
1

LETO XXVII ŠTEVILKA 828. MAJ 2021 ISSN 2463-9362Mestne občine Ptuj

52. SKLEP
o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega 
doma Ptuj (str. 1)

53. SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičninah katastrska občina 366 Krčevina pri 
Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 (str. 2)

52.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj 
na svoji 26. seji, dne 24. 5. 2021, sprejel naslednji 

SKLEP
o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Cenik za najem prostorov Narodnega doma Ptuj, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

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

Številka: 3528-8/2021-4
Datum: 24. 5. 2021

Nuška Gajšek
županja

Narodni dom Ptuj Priložnostni najem (dnevno) 
v EUR z DDV*

Urni najem (enkratni) 
v EUR z DDV*

Terminski najem (2 uri) 
v EUR z DDV*

Velika dvorana 120,00 24,00 36,00
Velika dvorana s kuhinjo 140,00 28,00 42,00
Mala dvorana 60,00 12,00 18,00
Mala dvorana s kuhinjo 70,00 14,00 21,00
Točilnica 30,00 6,00 9,00
Točilnica s kuhinjo 40,00 8,00 12,00
Glasbena soba I 15,00 3,00 4,50
Glasbena soba II in III 10,00 2,00 3,00

Cenik za najem prostorov Narodnega doma Ptuj

* V kurilni sezoni se osnovna cena dvigne za 20 %

54. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni 
občini Ptuj v letu 2021 (str. 2)

55. JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 
v letu 2021 (str. 3)



ŠTEVILKA 8 LETO XXVII / 28. 5. 2021URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

2

53.
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 175/20) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 26. seji, dne 24. 5. 2021, sprejel naslednji

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah katastrska občina 366 Krčevina pri 
Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepre-
mičninah katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 
2175/4, 2175/9 in 2175/10, pri katerih je v zemljiški knjigi vknji-
ženo javno dobro. 

2. člen
Nepremičnine katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu par-
cele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 postanejo last Mestne občine Ptuj.

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

Številka: 007-1/2017
Datum: 24. 5. 2021   

Nuška Gajšek
županja

54.
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju mladinskih organi-
zacij v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
11/20) Mestna občina Ptuj objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni 

občini Ptuj v letu 2021

1. Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih organizacij, ki so 
javnega pomena in vključujejo mlade iz Mestne občine Ptuj.

2. Pogoji za sodelovanje:
Mestna občina Ptuj bo sofinancirala naslednje programe oz. 
projekte za mladinske organizacije in mlade:

–  neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
–  preventivno delo z otroki in mladimi,
–  oblikovanje ustreznih socialnih veščin, interesov, sposobnosti,
–  usposabljanje za pridobivanje veščin življenja v naravi,
–  vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja 

ter svetovanja mladim,
–  vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 
–  vključujejo programe oz. projekte za preprečevanje različnih 

oblik zasvojenosti,
–  spodbujajo k strpnosti, kulturi miru ter nenasilju med in nad 

mladimi,
–  spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
–  spodbujajo inovativnost med mladimi,

–  spodbujajo zaposljivost in podjetnost mladih,
–  vključujejo mladinsko prostovoljsko delo in druge oblike ak-

tivnega državljanstva,
–  vključujejo mobilnost mladih in širijo zavest o evropskem dr-

žavljanstvu,
–  vključujejo ozaveščanje o škodljivosti sovražnega govora med 

mladimi in njegovih negativnih učinkih in nevarnostih za 
družbo kot celoto.

      
3. Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

–  so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavo-
da ali druge neprofitne organizacije,

–  imajo sedež v Mestni občini Ptuj in izvajajo dejavnost na ob-
močju občine oz. ne glede na sedež, če je program oz. projekt 
dela zastavljen tako, da aktivno vključuje mlade iz Mestne ob-
čine Ptuj,

–  imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje,
–  imajo vsaj 70 % članstva iz Mestne občine Ptuj v starostni ka-

tegoriji od 15 do 29 let,
–  imajo izdelano finančno konstrukcijo iz katere so razvidni pri-

hodki in odhodki izvajanja mladinskih  programov oz. projek-
tov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev 
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

–  vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realiza-
ciji programov oz. projektov za preteklo leto ter redno izpol-
njujejo pogodbene obveznosti,

–  niso registrirani po Zakonu o političnih strankah,
–  izvajalec za prijavljene aktivnosti ni financiran že iz drugih po-

stavk proračuna Mestne občine Ptuj.

4. Razpisna merila

Merila za točkovanje:
1. Število članov, vključenih v organizacijo 
iz Mestne občine Ptuj od 15 do 29 let Število točk

0-15 5 točk
16-30 10 točk
31-50 20 točk
Nad 50 25 točk
2. Ustaljenost programa oz. projekta Število točk
Program oz. projekt se izvaja 0-2 let 3 točke
Program oz. projekt se izvaja 3-5 let 8 točk
Program oz. projekt se izvaja 6-10 let 12 točk
Program oz. projekt se izvaja nad 10 let 15 točk
3. Kakovost programa oz. projekta Število točk
Kakovost programa oz. projekta 0-40 točk
4. Število ur programa oz. projekta Število točk
Do 15 ur 15 točk
16-30 ur 20 točk
Nad 30 ur 25 točk
5. Stroški programa oz. projekta Število točk
Do 250 EUR 10 točk
251-750 EUR 20 točk
Nad 751 EUR 30 točk
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6. Sodelovanje v mladinskem sektorju v 
Mestni občini Ptuj Število točk

Vlagatelj ni član Mladinskega sveta Mestne 
občine Ptuj 0 točk

Vlagatelj je član Mladinskega sveta Mestne 
občine Ptuj 10 točk

7. Partnerstvo Število točk
Vlagatelj izvaja program oz. projekt sam 0 točk
Vlagatelj izvaja program oz. projekt v sode-
lovanju z drugimi organizacijami v Mestni 
občini Ptuj (ustrezno dokazilo, npr. izjava)

10 točk

Predložene programe bo v skladu z Merili za točkovanje predlo-
ženih programov in projektov presojala in ocenjevala strokovna 
komisija, ki jo imenuje županja Mestne občine Ptuj. 
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in projekti, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim merilom.

5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
Okvirna vrednost razpisanih sredstev, namenjenih za sofinancira-
nje mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2021, znaša 
5.000,00 EUR iz proračunske postavke:
–  789 Mladinski projekti (razpis): 5.000,00 EUR.
Posamezen program oz. projekt se lahko sofinancira največ do 
50 % ocenjene vrednosti programa oz. projekta. 
Vlagatelj je dolžan zagotoviti sofinanciranje programov oz. projek-
tov v preostali višini vrednosti programa oz. projekta in to dokaza-
ti v končnem poročilu. 
Vsaka mladinska organizacija lahko prijavi največ dva programa 
oz. projekta na razpisno obdobje. 

6. Obdobje za porabo sredstev:
Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo biti porabljena do konca 
leta 2021. Mestna občina Ptuj bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini 
Ptuj v letu 2021.

7. Rok za oddajo prijave in način prijave
Rok za oddajo prijave na javni razpis je 21. 6. 2021.

8. Razpisna dokumentacija in prijava:
Razpisna dokumentacija obsega:

–  besedilo javnega razpisa,
–  prijavni obrazec na javni razpis,
–  vzorec pogodbe in
–  zahtevek za izplačilo.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki 
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava je popolna, če:

–  je predložena na navedenem prijavnem obrazcu, ki je v celoti 
izpolnjen,

–  vsebuje vse zahtevane podatke in priloge ter
–  je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. 

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne ob-
čine Ptuj: www.ptuj.si.

9. Rok za oddajo vlog in način pošiljanja:
Rok za oddajo prijav je 21. 6. 2021 oz. najkasneje ta dan oddana 
vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Prijave z vsemi zahtevani-
mi prilogami oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov 
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj z oznako »NE ODPI-
RAJ – PRIJAVA NA RAZPIS 2021 – MLADINSKE ORGANIZA-

CIJE«. Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja – naziv ter 
naslov. Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo 
vrnjene pošiljatelju.
Vse pravočasno prispele vloge na javni razpis pregleda komisija in 
preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Komisija 
lahko posameznega vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelji 
morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k 
ocenjevanju vloge, v skladu z merili.
Vlagatelj pridobi točke glede na število udeležencev iz Mestne 
občine Ptuj, glede na ustaljenost programa oz. projekta, kakovost 
programa oz. projekta, število ur oz. trajanje programa oz. pro-
jekta, stroške programa oz. projekta, sodelovanja v mladinskem 
sektorju v Mestni občini Ptuj in partnerstvo. 

10. Datum odpiranja:
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
uradna oseba za vodenje postopka sofinanciranja mladinskih or-
ganizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2021 opravila v roku 8 dni od 
roka za dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pra-
vilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

11.  Izid razpisa:
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril 
bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sofinanci-
ranja.
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 8 dneh 
od prejema sklepa vloži pritožbo na županjo. Po dokončnosti skle-
pa se z vlagateljem sklene pogodba.

12.  Dodatna pojasnila:
Dodatna pojasnila glede javnega razpisa za sofinanciranje mladin-
skih organizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2021 lahko dobite na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, Mojca Prigl, tel. 02 748 29 
83, mojca.prigl@ptuj.si. 

Številka: 410-164/2021-3
Datum: 13. 5. 2021

Nuška Gajšek
županja 

55.
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 in 164/20) in Odloka o proračunu Mestne 
občine Ptuj za leto 2021 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
16/20 in 2/21) Mestna občina Ptuj objavlja
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev 
in drugih dogodkov na območju Mestne občine Ptuj 

v letu 2021

1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje največjih tradicionalnih prire-
ditev in drugih dogodkov posameznih organizatorjev in izvajal-
cev, ki so izvedene na območju Mestne občine Ptuj in prispevajo k 
promociji in prepoznavnosti Ptuja na lokalnem, državnem in med
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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 pre-
bivališče 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 
prebivališča na območju Mestne občine Ptuj, izvajajo pa pri-
reditve in dogodke, ki se izvajajo na območju Mestne občine 
Ptuj,

–  programi prireditev in dogodkov so dostopni širšemu krogu 
obiskovalcev, 

–  programi prireditev in dogodkov imajo svojo prepoznavno 
vsebino in značaj, so dodana vrednost mesta in skrbijo za dvig 
kulturne zavesti ter promocijo Ptuja v širši regiji,

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

–  pri predstavitvah in promociji prireditev in dogodkov so upo-
rabljene 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 aktivno-
stih,

–  sredstev za te prireditve in dogodke niso dobili že na katerem 
drugem javnem razpisu Mestne občine Ptuj za leto 2021,

–  bodo termini in morebitne spremembe prireditev in dogod-
kov, predhodno usklajeni z Mestno občino Ptuj,

–  organizatorji prireditev in dogodkov bodo pri izvedbi dogod-
kov upoštevali omejitve glede na epidemiološke razmere CO-
VID-19 in v tistem času aktualne in veljavne ukrepe države, 
vezane na preprečevanje in zajezitev epidemije COVID-19.

3. Dodatni pogoj za sklop 5:
Dogodek bo Mestna občina Ptuj sofinancirala ob pogoju, da bo 
na dan dogodka glede na epidemiološke razmere COVID-19 in 
ukrepe države, vezane na preprečevanje in zajezitev epidemije CO-
VID-19, možno zagotoviti obisk brezplačnega dogodka najmanj 
1.000 obiskovalcem.

4. 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 49.500,00 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: največji rekreativni kolesarski dogodki, ki promovi-
rajo občino in zdrav način življenja (npr. Poli maraton,…) 
                 1.500,00 EUR

SKLOP 5: 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 6: 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,..,)                 2.000,00 EUR

SKLOP 7: 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.

5. 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. 

6. 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 obi-

čaje;
–  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 
pristope, ki jih ocenjujemo preko naslednjih meril po posa-
meznih sklopih:

SKLOP 1 – prireditve, ki oživljajo rimsko obdobje širšega ptuj-
skega območja: 
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1.  tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve  
(največ možnih 15 točk)

prireditev spada med največje tradicionalne    prire-
ditve, 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 organi-
zator 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

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 
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 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 Slo-
venije ali iz tujine 15 točk

sodelujeta ena ali dve skupini iz drugih krajev Slove-
nije 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 – tradicionalne prireditve, ki promovirajo vinogra-
dniško in vinarsko tradicijo Ptuja, mesta z bogato vinsko zgo-
dovino:

1. tradicionalnost prireditve - uvrstitev prireditve (največ možnih 
15 točk)
prireditev spada med največje tradicionalne    prire-
ditve 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
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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: 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    pri-
reditve 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 prepo-
znavnosti 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 5: 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 kultur-
ne 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 do-
godku 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 jav-
nosti (največ možnih 15 točk):
dogodek je brezplačen in dostopen širši javnosti  15 točk
dogodek ni brezplačen    0 točk

  
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 6: 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  



ŠTEVILKA 8LETO XXVII / 28. 5. 2021 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE PTUJ

7

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 dogod-
ke    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 7: 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 dogod-
ke

   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. 

7. Rok izvedbe in poraba dodeljenih sredstev 
Rok za izvedbo prijavljenih projektov mora biti do konca leta 
2021. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2021, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Mestna občina Ptuj bo z izbranimi vlagatelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju projekta oz. prireditve v letu 2021.

8. 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.

9. Rok za oddajo vlog in način oddaje
Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je po-
nedeljek, 14. 6. 2021, do vključno 15. ure, oziroma najkasneje ta 
dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravo-
časne 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 2021«

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

Nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane.
 
10. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
strokovna komisija opravila v sredo, 16. 6. 2021, ob 11. 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.  
 
11. Izid razpisa
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in 
kriterijev bo strokovna komisija pripravila predlog razdelitve sred-
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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.
    
12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno do-
kumentacijo
Dokumentacija razpisa (besedilo razpisa, razpisna dokumentacija, 
obrazci), je od dneva objave do izteka prijavnega roka dostopna na 
spletni strani Mestne občine Ptuj www.ptuj.si.
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: 410-108/2021
Datum: 12. 5. 2021

Nuška GAJŠEK
županja 


