
1

LETO XXVIII ŠTEVILKA 829. SEPTEMBER 2022 ISSN 1318-900XMestne občine Ptuj

47. ODLOK
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023 
(str., 2)

48. OBVEZNA RAZLAGA
101. člena v povezavi s 3. točko šestega odstavka 
47. člena in 49. členom Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj (str. 5)

49. SKLEP
o spremembi Sklepa o ugotovitvi premoženja 
Mestne občine Ptuj (str. 6)

50. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah katastrska občina 387 Kicar 
parcela 792/3 in katastrska občina 372 Spodnji 
Velovlek parcela 729/4 (str. 6)

51. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 387 Kicar 
parcela 792/4 (str. 6)

52. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini katastrska občina 372 Spodnji 
Velovlek parcela 737/6 (str. 7)

53. SKLEP
o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj 
v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Dijaški dom Ptuj (str. 7)

54. SKLEP
o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju 
novega predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet 
zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj 
(str. 7)

55. SKLEP
o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju 
nove članice Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (str. 7)

56. SKLEP
o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki 
lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s 
podpisovanjem določijo kandidaturo za župana 
Mestne občine Ptuj (str. 8)

57. SKLEP
o določitvi volišč in njihovih območij za redne 
volitve  župana oz. županje, članov in članic 
mestnega sveta ter članov in članic svetov 
četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj  v letu 
2022 (str. 8)

58. JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov študentov športnih 
fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine 
Ptuj v študijskem letu 2021/2022 (str. 11)

59. JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje štipendij in drugih oblik 
denarnih pomoči za izobraževanje Mestne 
občine Ptuj za študijsko leto 2022/2023 (str. 11)

60. JAVNI RAZPIS 
najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši 
študent 2. stopnje študija in najboljši študent 3. 
stopnje študija za študijsko leto 2021/2022 
(str. 13)

61. JAVNI RAZPIS
o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v 
Mestni občini Ptuj v letu 2022 (str. 14)

62. JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja 
podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2022
(str. 15)



ŠTEVILKA 8 LETO XXVIII / 29. 9. 2022URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

2

47.
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 - ZI-
UOOPE), 29. 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 – ZIUPO-
PDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE) 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 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel

ODL OK
o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2023

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ptuj za leto 2023 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev 
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(1) S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina Ptuj.
(2) Za izvrševanje proračuna je županja odgovorna mestnemu svetu.

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(1)  Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2023 se določi v višini 29.624.885,53 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 Proračun leta 2023
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 27.915.195,00

TEKOČI PRIHODKI 23.061.118,31
70 DAVČNI PRIHODKI 17.563.208,30

700 Davki na dohodek in dobiček 13.617.176,00
703 Davki na premoženje                 3.551.232,00
704 Domači davki na blago in storitve 392.300,30

           706 Drugi davki in prispevki                        2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.497.910,01

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.383.060,01
711 Takse in pristojbine 36.300,00
712 Globe in druge denarne kazni 121.900,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki                    954.950,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 450.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                     50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev                    400.000,00   

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.374.076,69
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                                   2.365.258,63        
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije              2.008.818,06                              

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  27.906.971,20
40 TEKOČI ODHODKI 9.787.047,54

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.558.096,62
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                                 564.201,65                    
402 Izdatki za blago in storitve 4.984.681,27
403 Plačila domačih obresti 110.718,00
409 Rezerve                                     569.350,00

41 TEKOČI TRANSFERI 10.571.252,54
410 Subvencije                                  143.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.063.113,61
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.071.412,03
413 Drugi tekoči domači transferi 4.292.926,90
414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                                    0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.185.046,12
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.185.046,12

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.363.625,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
       proračunski uporabniki

1.298.625,00

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                      65.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 8.223,80
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                       

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
      Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2023
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 14.200,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 14.200,00

750 Prejeta vračila danih posojil 14.200,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 14.200,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
      Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2023
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.100.000,00

50 ZADOLŽEVANJE  1.100.000,00
500 Domače zadolževanje                     1.100.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.717.914,33
55 ODPLAČILA DOLGA  1.717.914,33

550 Odplačila domačega dolga                 1.717.914,33
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
 RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.)      -595.490,53              

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                    -617.914,33

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                           -8.223,80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo                    663.000,00

(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.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkon-
ta.
(2) Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno med vse 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali po-
sebnim aktom mestnega sveta določeno drugače.
(3) Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati svoje naloge 
v višini sredstev, ki je določena s proračunom in za namene, ki so 
opredeljeni v posebnem delu proračuna.
(4) Odredbodajalka za sredstva občinskega proračuna je županja, 
oziroma od nje pooblaščena oseba.

5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43.  člena in prvem odstavku 80. 
člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), tudi:
–  prihodki požarne takse, ki se uporabijo za sofinanciranje nalog 

varstva pred požarom,
–  prihodki četrtnih skupnosti, ki se uporabijo za namene določene 

v finančnem načrtu posamezne četrtne skupnosti, 
–  prihodki od komunalnega prispevka, ki se uporabijo za gradnjo 

komunalne opreme,
–  najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne služ-

be ravnanje z odpadki, ki je prihodek proračunskega sklada za 
izgradnjo CERO Gajke,

–  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpa-
dnih voda, ki se uporabi za gradnjo infrastrukture na področju 
ravnanja z odpadno vodo, in 

–  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja od-
padkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje 
oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacij-
skih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

6. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti pro-

račun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po 
neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na njih 
in z njih.
(3) Županja lahko na predlog vodje notranje organizacijske eno-
te odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami v posebnem delu proračuna. Prerazporejanje ne sme 
vplivati na izvajanje nalog, za katere so bila načrtovana sredstva. 
Skupen znesek vseh prerazporeditev v okviru področja proračun-
ske porabe ne sme preseči 20 odstotkov vrednosti področja pro-
računske porabe. Prerazporejanje med proračunskimi uporabniki 
ni mogoče.
(4) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračun-
ska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru 
iste proračunske postavke.
(5) Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju 
in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča 
mestnemu svetu o sprejetem proračunu za leto 2023 in njegovi re-
alizaciji.
(6) O prerazporeditvah v finančnih načrtih četrtnih skupnosti od-
loča predsednik sveta četrtne skupnosti.

7. člen
(1) Županja lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo 
v naslednjih letih, če so za ta namen že načrtovana sredstva v pro-
računu tekočega leta.
(2) Skupni obseg vseh prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske 
transfere ne sme presegati 70 odstotkov pravic porabe v sprejetem 
proračunu za leto 2023.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo 
v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne 
sme presegati 25 odstotkov pravic porabe v sprejetem proračunu 
za leto 2023.

8. člen
(1) Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 
20 odstotkov mora predhodno potrditi mestni svet.
(2) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve mestnega sveta.

9. člen
(1) Proračunska sklada sta:
–  Sklad proračunske rezerve in
–  Proračunski sklad za izgradnjo CERO Gajke.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje do višine 240.000,00 
EUR.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave od-
loča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
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odstavka 49. člena ZJF do višine 45.000,00 EUR županja in o tem s 
pisnimi poročili obvešča mestni svet.
(4) V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezer-
vacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene ali za namene za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zado-
stnem obsegu. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča 
županja. Proračunska rezervacija se v letu 2023 oblikuje v višini 
100.000,00 EUR.

10. člen
(1) Županja lahko dolžniku do višine 210,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 77. člena ZJF. Sku-
pna višina odpisanih dolgov v letu 2023 ne sme preseči 5.000,00 
EUR.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dolžnika 
neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslov-
nih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena 
ne všteva.

11. člen
(1) Četrtne skupnosti lahko sklepajo pravne posle brez predho-
dnega soglasja županje, razen:
pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih oce-
njena vrednost presega 2.000,00 EUR,
pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vre-
dnost presega 8.500,00 EUR,
pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup nepremičnin.
(2) O odtujitvi nepremičnin odloča v skladu s Statutom Mestne 
občine Ptuj mestni svet.

OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE

12. člen
(1) Županja je pooblaščena, da odloča o likvidnostnem zadolževa-
nju do višine 5 odstotkov vseh izdatkov zadnjega sprejetega prora-
čuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrše-
vanje proračuna ne more uravnotežiti.
(2) Županja odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih prora-
čunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za 
finančno poslovanje. 

13. člen
(1) Občina se bo za investicije, predvidene v občinskem proračunu 
v letu 2023, zadolžila do višine 1.100.000,00 EUR.
(2) Posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih 
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe v katerih ima 
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2023 ne 
smejo dajati poroštev.
(3) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna in 
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv, se smejo v letu 2023 zadolžiti do skupne višine 2.000.000,00 
EUR in le če bodo imeli za odplačilo dolga zagotovljena sredstva 
iz neproračunskih virov. Soglasje k zadolžitvi mora izdati mestni 
svet.

KONČNI DOLOČBI

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Ptuj v letu 2024, 
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep 
županje o določitvi začasnega financiranja.

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

Številka: 410-131/2022
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

48.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 104. člena Poslovnika Me-
stnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 13/20),  je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. redni seji, 
dne 26. 9. 2022, sprejel 

OBV E Z NO R A Z L AG O
101. člena v povezavi s 3. točko šestega odstavka 

47. člena in 49. členom Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj

1. člen
(1) V Odloku 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 in 4/17 – obvezna 
razlaga, 13/17 – obvezna razlaga, 14/17, 19/17 – obvezna razlaga 
(pod zaporedno številko uradne objave 106), 19/17 – obvezna raz-
laga (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 objave 40), 
6/20-lokacijska preveritev (pod zaporedno številko objave 41), 
9/20-lokacijska preveritev, 4/21-lokacijska preveritev in 13/21; v 
nadaljevanju: OPN) se za 101. člen poda naslednja obvezna raz-
laga:

1. Skladno z določilom šestega odstavka 101. člena OPN je na ob-
močju zemljišč s podrobno namensko rabo CU-osrednja območja 
centralnih dejavnosti po tipologiji zazidave stavb dopustno ume-
ščati prostostoječe stavbe, razvite tlorise, objekte v nizu (ulična po-
teza), po tipologiji namembnosti in oblikovanju pa objekte tipa S6, 
S8, N1, N2 ter spremljajoče objekte.

2. Tipologija stavbe S6 je definirana z višinsko zasnovo P+2 ali naj-
več P+4N+M, ni pa definirana možnost gradnje kleti. Na pod-
lagi enajstega odstavka 101. člena za gradnjo dopustnih stavb, na 
območjih EUP navedenih v prvem odstavku 101. člena, veljajo po-
drobnejši prostorski izvedbeni pogoji in skupni prostorski izved-
beni pogoji, v primerih, ko podrobnejših prostorskih izvedbenih 
pogojev ni, kar se nanaša na možnost gradnje kleti, oz. dela stavbe 
kateri prostori se nahajajo od pritličja navzdol.

3. Določilo 3. točke šestega odstavka 47. člena OPN navaja, da je 
pri posameznih objektih, določenih v tipologiji objektov, dopu-
stna gradnja kleti, če to omogočajo nagib terena, stabilnost tal, 
nosilnost tal ali višina podtalnice. 

4. Višinska zasnova z navedenim maksimalnim številom etaž nad 
terenom določa pojavnost stavbe v prostoru, pri je čemer je klet 
po svoji definiciji del stavbe, katerega prostori se nahajajo od pri-
tličja navzdol in kjer navedba kleti pri višinski zasnovi ne vpliva 
na njeno pojavnost. Zato se pri tipologiji pogostih stanovanjskih 
stavb, kjer možnost umestitve kleti ni izrecno navedena smiselno v 
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povezavi z enajstim odstavkom 101. člena OPN  uporablja določilo 
3. točke šestega odstavka 47. člena OPN.

5. Določila 49. člena OPN obravnavajo tipologijo pogostih stano-
vanjskih stavb, med ostalim tudi njihovo višinsko zasnovo in ma-
ksimalno možno število kletnih etaž. Za tipologijo stavb, ki se manj 
pogosto uporabljajo, v določilih OPN ni navedeno število kletnih 
etaž, zaradi specifične stavbne zasnove in posebnosti pri umešča-
nju v prostor. Glede na to, da je pri gradnji stavb izvedba kleti 
primarna, saj se tako ohranja več zelenih površin ob stavbah in 
zagotavlja večja bivalna kakovost območja, se glede umeščanja 
kleti smiselno uporablja določilo 3. točke šestega odstavka 47. 
člena OPN, ki navaja, da je pri posameznih objektih, določenih 
v tipologiji objektov, dopustna gradnja kleti, če to omogočajo 
nagib terena, stabilnost tal, nosilnost tal ali višina podtalnice. 

(2) Iz zgoraj navedenega izhaja, da je ob upoštevanju določil 3. 
točke šestega odstavka 47. člena OPN gradnja kleti dopustna 
pri gradnji vseh tipov stanovanjskih stavb, med drugim tudi za 
tip stavbe S6.

2. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ptuj.

3. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 350-13/2022
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

49.
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 
61/20 – ZDLGPE in 175/20), 51. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (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 - ZI-
UZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 12. člena Statuta Mestne obči-
ne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 
Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 38/03 in 107/13) ter popisa nepremičnin, je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj, na 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, 
sprejel

SK L E P
o spremembi Sklepa o ugotovitvi premoženja 

Mestne občine Ptuj

1. člen
V Sklepu o ugotovitvi premoženja Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/06) se v 3. členu v poimenova-
nju člena in v prvem ter tretjem odstavku črta besedna zveza »in 
zaklonišča« in se vejica za besedo »prostori« nadomesti z besedo 
»in«. 

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

Številka: 460-02-1/2005
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

50.
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) 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 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel

SK L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah katastrska občina 387 Kicar parcela 
792/3 in katastrska občina 372 Spodnji Velovlek 

parcela 729/4

1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičninah katastrska občina 387 Kicar parcela 792/3 površine 368 
m2 in katastrska občina 372 Spodnji Velovlek parcela 729/4 povr-
šine 95 m², pri katerih je v zemljiški knjigi kot lastnik vknjiženo 
javno dobro. 

2.
Nepremičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 792/3 in kata-
strska občina 372 Spodnji Velovlek parcela 729/4 postaneta last 
Mestne občine Ptuj.

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

Številka: 478-423/2022
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

51.
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel 

SK L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 
792/4

1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 792/4 površine 497 
m², pri kateri je v zemljiški knjigi kot lastnik vknjiženo javno do-
bro. 

2.
Nepremičnina katastrska občina 387 Kicar parcela 792/4 postane 
last Mestne občine Ptuj.

3.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj. 
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Številka: 478-422/2022
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

52.
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 199/21) 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 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel 

SK L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini katastrska občina 372 Spodnji 

Velovlek parcela 737/6

1.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičnini katastrska občina 372 Spodnji Velovlek parcela 737/6, pri 
kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro.

2.
Nepremičnina katastrska občina 372 Spodnji Velovlek parcela 
737/6 postane last Mestne občine Ptuj.

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

Številka: 478-426/2022
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

53.
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-
je in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 
- popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 
47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 
105/22 – ZZNŠPP) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Me-
stne občine Ptuj na 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel 

SK L E P
o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj 
v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Dijaški dom Ptuj
 

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Janeza ROŽMARINA za 
predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj.

2.
Mandatna doba imenovanega v svetu zavoda traja štiri leta in zač-
ne teči z dnem konstituiranja novo izvoljenega sveta zavoda.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 

objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-61/2022-3
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

54.
Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za šport Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/06, 7/08 
in 7/21) 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 38. redni seji, dne 26. 9. 2022, sprejel 

SK L E P
o prenehanju dolžnosti člana in o imenovanju 
novega predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet 

zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj
 

1.
Andreju ČUŠU preneha dolžnost člana Sveta zavoda javnega zavo-
da Zavod za šport Ptuj.

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Aleša BELŠAKA za nove-
ga predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda 
Zavod za šport Ptuj do izteka mandata sveta zavoda v sedanji se-
stavi.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-41/2022-21
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

55.
Na podlagi 4. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 7/96, 9/99, 8/07, 5/08 in 9/15) ter 12. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 38. redni seji, 
dne 26. 9. 2022, sprejel 

SK L E P
o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju 

nove članice Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu 

1.
Vesni SODEC GRULA, predstavnici vrtca, preneha dolžnost člani-
ce Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Sonjo MUNDA, kot pred-
stavnico Vrtca Ptuj, za novo članico v Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu.

3.
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Mandatna doba imenovane v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu traja do izteka mandata sveta v sedanji sestavi.

4.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 100-52/2012-62
Datum: 26. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

56.
Na podlagi 41. člena v zvezi s 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine Ptuj na 1. seji, dne 5. 9. 2022, sprejela naslednji 

SK L E P
o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s podpisovanjem 

določijo kandidaturo za župana Mestne občine Ptuj 
 

1.
Volilna komisija Mestne občine Ptuj ugotavlja, da lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 najmanj 215 volivcev Mestne občine Ptuj 
s podpisovanjem določi kandidaturo za župana Mestne občine Ptuj.

2.
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 041-2/2022-9
Datum: 5. 9. 2022

Albina Hrnec Pečnik,
predsednica Volilne komisije Mestne občine Ptuj

57.
Na podlagi 76. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – 
odl. US) je Volilna komisija Mestne občine Ptuj na 1. seji, dne 5. 9. 2022, sprejela naslednji 

SK L E P
o določitvi volišč in njihovih območij za redne volitve  župana oz. županje, članov in članic mestnega sveta 

ter članov in članic svetov četrtnih skupnosti v Mestni občini Ptuj  v letu 2022

1.
S tem sklepom se določijo volišča in volilna območja za izvedbo volitev župana oz. županje, članov in članic mestnega sveta ter članov 
oz. članic četrtnih skupnosti Mestne občine Ptuj, ki bodo v Mestni občini Ptuj v letu 2022.

2.
Določijo se naslednji sedeži volišč in volilna območja:

Zap. št. Šifra 
(GU) Sedež volišča Volilno območje

001 9601001
Mestna hiša (Magistrat), 
Mestni trg 1,
2250 Ptuj

Aškerčeva ulica h. št. 13, Jenkova ulica, Krempljeva ulica, Med vrti, Mestni 
trg, Miklošičeva ulica,  Minoritski trg, Murkova ulica, Novi trg, Osojnikova 
cesta h. št. 1, 3, 5, 7, 9, Raičeva ulica,  Slomškova ulica, Slovenski trg, Trste-
njakova ulica, Ulica heroja Lacka, Ulica Viktorina Ptujskega, Vinarski trg, 
Vodnikova ulica, Zelenikova ulica                                                      

002 9601002
OŠ Olga Meglič (telovadnica),
Prešernova ul. 31,
2250 Ptuj

Aškerčeva ulica (razen h. št. 13), Cafova ulica, Cankarjeva ulica, Cvetkov 
trg, Dravska ulica, Grajska ulica, Jadranska ulica, Muzejski trg, Na gradu, 
Na hribu, Prešernova ulica, Vičava h. št. 1-5a, Vošnjakova ulica, Vrazov trg                                                                                                                                    

003 9601003
Vrtec Ptuj, enota Mačice,
Potrčeva cesta 9a,
2250 Ptuj

Ciril Metodov drevored, Groharjeva pot, Kvedrova ulica, Osojnikova cesta 
h. št. 11, Panonska ulica, Potrčeva cesta h. št. 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 6, 8, 10 in 14
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004 9601004
Vrtec Ptuj, enota Mačice,
Potrčeva cesta 9a,
2250 Ptuj

Gregorčičev drevored, Osojnikova cesta h. št. 2, 4, 6, 21, 22, 25, 26 in 27, 
Potrčeva cesta h. št. 16-52 (parne) in h. št. 9-29 (neparne)               

005 9601005
Vrtec Ptuj, enota Tulipan,
Med vrti 2,
2250 Ptuj

Erjavčeva pot, Maistrova ulica h. št. 1-18, Ob Grajeni, Remčeva ulica, Tiha 
pot, Volkmerjeva cesta h. št. 5, 7, 9, 10, 11, 15 in 19 

006 9601006
OŠ Ljudski vrt, 
Župančičeva ul. 10,
2250 Ptuj

Kajuhova ulica, Levstikova pot, Ljudski vrt, Potrčeva cesta h. št. 31-57 
(neparne), Rabelčja vas, Trubarjeva ulica, Vodova ulica (razen h. št. 6a), 
Zoisova pot, Žgečeva ulica (razen h. št. 11 in 12), Župančičeva ulica (razen 
h. št. 22) 

007 9601007
OŠ Ljudski vrt,
Župančičeva ul. 10,
2250 Ptuj

Bevkova ulica, Flegeričeva ulica, Kariževa ulica,  Krambergerjeva pot, 
Langusova ulica, Meglova pot, Murščeva ulica, Na Jasi, Natašina pot, Obr-
tniška ulica (razen h. št. 12), Osojnikova cesta h. št. 10, 12 in 29, Osterčeva 
ulica, Potrčeva cesta h. št. 59-69 (neparne) in 58-70 (parne), Švajgerjeva 
ulica, Ulica Anice Kaučevič, Ulica Jožefe Lackove h. št. 26a in od h.št. 33 
naprej, Ulica Lackove čete, Ulica Stanka Brenčiča, Vodova ulica h. št. 6a, 
Žgečeva ulica h. št. 11 in 12, Župančičeva ulica h. št. 22

008 9601008
OŠ Ljudski vrt, 
Župančičeva ul. 10,
2250 Ptuj

Frankovičeva ulica, Hercegova ulica, Kraigherjeva ulica h. št. 34, Peršonova 
ulica, Ulica Avgusta Hlupiča, Ulica 5. prekomorske h. št. 8 

009 9601009
Avla ŠC Ptuj,
Volkmerjeva cesta 19,
2250 Ptuj

Arbajterjeva ulica, Ulica 25. maja h. št. 1-10, 13, 13a in 13b, Ulica 5. preko-
morske h. št. 9 in 11

010 9601010
Avla ŠC Ptuj,
Volkmerjeva cesta 19,
2250 Ptuj

Kraigherjeva ulica (razen h. št. 34), Rimska ploščad h. št. 24 in 25, Ulica 5. 
prekomorske h. št. 1-7

011 9601011
Vrtec Ptuj, enota Mačice,
Potrčeva cesta 9a,
2250 Ptuj

Rimska ploščad h. št. 1-23, Volkmerjeva cesta h. št. 16, 17, 18 in 18a

012 9601012
Dijaški dom Ptuj, 
Arbajterjeva ul. 6,
2250 Ptuj

Ulica 25. maja h. št. 12, 14, 15, 16, 17 in 19, Ulica 5. prekomorske h. št. 10 
in naprej (razen h. št. 11), Volkmerjeva cesta h. št. 20 in naprej (razen h. št. 
25, 26, 26a, 31, 32, 32a, 33, 75, 77 in 79)

013 9601013
Dom krajanov Bratje Reš,
Volkmerjeva cesta 26,
2250 Ptuj

Črtkova ulica, Čufarjeva ulica, Gajzerjeva ulica, Kettejeva ulica, Maistrova 
ulica h. št. 18a, 20a in 20b, Pivkova  ulica, Reševa ulica, Štuki, Ulica kneza 
Koclja, Volkmerjeva cesta h. št. 25, 26, 26a, 26b, 31, 32, 32a, 33, 75, 77 in 
79, Zavčeva ulica

014 9601014
Dom krajanov Bratje Reš,
Volkmerjeva cesta 26,
2250 Ptuj 

Klepova ulica, Krčevina pri Ptuju (razen h. št. 68a in 68b), Maistrova ulica 
h. št. 19 in naprej (razen h. št. 20a in 20b), Sovretova pot h. št. 14, 16 ter 20 
in naprej), Ulica Vide Alič h. št. 20 in naprej

015 9601015
Dom krajanov Olge Meglič,
Vičava 42,
2250 Ptuj

Orešje, Sovretova pot h. št. 2 -19 (razen h. št. 14 in 16), Ulica Vide Alič h. 
št. 1-19, Vičava h. št. 11- 136

016 9601016
Športna dvorana Mladika, 
Čučkova ul. 8,
2250 Ptuj

Arnuševa ulica, Čučkova ulica, Dornavska cesta h. št. 1a-8b, Kogejeva pot, 
Na tratah, Nova cesta, Ormoška cesta h. št. 1-30, Puhova ulica h. št. 7a, 
19, 21, 23, 25 in 27, Rajšpova ulica, Rogozniška cesta, Špindlerjeva ulica, 
Vegova ulica, Vrtnarska pot, Žnidaričevo nabrežje

017 9601017
Dom krajanov Budina - Brstje, 
Belšakova ul. 20/a,
2250 Ptuj

Belšakova ulica, Brstje (razen h. št. 1), Dornavska cesta h. št. 22 in 22a, 
Hermanova ulica, Kerenčičeva ulica, Macunova ulica, Mladinska ulica, 
Puhova ulica (razen h. št. 7a, 19, 21, 23, 25 in 27), Satlerjeva ulica, Severova 
ulica, Šeronova ulica, Štrafelova ulica, Ulica Franca Kosca, Wilhelmova 
ulica

018 9601018
Dom krajanov Budina - Brstje, 
Belšakova ul. 20/a,
2250 Ptuj

K jezeru, Ob Rogoznici, Ormoška cesta  h. št. 32 in naprej, Ribiška pot

019 9601019
Večnamenska dvorana Spuhlja,
Spuhlja 12/a,
2250 Ptuj

naselje Spuhlja
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020 9601020
OŠ Breg, 
Rogaška cesta 6,
2250 Ptuj

Čehova ulica, Čopova ulica, Finžgarjeva ulica, Hauptmaničeva ulica, 
Hreničeva ulica, Kersnikova ulica, Lazarjeva ulica, Linhartova ulica, Me-
škova ulica, Na obrežju, Ob železnici h. št. 3-15, Poljska cesta h. št. 1-20a, 
Prežihova ulica, Rogaška cesta h. št. 19 in 20, Seliškarjeva ulica, Slekovčeva 
ulica, Tavčarjeva ulica, Trdinova ulica

021 9601021
OŠ Breg, 
Rogaška cesta 6,
2250 Ptuj

Jurčičeva ulica, Na postajo h. št. 29-71, Ob železnici h. št. 1, 2, 18, 20 in 
naprej, Petrovičeva ulica, Poljska cesta h. št. 21 in naprej, Praprotnikova 
ulica, Rogaška cesta (razen h. št 19 in 20), Spolenakova ulica, Stritarjeva 
pot, Zagrebška cesta h. št. 1-31 

022 9601022
DU Ivan Rudolf Breg – Ptuj,
Zadružni trg 12a,
2250 Ptuj

Abramičeva ulica, Gubčeva ulica, K Mitreju, Koresova ulica, Mariborska 
cesta, Mestni log, Mežanova ulica, Mlinska cesta, Ob Dravi, Ob Studenčni-
ci, Pergerjeva ulica, Pot v toplice, Povodnova ulica, Rimska ulica, Trajanova 
ulica, Vespazianova ulica, Zadružni trg

023 9601023 Dom krajanov Turnišče, 
Selska cesta 2, 2250 Ptuj

Draženska cesta, Golobova ulica, Gromova ulica, Jezova ulica, Mejna cesta, 
Na postajo h. št. 5 - 27, Sagadinova ulica, Toplakova ulica, Ulica prvega 
maja, Ulica Šercerjeve brigade h. št. 14 in naprej, Ulica Žetalskega Jožeta, 
Ulica 14. divizije (razen h. št. 1, 1a in 1b), Zidanškova ulica h. št. 7 ter h. št. 
13 in naprej

024 9601024
Dom krajanov Turnišče, 
Selska cesta 2,
2250 Ptuj

Ilčeva ulica, Na postajo h. št. 1-4, Selska cesta, Sodnice, Suha veja, Turniška 
ulica, Ulica Pohorskega bataljona, Ulica Šercerjeve brigade h. št. 2-9, Ulica 
14. divizije h. št. 1, 1a in 1b, Zagrebška cesta h. št. 32 in naprej, Zidanškova 
ulica h. št. 1-12 (razen h. št. 7), Žunkovičeva ulica

025 9601025
Dom krajanov Rogoznica,
Slovenskogoriška cesta 18,
2250 Ptuj

Anželova ulica, Brstje h. št. 1, Cesta 8. avgusta, Čarmanova ulica, Dorna-
vska cesta h. št. 10 in naprej (razen h. št. 22 in 22a), Frasova ulica, Gomil-
škova ulica, Kokolova ulica, Kratka ulica, Nova vas pri Ptuju h. št. 76a, 
Obrtniška ulica h. št. 12, Prečna pot, Slovenskogoriška cesta (razen h. št. 
38), Svržnjakova ulica (razen h. št. 15), Ulica Anice Kolarič, Ulica Jožefe 
Lackove h. št. 1-32a (razen h. št. 26a), Zechnerjeva ulica (razen h. št. 31)

026 9601026
Dom krajanov Rogoznica,
Slovenskogoriška cesta 18,
2250 Ptuj

naselje Žabjak

027 9601027
Dom krajanov Rogoznica,
Slovenskogoriška cesta 18,
2250 Ptuj

Nova vas pri Ptuju h. št. 32 in naprej (razen h. št. 76a), Slovenskogoriška 
cesta h. št. 38, Svržnjakova ulica h. št. 15, Zechnerjeva ulica h. št. 31

028 9601028
Gasilski dom Kicar, 
Kicar 80,
2250 Ptuj

naselje Kicar

029 9601029
Gasilski dom Spodnji Velovlek,
Spodnji Velovlek 30/a,
2250 Ptuj

naselje Spodnji Velovlek

030 9601030
Arnuš Danilo,
Pacinje 2,
2250 Ptuj 

naselje Pacinje

031 9601031
Gasilski dom Podvinci, 
Podvinci 13/a,
2250 Ptuj 

naselje Podvinci

032 9601032
Dom krajanov Grajena, 
Grajena 46,
2250 Ptuj

naselje Grajena in Krčevina pri Ptuju h. št. 68a in 68b

033 9601033
Dom krajanov Grajena, 
Grajena 46,
2250 Ptuj

naselje Grajenščak

034 9601034
Dom krajanov Grajena, 
Grajena 46,
2250 Ptuj          

naselje Krčevina pri Vurbergu

035 9601035
Dom krajanov Grajena, 
Grajena 46,
2250 Ptuj

naselje Mestni Vrh h. št. 71-95 in  h. št. 97-122
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036 9601036
Dom krajanov Grajena, 
Grajena 46,
2250 Ptuj

naselje Mestni Vrh h. št. 1-70b in h. št. 96

******

901
Mestna hiša (Magistrat), 
Mestni trg 1,
2250 Ptuj

volišče za predčasno glasovanje (78. člen ZLV)

3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 041-2/2022
Datum:  5. 9. 2022

Albina Hrnec Pečnik, 
predsednica Volilne komisije 
Mestne občine Ptuj

58.
Mestna občina Ptuj na podlagi Pravilnika o sofinanciranju pro-
gramov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Me-
stne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/16 in 
4/18), 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 
- ZNOrg, 82/20 in 3/22 – Zdeb) in 23. člena Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) objavlja

JAV N I R A Z PI S
o sofinanciranju programov študentov športnih 

fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj 
v študijskem letu 2021/2022

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

II. SPLOŠNI POGOJI 
Na javni razpis se lahko prijavijo študentje, ki:
– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
–  so v študijskem letu 2021/2022 vpisani na športno fakulte-

to v Republiki Sloveniji in so opravili vzgojno – izobraževalni 
program(e), ki se izvajajo izven sedeža fakultete za šport, kot so 
npr. smučanje, tek na smučeh, potapljanje, gorništvo, turno smu-
čanje, taborjenje,… (dokazila o opravljenem programu v posa-
meznem študijskem letu).

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje programov študentov 
športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v štu-
dijskem letu 2021/2022.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov 
študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine 
Ptuj v letu 2022 znaša 771,00 EUR, iz naslednje proračunske po-
stave:
–  postavka 7358 Sofinanciranje programov študentov na Fakulteti 

za šport: 771,00 EUR.

V. MERILA ZA SOFINANCIRANJE 
(1) Višina sofinanciranja programa za posameznega študenta je 
odvisna od višine letne proračunske postavke Mestne občine Ptuj 

in števila potrjenih programov posameznih študentov, ki izpolnju-
jejo pogoje.
(2) V primeru, da je vsota zneska potrjenih programov vseh štu-
dentov višja od proračunske postavke, se višina izplačila potrjenih 
programov posameznega študenta procentualno razdeli med štu-
dente, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za študijsko leto 2021/2022 morajo biti pora-
bljena do konca leta 2022.

VII. TRAJANJE RAZPISA IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Rok za prijavo na javni razpis je 19. 10. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka 
za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v prostorih Mestne občine Ptuj. 

Prepozno oddane prijave ter prijave, ki niso oddane na razpisnih 
obrazcih naročnika 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 2022 – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠTUDEN-
TOV ŠPORTNIH FAKULTET V REPUBLIKI SLOVENIJI IZ 
MESTNE OBČINE PTUJ (NE ODPIRAJ)".

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

IX. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih naročnika. Prijavi 
je potrebno priložiti naslednje priloge:
–  potrdilo o vpisu za študijsko leto 2021/22 na športno fakulteto v 

Republiki Sloveniji,
–  dokazila o opravljenem programu v študijskem letu 2021/2022
–  stroški posameznih programov.

X. IZID RAZPISA 
Vsi prijavljeni študentje bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko bo 
komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga sofinanciranja 
programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji za-
ključila svoje delo, vendar najkasneje do     19. 11. 2022.
Študentje, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o 
tem obveščeni s sklepom o dodelitvi sredstev.

XI. 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.
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Dodatna pojasnila glede razpisa sofinanciranje programov študen-
tov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine 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: 410-370/2022-3
Datum: 12. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

59.
Mestna občina Ptuj na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju 
štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Me-
stne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/16 in 
11/19) objavlja

JAV N I R A Z PI S
za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih 

pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj za 
študijsko leto 2022/2023

PREDMET RAZPISA je financiranje štipendij študentov prve 
bolonjske stopnje od drugega letnika naprej in študentov druge 
bolonjske stopnje od prvega letnika naprej ter sofinanciranje di-
plomskih, magistrskih in doktorskih del študentov ter sofinancira-
nje diplomskih, magistrskih in doktorskih del študentov.
1. ŠTIPENDIJE
a. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:
–  se redno šolajo in ob vpisu v drugi letnik prve bolonjske sto-

pnje niso starejši od 22 let oz. ustrezno starejši za naslednje 
letnike,

–  niso v delovnem razmerju, ne opravljajo gospodarske, poklic-
ne ali kmetijske dejavnosti oz. poslovodne funkcije kot edini 
ali glavni poklic po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju in niso prejemniki pokojnine, razen 
prejemniki družinske pokojnine, 

–  so državljani Republike Slovenije,
–  imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
–  imajo povprečno oceno študijskega uspeha letnika najmanj 

8,00.

b. Merila za izbor štipendistov na podlagi 20. člena Pravilnika o 
dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izo-
braževanje Mestne občine Ptuj:
–  višino štipendije določi strokovna komisija na podlagi študij-

skega uspeha zadnjega letnika izobraževanja, in sicer:  

Študijski uspeh (povprečna ocena) EUR na mesec
Od 8.00 do 8.30 80
Od 8.31 do 8.90 90
Od 8.91 do 10.00 100

Med prejemnike štipendij se bo uvrstilo 20 kandidatov z najvišjo 
povprečno oceno. V primeru, da imata zadnja dva kandidata (ali 
več kandidatov) posameznega področja na seznamu prejemnikov 
štipendij enako povprečno oceno, ima prednost kandidat z nižjim 
osebnim dohodkom na družinskega člana.

c. Prijava na razpis mora vsebovati: 
–  vlogo »Vloga za dodelitev štipendije za izobraževanje Mestne 

občine Ptuj za študijsko leto 2022/2023«, ki je objavljena na sple-
tni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/objave/58), 

–  življenjepis,   
–  dokazilo o vpisu v tekoče študijsko leto,   
–  dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika izobraževanja,   
–  izjavo o državljanstvu (obrazec je del razpisne dokumentacije),   
–  izjavo o stalnem prebivališču (obrazec je del razpisne dokumen-

tacije),    
–  izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Me-

stni občini Ptuj pridobitev podatkov iz tretje, pete in šeste alineje 
iz uradne evidence (obrazec je del razpisne dokumentacije). V 
primeru, da kandidat ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna 
dokazila.   

2. DRUGE OBLIKE DENARNIH POMOČI
a. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:
–  bodo v študijskem letu 2022/23 zagovarjali diplomsko, magistr-

sko ali doktorsko delo,
–  so državljani Republike Slovenije,
–  imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
–  opravljajo diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo povezano 

s pospeševanjem razvoja Mestne občine Ptuj.

b. Merila za izbor prejemnikov drugih oblik denarnih pomoči 
za izobraževanje:

TEME NALOG: Št. točk
pospeševanje gospodarskega razvoja v 
Mestni občini Ptuj 5

človeški viri in socialno okolje v Mestni 
občini Ptuj 4

ekologija in varstvo okolja v Mestni 
občini Ptuj 3

naravna in kulturna dediščina v Mestni 
občini Ptuj. 2

Pri določitvi višine denarne pomoči se upošteva zlasti tema na-
loge (poudarek na razvojnih prioritetah Mestne občine Ptuj) in 
stroški izdelave naloge. Glede na doseženo skupno število točk in 
vrednost razpoložljivih sredstev, komisija določi vrednost točke in 
pripravi predlog višine sofinanciranja, pri čemer se upoštevajo v 
vlogi navedeni stroški vlagatelja. V predlogu komisije je upošte-
vano dejstvo, da predlagani znesek ne more presegati zaprošenega 
zneska.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za dru-
ge oblike denarnih pomoči, znaša 400,00 EUR. 

c. Prijava na razpis mora vsebovati:
–  vlogo »Vloga za dodelitev drugih oblik denarnih pomoči za iz-

obraževanje Mestne občine Ptuj za študijsko leto 2022/2023«, ki 
je objavljena na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/
objave/58),  

–  potrdilo o  vpisu v dodiplomski oz. podiplomski študij,
–  izjavo o državljanstvu (obrazec je del razpisne dokumentacije),
–  izjavo o stalnem prebivališču (obrazec je del razpisne dokumen-

tacije),
–  program dodiplomskega oz. podiplomskega študija,
–  opis teme naloge,
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–  potrdilo šole oz. sklep šole o sprejemu teme naloge in imenova-
nju mentorja,

–  stroške izdelave naloge,
–  izjavo, da za namen tega javnega razpisa kandidat dovoljuje Me-

stni občini Ptuj pridobitev podatkov iz tretje in četrte alineje 
iz uradne evidence (obrazec je del razpisne dokumentacije). V 
primeru, da prosilec ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna 
dokazila.

3. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN PRIJAVE
Razpis je odprt od 29. 9. 2022. Rok za oddajo prijav je 10. 11. 
2022. Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v spreje-
mno pisarno Mestne občine Ptuj v času uradnih ur ali oddajte po 
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – VLOGA ZA ŠTIPEN-
DIJO« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – VLOGA ZA DRUGE 
OBLIKE DENARNIH POMOČI ZA IZOBRAŽEVANJE«.

Na ovojnici mora biti tudi navedba vlagatelja (ime, priimek, na-
slov). 
Nepravilno označene ovojnice z vlogo ne bodo obravnavane in 
bodo vrnjene pošiljatelju.

4. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
uradna oseba za vodenje postopka dodelitve štipendij in drugih 
oblik denarne pomoči opravila v roku osmih dni od roka za dosta-
vo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene 
in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v 
katerem so bile predložene.

5. IZID RAZPISA
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in meril 
bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov štipendij in 
drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje. Odločbe o dode-
litvi štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje 
bo izdal direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj.
O odločitvi razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 dneh po 
odpiranju vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila 
iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 15 dneh 
od prejema odločbe vloži pritožbo. Prijavitelj mora v svoji pritožbi 
opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi odloči 
županja Mestne občine Ptuj. Odločitev je dokončna.

Z izbranimi kandidati se po pravnomočnosti odločbe sklene Po-
godba o štipendiranju oz. Pogodba o drugi obliki denarne pomoči 
(v nadaljevanju: pogodba).
S pogodbo bodo, v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij 
in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine 
Ptuj, natančneje določene pravice in obveznosti prejemnikov šti-
pendij in drugih oblik denarne pomoči.

Dodatna pojasnila glede javnega razpisa lahko dobite na Mestni 
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, pri Mojci Prigl, svetovalki v Kabine-
tu župana, tel. 02/748 29 83, mojca.prigl@ptuj.si. 

Številka: 410-367/2022-4
Datum: 22. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

60.
Na podlagi 13. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad 
osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, 
dijakom in študentom Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 7/13, 6/16, 10/17, 8/18 in 11/19; v nadaljevanju: 
pravilnik) Mestna občina Ptuj objavlja

JAV N I R A Z PI S 
najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši študent 

2. stopnje študija in najboljši študent 3. stopnje 
študija za študijsko leto 2021/2022

1.Predmet razpisa je nagraditi najboljšega študenta 1. stopnje 
študija (dodiplomski študij), najboljšega študenta 2. stopnje študi-
ja (dodiplomski študij – enoviti magistrski študij in podiplomski 
študij – magistrski študij) in najboljšega študenta 3. stopnje študija 
(podiplomski študij – doktorski študij) za študijsko leto 2021/22. 
Študentu 1. stopnje študija (dodiplomski študij), študentu 2. sto-
pnje študija (dodiplomski študij – enoviti magistrski študij in po-
diplomski študij – magistrski študij) in študentu 3. stopnje študija 
(podiplomski študij – doktorski študij), ki bo izbran na Javnem 
razpisu najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši študent 2. 
stopnje študija in najboljši študent 3. stopnje študija (v nadaljeva-
nju: javni razpis), se vsakemu podeli denarna nagrada v vrednosti 
600,00 EUR. 
      
2. Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:
–  imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
–  vse letnike študija so opravili v predpisanem roku,
–  dosežena povprečna ocena celotnega študija vsaj 9,1,
–  zaključen študij ali opravljen zagovor diplomske/podiplomske 

naloge do 30. 9. 2022,
–  vpetost v ostale aktivnosti družbenega življenja.

3. Kriteriji za ocenjevanje:

1. stopnja (dodiplomski študij):
–  objave: prispevek na konferenci (0,3 točke);
–  diplomska naloga: naloga obravnava problematiko lokalnega 

okolja in/ali izkazuje uporabnost rezultatov v lokalnem okolju 
(1,0 točka);

–  nadomestni kriterij, v kolikor kandidat nima obvezne diplomske 
naloge: vključevanje v raziskovalno delo znotraj matične ali dru-
ge izobraževalne institucije (1,0 točka);

–  izjemni uspehi in dosežki na drugih področjih družbenega ži-
vljenja (1,0 točka).

2. stopnja (dodiplomski študij – enovit magistrski študij in po-
diplomski študij – magistrski         študij):
–  objave: prispevek na konferenci (0,3 točke), strokovni članek (0,5 

točke), članek s faktorjem vpliva (1,0 točka), patentna prijava/
patent (1,0 točka);

–  magistrska naloga: naloga obravnava problematiko lokalnega 
okolja in izkazuje uporabnost rezultatov v lokalnem okolju (1,0 
točka);

–  nadomestni kriterij, v kolikor kandidat nima obvezne magistrske 
naloge: vključevanje v raziskovalno delo znotraj matične ali dru-
ge izobraževalne institucije (1,0 točka);

–  izjemni uspehi in dosežki na drugih področjih družbenega ži-
vljenja (1,0 točka).
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3. stopnja (podiplomski študij – doktorski študij):
Merljivi kriteriji (50 %):
–  SICRIS »Upoštevane točke« (za zadnje petletno obdobje) (50 

točk)
Nominalno 50 točk x SICRIS/SICRISmax 

Subjektivni kriteriji (50 %):
–  inovativnost in kakovost znanstvenega prispevka (15 točk);
–  interdisciplinarnost (10 točk);
–  doktorska naloga obravnava problematiko lokalnega okolja in 

izkazuje uporabnost rezultatov v lokalnem okolju (15 točk);
–  izjemni uspehi in dosežki na drugih področjih družbenega ži-

vljenja (10 točk).

4. Razpisna dokumentacija in prijava:

Razpisna dokumentacija obsega:
–  besedilo javnega razpisa,
–  prijavni obrazec na javni razpis in
–  vzorec pogodbe.

Prijava na razpis mora vsebovati: 
–  vlogo na predpisanem obrazcu,
–  življenjepis,   
–  dokazilo o diplomiranju, 
–  izjavo o državljanstvu,   
–  izjavo o stalnem prebivališču,   
–  izjavo, da za namen tega javnega razpisa prijavitelj dovoljuje Me-

stni občini Ptuj pridobitev podatkov iz četrte in pete alineje iz 
uradne evidence. V primeru, da prijavitelj ne soglaša, bo moral 
sam predložiti ustrezna dokazila.   

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Ptuj www.ptuj.si in v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj v 
času uradnih ur.

5. Rok za oddajo prijav in način prijave:
Razpis je odprt od 29. 9. 2022. Rok za oddajo prijav je 3. 11. 
2022. Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v spreje-
mno pisarno Mestne občine Ptuj v času uradnih ur ali oddajte po 
pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj z  ustrezno oznako: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – 1. STOPNJA 
ŠTUDIJA« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – 2. STOPNJA 
ŠTUDIJA« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – 3. STOPNJA 
ŠTUDIJA«. 

Na ovojnici mora biti izpisan tudi naslov vlagatelja. Nepravilno 
označene ovojnice z vlogo ne bodo obravnavane in bodo vrnjene 
pošiljatelju.

6. Datum odpiranja:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
uradna oseba za vodenje postopka javnega razpisa najboljši štu-
dent 1. stopnje študija (dodiplomski študij), najboljši študent 2. 
stopnje študija (dodiplomski študij – enoviti magistrski študij in 
podiplomski študij – magistrski študij) in najboljši študent 3. sto-
pnje študija (podiplomski študij – doktorski študij) opravila v roku 
8 dni od roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavlje-
ne, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in 

sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

7. Izid razpisa:
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev in me-
ril bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov nagrad 
najboljši študent 1. stopnje študija (dodiplomski študij), najboljši 
študent 2. stopnje študija (dodiplomski študij – enoviti magistrski 
študij in podiplomski študij – magistrski študij) in najboljši štu-
dent 3. stopnje študija (podiplomski študij – doktorski študij). Od-
ločbo o dodelitvi nagrade najboljši študent 1. stopnje študija (do-
diplomski študij), najboljši študent 2. stopnje študija (dodiplomski 
študij – enoviti magistrski študij in podiplomski študij – magistr-
ski študij) in najboljši študent 3. stopnje študija (podiplomski štu-
dij – doktorski študij) izda direktor občinske uprave. 
O odločitvi razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 30 dneh po 
odpiranju vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila 
iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 15 dneh 
od prejema odločbe vloži pritožbo. Prijavitelj mora v svoji pritožbi 
opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. O pritožbi odloči 
županja Mestne občine Ptuj. Odločitev je dokončna.

Z izbranimi prejemniki se po pravnomočnosti odločbe sklene po-
godba.
S pogodbo bodo v skladu s pravilnikom natančneje določene pra-
vice in obveznosti prejemnikov nagrad najboljši študent 1. stopnje 
študija (dodiplomski študij), najboljši študent 2. stopnje študija 
(dodiplomski študij – enoviti magistrski študij in podiplomski 
študij – magistrski študij) in najboljši študent 3. stopnje študija 
(podiplomski študij – doktorski študij). 

8. Dodatna pojasnila: 
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Mestni občini 
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, pri Mojci Prigl, svetovalki v Kabinetu žu-
pana, tel. 02 748 29 83, mojca.prigl@ptuj.si.

Številka: 410-368/2022-4
Datum:   19. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

61.
Mestna občina Ptuj na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o 
športu (Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – Zdeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 
81/16) in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v 
Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/16) 
objavlja

JAV N I R A Z PI S
o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni 

občini Ptuj v letu 2022

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

II. SPLOŠNI POGOJI 
Na javni razpis se lahko prijavijo članske in mladinske ekipe dru-
štev, ki imajo sedež v Mestni občini Ptuj in so v tekmovalni sezoni 
2021/22 napredovale v višje lige znotraj tekmovalnega sistema, ki 
jih vodijo nacionalne panožne športne zveze.
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III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet Javnega razpisa je nagrajevanje napredovanja športnih 
ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2022.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje nagrajeva-
nja napredovanja športnih ekip v letu 2022 znaša 1.222,00 EUR, iz 
naslednje proračunske postave:
–  postavka 737 Napredovanje športnih ekip: 1.222,00 EUR.

V.  MERILA ZA SOFINANCIRANJE NAGRAJEVANJA NA-
PREDOVANJA ŠPORTNIH EKIP

(1) Višina nagrade za posamezno prijavljeno športno ekipo je od-
visna od višine letne proračunske postavke Mestne občine Ptuj in 
števila ekip, ki so napredovale in izpolnjujejo pogoje. 
(2) Višina sredstev se določi na način, da se vrednost proračun-
ske postavke deli s številom športnih ekip, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje.

Število ekip Višina sofinanciranja v %
1 100
2 50
3 33,3
4 25
5 20

… …

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena do konca 
leta 2022.

VII. TRAJANJE RAZPISA IN NAČIN ODDAJE PRIJAVE
Rok za prijavo na javni razpis je 19. 10. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka 
za prijavo oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure 
oddana v prostorih Mestne občine Ptuj. 

Prepozno oddane prijave ter prijave, ki niso oddane na razpisnih 
obrazcih naročnika 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 2022 – NAPREDOVANJE ŠPORTNIH EKIP (NE OD-
PIRAJ)«.

VIII. 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.

IX. VSEBINA PRIJAVE
Prijava mora biti oddana na razpisnih obrazcih naročnika. Prijavi 
je potrebno priložiti naslednje priloge:
–  fotokopijo odločbe Upravne enote Ptuj o vpisu v register društev, 

če je v letu 2021 prišlo do statusnih sprememb (velja za društva),
–  potrdilo pristojne panožne zveze o napredovanju v višjo ligo 

znotraj tekmovalnega sistema.

X. IZID RAZPISA 
Vsa prijavljena društva bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščena, ko bo komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga na-
grajevanja napredovanja športnih ekip zaključila svoje delo, ven-
dar najkasneje do     19. 11. 2022.
Športna društva, ki bodo izpolnjevala s pravilnikom in javnim raz-
pisom določene pogoje, bodo o tem obveščeni s sklepom o dode-
litvi sredstev.

XI. 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 napredovanja špor-
tnih ekip 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, Boštjan Zemljarič, tel. 
02/ 787 76 30, info@sport-ptuj.si. 

Številka: 410-371/2022-3
Datum: 12. 9. 2022

Nuška Gajšek
županja

62.
Na podlagi 43. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spod-
bujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni ve-
stnik Mestne občine Ptuj, št. 2/21), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, 164/20, 
11/22,  96/22 in 105/22 - ZZNŠPP) in  skladno z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de mi-
nimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Ured-
bo Komisije (EU) št. 2020/972 z dne 2. julija 2020 in Zakonom o 
spremljanju državnih pomoči (Uradni list  RS, št 37/04), Mestna 
občina Ptuj objavlja

JAV N I R A Z PI S
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja 
podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2022

I. NAMEN JAVNEGA RAZPISA 
Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo s ciljem in namenom po-
večevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in dvig gospo-
darske aktivnosti na območju občine, vzpostavljanja ugodnega 
podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in ino-
vativnosti v občini, ustvarjanja novih delovnih mest, spodbujanja 
razvoja socialnega podjetništva ter oživljanja mestnega središča.

Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se 
sredstva po tem razpisu dodeljujejo po pravilih dodeljevanja po-
moči »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list 
EU L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 
2020/972 z dne 2. julija 2020 in Zakonom o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list  RS, št 37/04). 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sred-

http://www.ptuj.si
http://www.sport-ptuj.si
http://www.sport-ptuj.si
mailto:boris.emersic@ptuj.si
mailto:info@sport-ptuj.si


ŠTEVILKA 8 LETO XXVIII / 29. 9. 2022URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

16

stev za uresničevanje ciljev občine na področju spodbujanja razvo-
ja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomo-
či »de minimis« za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju 
pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj:

Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
Ukrep 3: sofinanciranje samozaposlovanja 
Ukrep 4: sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest,
Ukrep 5: sofinanciranje zagona inovativnih podjetij,
Ukrep 7: sofinanciranje zaposlovanja mladih,
Ukrep 9: sofinanciranje spodbujanja razvoja in delovanja social-
nega podjetništva,
Ukrep 10: sofinanciranje stroškov projektov, pomembnih za razvoj 
mestnega središča.

III. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 
2022 v višini 60.000,00 EUR, na proračunski postavki 437 Spod-
bude za razvoj podjetništva, zaposlovanja in sofinanciranja komu-
nalnega prispevka. 

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Upravičenci do pomoči so:
–  podjetja, ki imajo sedež na območju občine in podjetja, ki imajo 

poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine regi-
strirano poslovno enoto in investirajo na območju občine,

–  nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki 
ureja socialno podjetništvo, s sedežem ali poslovno enoto na ob-
močju občine, 

–  fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinan-
ciranje samozaposlitve.

Podjetje« je lahko vsak subjekt ne glede na svojo statusno prav-
no obliko, organizacijo ali lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je 
predmet sofinanciranja, pridobitna dejavnost; to je dejavnost, ki 
se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička, dohodka, ali če 
z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira na trgu z drugimi 
subjekti.

Pomoč »de minimis« se dodeli enotnemu podjetju.

Za enotno podjetje se po tem razpisu šteje:
–  samostojni podjetnik posameznik, 
–  mikro podjetje (zaposluje manj kot 10 oseb ter letni promet in/

ali bilančna vsota ne presega 2 milijonov EUR),
–  majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter letni promet in/

ali bilančna vsota ne presega 10 milijonov EUR),
–  srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 oseb ter letni 

promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali bilančna vsota ne 
presega 43 milijonov EUR) v primeru prijave na Ukrep 1 So-
financiranje materialnih in nematerialnih investicij in Ukrep 8 
sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka,

–  veliko podjetje, ki ni mikro, majhno ali srednje veliko podjetje 
po zgornji opredelitvi, v primeru prijave na Ukrep 8 sofinancira-
nje stroškov komunalnega prispevka, 

–  nepridobitne pravne osebe, registrirane skladno z zakonom, ki 
ureja socialno podjetništvo.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij: 
(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbe-
nikov drugega podjetja; 
(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 

upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; 
(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo 
podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, 
ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; 
(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko 
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja in dru-
ge pravne osebe, ki:
–  so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
–  so v stanju kapitalske neustreznosti po zakonu o finančnem po-

slovanju podjetij, 
–  so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in pre-

strukturiranje (po 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/ES),
–  so nenamensko koristili javna sredstva in od ugotovitve nepra-

vilnosti še ni preteklo 5 let,
–  imajo neporavnane finančne obveznosti do občine in države ter 

nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delav-
cev, pri čemer neporavnana obveznost presega 50,00 EUR,

–  so že koristili pomoč za iste upravičene stroške do višine, ki jo 
omogočajo posamezna pravila »de minimis«,

–  so že prejeli pomoč »de minimis« in naložbe oziroma storitve 
niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo,

–  so iz sektorja ribištva in akvakulture,
–  so iz sektorja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju  Evropske unije, 
–  delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov 

iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v 
naslednjih primerih:

–  če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadev-
nih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg,

–  če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na 
primarne proizvajalce.

Pomoči »de minimis« po tem pravilniku se lahko dodelijo pod po-
gojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji 
»de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpi-
sih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
–  že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri kate-

rih dajalcih in v kakšnem znesku,
–  kandidaturi za »de minimis« pomoč in o že odobreni in še ne 

izplačani »de minimis« pomoči,
–  drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene 

stroške,
–  o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi podjetij.

Pomoči »de minimis« ne smejo biti neposredno povezane z izvo-
zno dejavnostjo upravičenca in se ne smejo dodeljevati pod pogo-
jem, da se domačim proizvodom daje prednost pred uvoženimi.

Pomoči »de minimis« niso namenjene nabavi vozil za cestni pre-
voz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo dejavnost tovornega 
prometa.

Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodelje-
na po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. Decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
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Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU 352, 24. 12. 2013) ter o znesku »de minimis« po-
moči. 

Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni po-
moči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.

V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč »de minimis« ne 
sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumu-
lacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena 
v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Ko-
misija. 
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne bo prese-
gel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). 

Pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dode-
ljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje 
meje, določene v uredbi 360/2012. 

Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodelje-
no v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje 
meje (200.000,00 EUR oz. 100.000,00 EUR).

Pomoči »de minimis« se dodeljujejo v določeni višini za posame-
zne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij. 
Pomoč, odobrena po pravilu »de minimis«, lahko pokriva do 100% 
upravičenih stroškov (neto vrednost, brez vključenega DDV). 

Za razpisane ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za že izvedene 
in že plačane aktivnosti. 
Upravičenci lahko uveljavljajo pomoči de minimis za stroške iz 
obdobja od 29. 10. 2021 (zaključek lanskega razpisa) do vključ-
no 3. 11. 2022 ter za realizacijo samozaposlitev, odpiranje novih 
delovnih mest in zaposlovanje mladih od 29. 10. 2021 (zaključek 
lanskega razpisa) do vključno 3. 11. 2022. 

V.  OSNOVNI POGOJI RAZPISA PO POSAMEZNIH UKRE-
PIH 

Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja in ohranjanja obstoječih 
podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinan-
ciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

Upravičeni stroški za materialne investicije, ki se bodo izvajale na 
območju občine, so:
–  stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč, 
–  stroški pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije za 

gradnjo poslovnih objektov, 
–  stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov, 
–  stroški nakupa opreme in strojev, 
–  stroški celovite obnove obstoječe proizvodnje.

Upravičeni stroški za nematerialne investicije so: 
–  stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega 

tehničnega znanja ter programske opreme.

Neupravičeni stroški so stroški nakupa drobnega inventarja in 

opreme.

Upravičenci do pomoči so poslovni subjekti iz IV. točke tega raz-
pisa.

Materialna in / ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upra-
vičenca najmanj 3 leta.

Najnižji znesek investicije oz. prijavljenega projekta, s katerim 
je možno kandidirati na Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih 
in nematerialnih investicij znaša 2.000,00 EUR (neto vrednost, 
brez vključenega DDV), najvišji znesek s katerim je možno 
kandidirati na ta ukrep pa 60.000,00 EUR (neto vrednost, brez 
vključenega DDV).

Ukrep 3: Sofinanciranje samozaposlovanja
Namen pomoči je povečevanje števila samozaposlenih in zmanjše-
vanje brezposelnosti.

Upravičeni stroški so: 
–  stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 6 oziroma do 12 

minimalnih mesečnih plač.

Vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 12 me-
secev.

Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične ose-
be, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo 
dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka 
dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež 
na območju občine, in sicer do 12 minimalnih mesečnih plač za 
primer samozaposlitve brezposelne osebe in do 6 minimalnih me-
sečnih plač za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe. 

Ukrep 4: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Upravičeni stroški so: 
–  stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 12 mini-

malnih mesečnih plač,
–  stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve za-

poslitev v višini do 12 minimalnih mesečnih plač.

Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest 
so poslovni subjekti iz IV. točke tega razpisa in zaposlujejo za na-
men opravljanja dejavnosti na območju občine. Do sredstev je 
podjetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne 
osebe s stalnim bivališčem na območju občine.  

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlitve registrirano brezpo-
selnega iskalca prve zaposlitve so poslovni subjekti iz IV. točke tega 
razpisa in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti na območju 
občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve 
registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve, ki ima stalno 
bivališče na območju občine. 

Ukrep 5: Sofinanciranje zagona inovativnih podjetij 
Namen pomoči je ustanavljanje, zagon in razvoj inovativnih pod-
jetij, za katere je značilen visok nivo znanja, potencial hitre rasti, 
ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlene-
ga. 
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Upravičeni stroški so:
–  stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, blagovne 

znamke),
–  stroški izdelave prototipa,
–  stroški testiranja raziskovalne opreme,
–  stroški razvoja novega proizvoda in / ali storitve,
–  stroški raziskave tržišča,
–  stroški raziskovalnih in drugih storitev,
–  stroški nakupa specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj 

novega proizvoda in / ali storitve,
–  stroški dela redno zaposlenih v višini do 12 minimalnih meseč-

nih plač.

Upravičenci do pomoči so poslovni subjekti iz IV. točke tega raz-
pisa.

Ukrep 7: Sofinanciranje zaposlovanja mladih
Namen ukrepa je sofinanciranje zaposlovanja mladih brezposel-
nih oseb, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje in iz-
boljšalo njihove zaposlitvene možnosti. S tem bomo prispevali k 
doseganju čim hitrejše in stabilnejše zaposljivosti ciljne skupine ter 
pomagali znižati negativni trend brezposelnosti mladih. 
Upravičeni stroški so:
–  stroški za zaposlitev mlade osebe v višini do 12 minimalnih me-

sečnih plač. 

Sofinancirana zaposlitev mlade osebe mora trajati najmanj 12 me-
secev. 

Upravičenci do pomoči v primeru zaposlovanja mladih so pod-
jetja iz IV. točke tega razpisa in zaposlujejo za namen opravljanja 
dejavnosti na območju občine. 

Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve mlade 
osebe do dopolnjenega 30. leta starosti oziroma do dopolnjenega 
35. leta starosti v primeru zaposlitve osebe z najmanj visoko ali 
univerzitetno izobrazbo, ki ima stalno bivališče na območju ob-
čine. 

Ukrep 9: Sofinanciranje spodbujanja razvoja in delovanja soci-
alnega podjetništva
Namen ukrepa je dodeljevanje pomoči za ustanavljanje novih in 
razvoj obstoječih socialnih podjetij, ki s svojim delovanjem pripo-
morejo k reševanju socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih 
družbenih problemov na inovativen način ter zagotavljajo delovna 
mesta in socialno vključenost ranljivih skupin ter s svojimi proi-
zvodi in storitvami odgovarjajo na družbene probleme ter ustvar-
jajo družbeno korist. 
Upravičeni stroški so:
–  stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov za opravljanje 

dejavnosti socialnega podjetja,
–  stroški najema poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti so-

cialnega podjetja,
–  stroški za pokritje plač redno zaposlenih oseb, ki po zakonu o so-

cialnem podjetništvu, sodijo med ranljive skupine ljudi na trgu 
dela, 

–  stroški nakupa strojev in opreme za opravljanje dejavnosti soci-
alnega podjetja,

–  stroški promocijskih aktivnosti, 
–  stroški izobraževanj in usposabljanj redno zaposlenih za prido-

bitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje 
dejavnosti socialnega podjetja. 

Upravičenci do pomoči so nepridobitne pravne osebe, registrirane 
skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, s sedežem ali 
poslovno enoto na območju občine in investirajo v dejavnost na 
območju občine.

Ukrep 10: Sofinanciranje stroškov projektov, pomembnih za ra-
zvoj mestnega središča
Namen ukrepa je pomoč pri nastajanju in ohranjanju delovanja 
poslovnih subjektov v mestnem središču in spodbujanje njihovih 
projektov, s katerimi bo mestno središče postalo še bolj atraktivno 
in zanimivo. 
Upravičeni stroški so:
–  stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi projektov,
–  stroški promocije projektov,
–  stroški izvedbe projektov,
–  stroški nakupa opreme,
–  stroški ureditve zunanjega izgleda objektov (ureditev letnih vr-

tov, ureditev vitrin in izložb, označbe, table in podobno).

Upravičenci do pomoči so poslovni subjekti iz IV. točke tega razpi-
sa, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti na območju me-
stnega središča. 
Mestno središče pomeni območje starega mestnega jedra, kot ga 
določa OPN Mestne občine Ptuj.

VI. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG PO 
POSAMEZNIH UKREPIH
Komisija bo pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpol-
njevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom 
in namenom tega javnega razpisa ter intenzivnostjo in upraviče-
nostjo stroškov in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, 
ki so navedene v javnem razpisu, ocenila na podlagi spodaj nave-
denih meril in kriterijev po posameznih ukrepih.

Ukrep 1: Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
1. vrsta dejavnosti, 
2. status podjetja,
3. tehnološki vidik investicije,
4. vpliv na okolje,
5. vpliv investicije na poslovanje podjetja,
6. nove zaposlitve v povezavi z investicijo.

Ukrep 3: Sofinanciranje samozaposlovanja 
1. vrsta dejavnosti, 
2. primernost poslovnega načrta, 
3. število mesecev brezposelnosti, 
4. status samozaposlene osebe. 

Ukrep 4: Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest
1. status podjetja, 
2. vrsta dejavnosti, 
3. število mesecev brezposelnosti osebe, ki jo zaposlujejo, 
4. izobrazba novo zaposlene osebe,  
5. status novo zaposlene osebe,
6. vrsta pogodbe o zaposlitvi.

Ukrep 5: Sofinanciranje zagona inovativnih podjetij
1. vrsta dejavnosti, 
2. status podjetja, 
3. inovativnost, 
4. nove zaposlitve v povezavi z zagonom inovativnega podjetja,
5. primernost podjetniške ideje. 
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Ukrep 7: Sofinanciranje zaposlovanja mladih
1. vrsta dejavnosti, 
2. izobrazba novo zaposlene osebe,  
3. status novo zaposlene osebe, 
4. število mesecev brezposelnosti osebe, ki jo zaposlujejo,
5. vrsta pogodbe o zaposlitvi.

Ukrep 9: Sofinanciranje spodbujanja razvoja in delovanja soci-
alnega podjetništva
1. vrsta dejavnosti,
2. status podjetja,
3. vpliv naložbe na poslovanje,
4. nove zaposlitve v povezavi s predmetom prijave na razpis.

Ukrep 10: Sofinanciranje stroškov projektov, pomembnih za ra-
zvoj mestnega središča
1. vrsta dejavnosti,
2. trajanje poslovanja prijavitelja v mestnem središču,
3. pomen dejavnosti prijavitelja na oživljanje mestnega središča,
4. vpliv projekta na poslovanje prijavitelja.

Točkovanje glede na zgoraj navedene kriterije določa razpisna do-
kumentacija, ki je dostopna na spletni strani www.ptuj.si. 

Sredstva bodo dodeljena upravičencem za vloge, ki bodo pri toč-
kovanju dosegle najmanj minimalno število točk, potrebnih za 
dodelitev nepovratnih sredstev po posameznem ukrepu. Dejansko 
višino sofinanciranja po posamezni vlogi bo v okviru dovoljene 
bruto intenzivnosti pomoči določila komisija glede na število 
upravičenih vlog in višino razpoložljivih sredstev po razpisu. 

VII. ROK ODDAJE VLOG IN NAČIN PRIJAVE
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Me-
stni trg 1, 2250 Ptuj, je četrtek, 3. 11. 2022, do 15. ure, oziroma 
najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena po-
šiljka. 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije. Vloge na ta razpis morajo biti 
vložene posebej za vsak ukrep. V primeru, da se znotraj posame-
znega ukrepa prijavljate z več projekti, mora biti vsak projekt na 
svojih obrazcih. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana 
prijava bo obravnavana kot popolna.

Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno 
v zaprti pisemski ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ - VLOGA 
RAZPIS PODJETNIŠTVO 2022«, dostaviti na naslov Mestne ob-
čine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 

Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v spreje-
mno pisarno Mestne občine Ptuj, do navedenega roka za oddajo 
ali bodo oddane na pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 3. 
11. 2022.
Na hrbtni strani pisemske ovojnice morata biti naziv in polni 
naslov prijavitelja. 

VIII. PORABA SREDSTEV
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za na-
men, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podla-
gi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila 

pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega 
organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripa-
dajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje. 

IX. DATUM ODPIRANJA VLOG
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka za dostavo vlog. 
Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih 
vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. čle-
na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16, 164/20, 11/22,  96/22 in 105/22 - ZZNŠPP) ne bo 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene pisemske ovojnice. Nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 dni od odpiranja 
vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki 
jih prijavitelj ne bo dopolnil v določenem roku, bo komisija zavr-
gla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne za-
vrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele v roku se kot prepozne zavržejo.
X. IZID RAZPISA
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje županja. 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v 
roku 60 dni od obravnave popolnih vlog na komisiji.

Mestna občina Ptuj lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnih koli posledic razveljavi ali dodeli le določen del razpolo-
žljivih sredstev po razpisu.

XI. DODATNE INFORMACIJE
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo 
v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 
Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Ptuj, www.
ptuj.si. Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino 
Ptuj Klavdijo Petek, tel. št. 02/748 29 40, gsm 051 311 260, ali pišete 
na elektronski naslov klavdija.petek@ptusj.si. 

Številka: 410-369/2022
Datum: 27. 9. 2022     

Nuška Gajšek
županja
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