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23.
Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 - ZI-
PRS1415, 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 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 
15/21 – ZDUOP in 187/2021 – ZIPRS2223) 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 35. redni seji, dne 
19. 4. 2022, sprejel

Z A K L J U Č N I R AČ U N
PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 

2021

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 
2021.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 sesta-
vljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrob-
nejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v po-
sebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021.

23.  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE 
OBČINE PTUJ ZA LETO 2021 (str. 1)

24. SKLEP 
o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v 
Mestni občini Ptuj (str. 2)

25. SKLEP
o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa 
zemljišč za potrebe zagotovitve varnega dostopa do 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti OE Štrk 
(str. 2)

26. SKLEP
o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa 
varnosti  Mestne občine Ptuj v letu 2021 (str. 2)

27. RAZPIS
za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj naziv 
častni občan, naziv zaslužni občan, zlata plaketa in 
plaketa (str. 3)

28. JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 
v letu 2022 (str. 3)

29. SKLEP 
o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje 
otrok v letu 2022 (str. 8)

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih po-
sameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2021 ter o 
njihovi realizaciji v tem letu in predhodnih letih.

3. člen
Proračun Mestne občine Ptuj je bil realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto (K2) Realizacija 2021
1 2

  I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 25.979.907,59
 II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 29.509.150,17
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.) -3.529.242,58

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
v EUR

Konto (K3) Realizacija 2021
1 2

IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751+752) 66.043,67

V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
(440+441+442+443) 0,00

VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe 
kapitalskih deležev (IV. –V.) 66.043,67
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C. RAČUN FINANCIRANJA
v EUR

Konto (K3) Realizacija 2021
1 2

VII. Zadolževanje (500) 5.500.000,00
VIII. Odplačila dolga (550) 555.060,14
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih 

(I.+IV.+VII. -II.- V.-VII.) 1.481.740,95

X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) 4.944.939,86
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 3.529.242,58
XII.  Stanje sredstev na računih 31.12.2021 (del 

9009-Splošni sklad za drugo) 3.014.128,57

4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 se ob-
javi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. Splošni in posebni 
del zaključnega računa, poročilo o izvajanju Načrta razvojnih pro-
gramov ter obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletni strani 
Mestne občine Ptuj.

Številka:  410-710/2020
Datum: 19. 4. 2022

Nuška Gajšek
županja

24.
Na podlagi 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-
urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), 9. člena Odloka o 
pokopališkem redu v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 3/20) 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 svoji 35. redni seji, dne 19. 4. 2022, sprejel

SK L E P 
o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe v 

Mestni občini Ptuj

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme ceno storitev 24-urne de-
žurne službe v Mestni občini Ptuj, ki je obvezna gospodarska javna 
služba in se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti ter znaša 210,20 
EUR brez DDV/pokojnika.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2022.

Številka:  301-1/2015
Datum: 19. 4. 2022

Nuška Gajšek
županja

25.
Na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE, 199/21 - 
ZUreP-3, 20/22 - odl. US) 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 35. redni seji, dne 19. 4. 2022, sprejel 
naslednji

SK L E P
o ugotovitvi javne koristi zaradi interesa odkupa 

zemljišč za potrebe zagotovitve varnega dostopa do 
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti OE Štrk

1.
S tem sklepom se ugotovi, da je gradnja občinske ceste in vzposta-
vitev pešpoti zaradi zagotovitve varnega dostopa do Centra šolskih 
in obšolskih dejavnosti OE Štrk ter nadaljevanje obstoječe katego-
rizacije na v nadaljevanju navedenih nepremičninah, v površinah 
razvidnih iz grafičnega prikaza, nujno potrebna in je v javno korist.

K.O. Ime K.O. parc. št. Površina (m2)
402 Spuhlja 282/10 222
402 Spuhlja 287/8 173

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj pooblašča županjo Nuško Gajšek, 
da v primeru, če sporazumni odkup nepremičnin iz prve točke 
tega sklepa ne bo mogoč, pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. 
in 199. členom Zakona o urejanju prostora vloži zahtevo in vodi 
postopek za pridobitev lastninske pravice, zaradi interesa odkupa 
nepremičnin navedenih v 1. členu tega sklepa.

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

Številka: 478-73/2022
Datum: 19. 4. 2022

Nuška Gajšek
županja

26.
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redar-
stvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17) 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 35. redni seji, dne 19. 4. 2022, 
sprejel naslednji

SK L E P
o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa 

varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2021

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj ocenjuje, da so bili doseženi za-
stavljeni cilji Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj 
za leto 2021.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Mestnega sveta Me-
stne občine Ptuj in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Ptuj.

Številka: 223-4/2010-17 
Datum: 19. 4. 2022

Nuška Gajšek
županja
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27.
Na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15, 16/17 in 5/21) 
Komisija za odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj objavlja 

R A Z PI S
za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj naziv 

častni občan, naziv zaslužni občan, zlata plaketa in 
plaketa

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj podeljuje priznanja:
Naziv častni občan Mestne občine Ptuj, posameznikom, izredno 
zaslužnim za ugled, pomen in razvoj Mestne občine Ptuj.
Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki ži-
vljenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, 
sodelovanje ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ptuj ali promociji 
Mestne občine Ptuj.

Naziv zaslužni občan Mestne občine Ptuj, posameznikom, za 
posebne zasluge, razvoj in dobrobit Mestne občine Ptuj in njene 
prebivalce.
Kriteriji za podelitev naziva zaslužni občan so pomembna dejanja, 
ki vplivajo na družbeni razvoj in dobrobit Mestne občine Ptuj in 
njene prebivalce, ter za prepoznavnost Ptuja v slovenskem in med-
narodnem prostoru.

Zlato plaketo Mestne občine Ptuj, za posebne zasluge in posebno 
požrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja.
Kriterij za podelitev priznanja so posebne zasluge in posebno po-
žrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja.

2.
Župan Mestne občine Ptuj podeljuje priznanje:
Plaketa Mestne občine Ptuj za izjemne uspehe na posameznih 
področjih dela in življenja. Kriterij za podelitev priznanja je izje-
men uspeh na posameznih področjih dela in življenja. 

3.
Pobuda za priznanje mora vsebovati:
–  podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne ose-

be, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v 
primeru pravne osebe še kontaktno osebo,

–  pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kan-
didat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov, koli-
kor je to mogoče,

–  podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne 
osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno 
osebo,

–  vrsto priznanja in
–  utemeljitev pobude. 
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki 
podpirajo pobudo.

4.
Pobude za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj lahko dajo posa-
mezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem 
v Mestni občini Ptuj. Pobudnik za priznanje ne more predlagati 
samega sebe.

5.
Predloge za podelitev priznanj je potrebno poslati Komisiji za 
odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj do 27. maja 2022.

6.
Priznanja se podeljujejo na svečanosti ob praznovanju praznika 
Mestne občine Ptuj, lahko pa se podeljujejo tudi ob drugih prilo-
žnostih na slavnosten način.

Številka: 094-1/2022
Datum: 22. 4. 2022  

Boštjan Šeruga
predsednik Komisija za odlikovanja 
in priznanja

28.
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20 in 11/22) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Ptuj za leto 2022 (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 14/21) Mestna občina Ptuj objavlja
 

JAV N I R A Z PI S 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 

v letu 2022

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje največjih tradicionalnih priredi-
tev in drugih dogodkov posameznih organizatorjev in izvajalcev, 
ki so izvedene na območju Mestne občine Ptuj in prispevajo k pro-
mociji in prepoznavnosti Ptuja na lokalnem, državnem in med-
narodnem nivoju ter pomenijo obogatitev turistične in kulturne 
ponudbe mesta. 

2. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: 
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji z največjimi tradicionalnimi 
prireditvami in drugimi dogodki iz prejšnje točke tega razpisa, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
–  pravne in fizične osebe, ki imajo sedež oziroma stalno prebivali-

šče na območju Mestne občine Ptuj in se prireditve ter dogodki 
izvajajo na območju Mestne občine Ptuj,

–  pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebi-
vališča na območju Mestne občine Ptuj, izvajajo pa prireditve in 
dogodke, ki se izvajajo na območju Mestne občine Ptuj,

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

–  programi prireditev in dogodkov imajo svojo prepoznavno vse-
bino in značaj, so dodana vrednost mesta in skrbijo za dvig kul-
turne zavesti ter promocijo Ptuja v širši regiji,

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

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

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

–  vlagatelji, ki bodo uspeli z vlogo na predmetnem razpisu, bodo 
na povabilo občine pripravljeni sodelovati pri njenih aktivnostih,
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–  bodo termini in morebitne spremembe terminov prireditev in 
dogodkov, predhodno usklajeni z Mestno občino Ptuj,

–  sredstev za te prireditve in dogodke niso dobili že na katerem 
drugem javnem razpisu Mestne občine Ptuj za leto 2022.

3. Višina razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje največjih tradicional-
nih prireditev in drugih dogodkov, ki jih za predmet tega razpi-
sa s proračunom zagotavlja Mestna občina Ptuj, na postavki 428 
Prireditve in akcije, znaša 65.000,00 EUR, od tega razdeljeno po 
posameznih sklopih:

SKLOP 1: prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptuj-
skega območja (npr. rimske igre,…)

15.000,00 EUR 

SKLOP 2: prireditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja (npr. grajske igre,…)  

4.500,00 EUR 
 
SKLOP 3: prireditve, ki promovirajo vinogradniško in vinarsko 
tradicijo Ptuja, mesta z bogato vinsko zgodovino (npr. Salon 
Sauvignon,…) 

10.000,00 EUR 

SKLOP 4: prireditve, ki promovirajo vseslovensko narodno za-
bavno glasbo (npr. ptujski festival narodno zabavne glasbe)

10.000,00 EUR

SKLOP 5: največji rekreativni kolesarski dogodki, ki promovi-
rajo občino in zdrav način življenja (npr. Poli maraton,…) 

4.500,00 EUR

SKLOP 6: izvedba večjega glasbenega spektakla na prostem, na 
eni od eminentnih lokacij Ptuja (npr. Operna noč na griču Ar-
heološkega parka Panorama,…) 

15.000,00 EUR 

SKLOP 7: izvedba dogodka, ki promovira ohranjanje slovenske 
narodne, ljudske in zabavne pesmi med otroci in mladimi, z 
namenom ohranjanja in negovanja slovenske besede ter jezika 
skozi glasbo (npr. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veseli-
jo,..,)

4.500,00 EUR

SKLOP 8: izvedba večjega kulturno zabavnega dogodka na 
enem od atraktivnih dvorišč v starem mestnem jedru, z name-
nom popestritve in oživljanja mestnega središča (npr. koncert 
priznane glasbene skupine, …) 

1.500,00 EUR

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

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

5. Merila
Strokovna komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki 

bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s 
predmetom tega javnega razpisa in upravičenostjo stroškov, oce-
nila na podlagi spodaj navedenih meril po posameznih sklopih. 

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

S sofinanciranjem največjih tradicionalnih prireditev in drugih 
dogodkov Mestna občina Ptuj zasleduje predvsem naslednje cilje:
–  programi in projekti ponujajo zanimive in turistično privlačne 

programe prireditev;
–  pomenijo obogatitev celovite turistične in kulturne ponudbe 

Mestne občine Ptuj;
–  imajo mednarodni značaj oz. so mednarodno zanimivi;
–  poudarjajo kulturno identiteto in tradicijo mesta Ptuja;
–  ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino in ljudske običaje;
–  pomenijo oživitev mestnega jedra;
–  so razvojno naravnani in gradijo na partnerskem povezovanju 

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

šno kakovostno raven okolja in kažejo aktualne, inovativne pri-
stope, ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril po posameznih 
sklopih:

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

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne 
prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega 
ptujskega območja 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve   0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

3. sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk): 
dva ali večkrat letno  5 točk
enkrat letno  3 točke
ne sodelujejo  0 točk

4. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti ter razvoju čezmejnih in mednarodnih partnerstev (največ 
možnih 20 točk):
mednarodni značaj 20 točk
državni 15 točk
regijski 10 točk
občinski  5 točk
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5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

6. trajanje prireditve – prireditev je eno, dvo ali večdnevna (največ 
možnih 15 točk): 
prireditev je večdnevna                 15 točk
prireditev je dvodnevna  10 točk
prireditev je samo enodnevna  5 točk

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

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

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne  pri-
reditve, ki oživljajo srednjeveško obdobje širšega 
ptujskega območja 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše prire-
ditve   0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

3. sodelovanje skupin iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine – v 
sklopu prireditve so ob domačih skupinah udeležene tudi skupine 
iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine (največ možnih 15 točk): 
sodelujeta več kot dve skupini iz drugih krajev 
Slovenije ali iz tujine

15 točk

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

10 točk

skupine iz drugih krajev Slovenije ali iz tujine ne 
sodelujejo

 0 točk

4. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem okolju (največ možnih 15 točk):
mednarodni značaj 15 točk
državni 12 točk
regijski  8 točk
občinski  5 točk

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

jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

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

SKLOP 3 – prireditve, ki promovirajo vinogradniško in vinar-
sko tradicijo Ptuja, mesta z bogato vinsko zgodovino:

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne 
prireditve s področja vinogradništva in vinarstva

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve

  0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

3. število sodelujočih vinarjev – ocena števila udeleženih vinarjev 
na prireditvi glede na pretekla leta (največ možnih 20 točk): 
več kot 30 vinarjev 20 točk
od 10 do 30 vinarjev 10 točk
do 10 vinarjev     5 točk

 
4. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

5. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti ter razvoju čezmejnih in mednarodnih partnerstev (največ 
možnih 15 točk):
mednarodni nivo 15 točk
državni oz. regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

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

SKLOP 4: prireditve, ki promovirajo vseslovensko narodno za-
bavno glasbo 

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne 
prireditve s področja narodno zabavne glasbe  15 točk
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prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve   0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojo prireditvijo prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 20 točk):
velik 20 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

3. število udeleženih ansamblov festivala – ocena števila udeleže-
nih ansamblov na festivalu glede na pretekla leta (največ možnih 
15 točk): 
več kot 10 udeleženih ansamblov 15 točk
od 5 do 10 udeleženih ansamblov 10 točk
do 5 udeleženih ansamblov     5 točk

 
4. sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih, katerih orga-
nizator je Mestna občina Ptuj (največ možnih 5 točk): 
dva ali večkrat letno  5 točk
enkrat letno  3 točke
ne sodelujejo  0 točk

5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk): 
visoka  20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

6. promocija – prireditev prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):
državni nivo 15 točk
regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

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

SKLOP 5: največji rekreativni kolesarski dogodki, ki promovi-
rajo občino in zdrav način življenja

1. tradicionalnost prireditve – uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne 
prireditve s področja rekreativnega kolesarstva na 
ptujskem območju 

 15 točk

prireditev spada med druge splošne in manjše 
prireditve   0 točk

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

srednji 10 točk
ožji  5 točk

3. število udeležencev dogodka – ocena števila udeleženih na do-
godku glede na pretekla leta (največ možnih 15 točk): 
več kot 500 udeležencev 15 točk
od 101 do 500 udeležencev 10 točk
do 100 udeležencev  5 točk

  
4. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta, način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete območja, 
inovativnost, cilji ter nameni projekta so jasno opredeljeni,… (naj-
več možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

5. promocija – organizator s svojim delovanjem prispeva k pre-
poznavnosti lokalne skupnosti ter razvoju čezmejnih in mednaro-
dnih partnerstev (največ možnih 15 točk):
mednarodni nivo 15 točk
državni oz. regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

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

SKLOP 6: izvedba večjega glasbenega spektakla na prostem, na 
eni od eminentnih lokacij Ptuja 

1. tradicionalnost dogodka – uvrstitev dogodka (največ možnih 
15 točk)
dogodek spada med največje kulturne in glasbene 
dogodke na prostem  15 točk

dogodek spada med druge splošne in manjše 
kulturne dogodke   0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojim projektom prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
ožji  5 točk

3. število obiskovalcev dogodka – ocena števila obiskovalcev na 
dogodku glede na pretekla leta (največ možnih 15 točk): 
več kot 1.000 obiskovalcev 15 točk
od 501 do 1.000 obiskovalcev 10 točk
do 500 obiskovalcev  5 točk

   
4. dostopnost dogodka – dogodek je brezplačen, dostopen širši 
javnosti (največ možnih 15 točk):
dogodek je brezplačen in dostopen širši javnosti  15 točk
dogodek ni brezplačen   0 točk
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5. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta, način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete območja, 
inovativnost, cilji ter nameni projekta so jasno opredeljeni,… (naj-
več možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

6. promocija – dogodek prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):
državni nivo 15 točk
regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

  
Največje možno število točk: 95. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 48 in več točk. 

SKLOP 7: izvedba dogodka, ki promovira ohranjanje slovenske 
narodne, ljudske in zabavne pesmi med otroci in mladimi, z 
namenom ohranjanja in negovanja slovenske besede ter jezika 
skozi glasbo 

1. tradicionalnost dogodka – uvrstitev dogodka (največ možnih 
15 točk)
dogodek spada med največje tradicionalne glasbene 
dogodke za otroke in mladino

 15 točk

dogodek spada med druge splošne in manjše 
dogodke

  0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojim dogodkom prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

3. število nastopajočih na dogodku – ocena števila nastopajočih na 
dogodku glede na pretekla leta (največ možnih 15 točk): 
več kot 50 nastopajočih 15 točk
od 21 do 50 nastopajočih 10 točk
do 20 nastopajočih  5 točk

   
4. kvaliteta, preglednost in izvedljivost – ocenjuje se vsebina pro-
jekta oz. prireditve (raznovrsten, aktualen, atraktiven predlagani 
projekt…), način predstavitve, poudarjanje kulturne identitete 
območja, inovativnost, cilji ter nameni projekta oz. prireditve so 
jasno opredeljeni,… (največ možnih 20 točk): 
visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

5. promocija – dogodek prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):
državni nivo 15 točk
regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

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

SKLOP 8: izvedba večjega kulturno zabavnega dogodka na 
enem od atraktivnih dvorišč v starem mestnem jedru, z name-
nom popestritve in oživljanja mestnega središča 

1. tradicionalnost dogodka – uvrstitev dogodka (največ možnih 
15 točk)
dogodek spada med večje tradicionalne glasbene 
dogodke, izvedene že vsaj trikrat  15 točk

dogodek spada med druge splošne in manjše 
dogodke   0 točk

 
2. interes – izvajalec s svojim dogodkom prispeva in koristi intere-
som lokalne skupnosti (največ možnih 15 točk):
velik 15 točk
srednji 10 točk
manjši  5 točk

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

visoka                      20 točk
zadovoljiva 10 točk
nezadovoljiva     0 točk

4. promocija – dogodek prispeva k prepoznavnosti lokalne sku-
pnosti v širšem prostoru (največ možnih 15 točk):
državni nivo 15 točk
regijski nivo 10 točk
občinski nivo  5 točk

Največje možno število točk: 65. Sofinancirani bodo projekti, ki 
bodo pri točkovanju dosegli 33 in več točk. 

6. Rok izvedbe in poraba dodeljenih sredstev 
Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta 
2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju projekta oz. prireditve v letu 2022.

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

8. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je pe-
tek, 6. 5. 2022, do vključno 13. ure, oziroma najkasneje ta dan 
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oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasne 
vloge se zavržejo.

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

»Ne odpiraj – prijava na razpis – največje tradicionalne priredi-
tve in drugi dogodki v Mestni občini Ptuj v letu 2022«

Na hrbtni strani vloge (pisemske ovojnice) mora biti naveden 
naziv in polni naslov vlagatelja. 

Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane.
 
9. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v sredo, 11. 5. 2022, ob 14. uri, v mali 
sejni sobi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Odpiranje 
vlog bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-
polnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem 
redu, v katerem so bile predložene. 
 
10. Izid razpisa
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in 
kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sred-
stev in ga predložila v odločitev direktorju občinske uprave. Na 
podlagi sprejete odločitve bo direktor občinske uprave izdal sklep 
z utemeljitvijo in izbranim kandidatom določil rok, v katerem vr-
nejo podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo oprede-
ljene medsebojne pravice in obveznosti. Če se vlagatelj ne odzove 
v skladu z določenim rokom za podpis in vrnitev pogodbe, se šteje, 
da je umaknil prijavo na razpis. O izidu razpisa bodo vlagatelji pi-
sno obveščeni v 45 –tih dneh od datuma odpiranja vlog. Vlagatelji 
lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, pri organu, 
ki je izdal sklep. O pritožbi odloča županja.

Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev.
  
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno do-
kumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega 
roka dostopna na spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si in 
dosegljiva v času uradnih ur sprejemne pisarne tudi v sprejemni 
pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje predsednica stro-
kovne komisije Klavdija Petek na Mestni občini Ptuj, e –naslov: 
klavdija.petek@ptuj.si, telefon 02 748 29 40, gsm 051 311 260.

Številka: 410 –135/2022   
Datum:    

Nuška GAJŠEK
županja 

29.
Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20), Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS 
–1, 30/18, 61/20 –ZIUZEOP –A in 80/20 –ZIUOOPE) ter Odloka 
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 14/21) sprejemam naslednji

SK L E P 
o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje 

otrok v letu 2022

1. člen
Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega 
počitniškega letovanja otrok v kolonijah za leto 2022 ugotavljala 
na osnovi veljavne odločbe o upravičenosti do otroškega dodatka. 
Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred. 

Povprečni mesečni dohodekna osebo (v eurih)

Razred:               

Prispevek 
staršev

% od cene
letovanja

Prispevek staršev
% od cene 

zdravstvenega 
letovanja

1. do 200,78 25% 30%
2. od 200,79 do 334,64 30% 38%
3. od 334,65  do 401,58 40% 48%
4.  od 401,59 do 468,50 45% 58%
5. od 468,51 do 591,22 50% 68%
6. od 591,23 do 713,91 75% 80%
7. več 713,92 100% 100%

2. člen 
Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključe-
ni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila 
prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja porav-
na Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki 
dokazuje status otroka. 

3. člen 
Ne glede na 1. člen tega sklepa, za otroke s stalnim prebivališčem v 
Mestni občini Ptuj, za katere predlog subvencioniranega letovanja 
poda CSD Spodnje Podravje, starši prispevajo 8 % stroškov letova-
nja. Razliko do polne cene letovanja poravna Mestna občina Ptuj. 

4. člen
Občina subvencionira letovanje otrok socialno šibkih družin le 
pod pogojem, da gre za organizirano letovanje. Otrok ali mlado-
stnik ima pravico do uporabe javnih sredstev za subvencionirano 
počitniško letovanje v enem proračunskem letu samo enkrat. 

5. člen
Mestna občina Ptuj si pridržuje zakonsko opredeljeno diskrecijsko 
pravico odločanja o višini subvencioniranega letovanja, kar po-
meni, da se lahko upoštevajo tudi druga dejstva in okoliščine, ki 
odražajo socialni položaj družine. 

6. člen 
Upravičenost do subvencioniranega letovanja bo, po potrebi pre-
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verjala strokovna služba Kabineta župana Mestne občine Ptuj ob 
sodelovanju pristojnih služb Centra za socialno delo Spodnje Po-
dravje.

7. člen 
Vloge za subvencionirano letovanje se bodo sprejemale do predvi-
dene porabe proračunskih sredstev za počitniško letovanje v letu 
2022 iz postavke 7934 – Počitniško letovanje socialno ogroženih 
otrok. V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finanč-
nih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo 
leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj. V primeru 
nepravočasne in neopravičene odjave otroka od letovanja, znesek 
letovanja izvajalcu plača starš oz. skrbnik otroka. 

8. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 122 –41/2022 –3
Datum: 6. 4. 2022

Nuška Gajšek
županja 

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Stanka Krajnc Letonja, telefon: 748 29 15, e-pošta: stanka.krajnc-letonja@ptuj.si. Uredni-
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vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.


