoge se višina koeficienta razpolovi.
(4) Vsi ostali kriteriji veljajo tudi za šport invalidov. 
(5) Posameznikom in ekipam, ki so nastopali na evropskem in sve-
tovnem prvenstvu ter olimpijskih igrah in niso zasedli nobenega 
od mest, navedenih v prvem (1), drugem (2), tretjem (3) in četr-
tem (4) odstavku te točke, se dodeli nagrada v višini:
  

Vrsta tekmovanja Koeficient
Evropsko tekmovanje 0,50
Svetovno prvenstvo 0,65
Olimpijske igre 0,80

(6) Za neolimpijske športne panoge je višina koeficienta 0,4.  
(7) Za doseženi evropski, svetovni in olimpijski rekord, se posa-
mezniku ali ekipi dodeli še dodatna nagrada v višini podvojene 
vsote za osvojeno mesto. 
(8) Vsi kriteriji veljajo tudi za šport invalidov.
(9) Koeficient se izračuna na podlagi količnika med višino letne 
proračunske postavke Mestne občine Ptuj – Nagrajevanje špor-
tnih dosežkov in vsote vseh koeficientov oddanih in na podlagi 
Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj 
potrjenih vlog.

VI. TRAJANJE RAZPISA IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Rok za prijavo na javni razpis je 15. 11. 2021.
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 vložišču Mestne občine Ptuj. 

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

Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali osebno oddajte v zapr-
ti ovojnici (z izpisanim nazivom izvajalca na ovojnici) na naslov: 
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, s pripisom »JAVNI 
RAZPIS 2021 – NAGRAJEVANJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV (NE 
ODPIRAJ)«.

VII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od zadnjega roka za do-
stavo vlog. Odpirajo se samo v predpisanem roku prispele, pravil-
no izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave.

VIII. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih. Prijavi je po-
trebno priložiti naslednje priloge:
–  Uradna dokazila o doseženih rezultatih.

IX. IZID RAZPISA
Vsi prijavljeni posamezniki ali ekipe bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni, ko bo komisija za odpiranje prijav in pripravo 
predloga nagrajevanja športnih dosežkov zaključila svoje delo, 
vendar najkasneje do     15. 12. 2021.
Posamezniki oz. ekipe, ki bodo izpolnjevala s pravilnikom in jav-
nim razpisom določene pogoje, bodo o tem obveščeni s sklepom 
o dodelitvi sredstev.

X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 
Razpis bo z vsemi informacijami in obrazci dosegljiv tudi na sple-
tnem naslovu: www.ptuj.si pod rubriko razpisi in www.sport-ptuj.
si.
Dodatna pojasnila glede razpisa nagrajevanje športnih dosežkov 
v Mestni občini Ptuj lahko dobite na Mestni občini Ptuj, Mestni 
trg 1, Ptuj, Kabinet župana, pri Borisu Emeršiču, tel. 02/748 29 55, 
boris.emersic@ptuj.si ali na Zavodu za šport Ptuj, Čučkova ulica 
7, Ptuj, pri vodji športnih programov Boštjanu Zemljariču, tel. 02/ 
787 76 30, info@sport-ptuj.si. 

Številka: 410-439/2021-1
Datum: 22. 10. 2021

Nuška Gajšek
županja

89.
Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI POZIV
za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2021

Mestna občina Ptuj objavlja javni poziv za podelitev nagrad pro-
stovoljcem na naslednjih področjih: mladinsko delo, humanitarna 
dejavnost, šport, zdravstvo, socialna varnost in izobraževanje.
Nagrade bodo podeljene na podlagi zbranih prijav predlagateljev 
in sicer vsem prijavljenim kandidatom, za katere predlagatelj na 
obrazcu izkazuje upravičenost. Vsak predlagatelj lahko prijavi 
enega prostovoljca, za katerega ugotavlja, da je najbolj zaslužen.

Pogoji za sodelovanje:
Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga 
zasebna ali javna institucija. Prijavljeni posameznik/posameznica 
za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma zaposlen/a za izvaja-
nje dejavnosti prostovoljstva. Prijavljeni posameznik/posamezni-
ca mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje 
strinjanje potrdi s podpisom prijavnice. Predlagatelj mora izpol-
niti obrazec – prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Mestne 
občine Ptuj: http://www.ptuj.si/.
Rok in način prijave: prijavnice pošljite priporočeno po pošti na 
Mestno občino Ptuj, Kabinet župana, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, naj-
kasneje do 12. 11. 2021 z oznako »Javni poziv za podelitev nagrad 
prostovoljcem za leto 2021«.
Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu natasa.ko-
derman@ptuj.si ali na telefonski številki 02 748 29 53.

Nuška GAJŠEK,
županja
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