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34.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUO-
OPE), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – 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 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, sprejel

ODL OK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj 

za leto 2022

1.  člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/21) se 3. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»3. člen
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2022 se določi v višini 44.456.023,27 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:

34. ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine 
Ptuj za leto 2022 (str. 1)

35. ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Javne 
službe Ptuj, d. o. o. (str. 4)

36. SKLEP
o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne 
občine Ptuj (str. 4)

37. SKLEP
o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine 
Ptuj (str. 4)

38. SKLEP
o dopolnitvah Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno 
parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj 
(str. 4)

39. SKLEP
o delni povrnitvi stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 
občini Ptuj za volilno leto 2022 (str. 5)

40. SKLEP 
o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter 
številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj 
za šolsko leto 2022/2023 (str. 5)

41. SKLEP
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v 
Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj 
(str. 6)

42. JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni 
občini Ptuj v letu 2022 (str. 6)

43. JAVNI RAZPIS
za dodelitev proračunskih sredstev lastnikom in 
solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem 
mestnem jedru Ptuja za leto 2022 (str. 8)
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
      Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   35.178.698,76
TEKOČI PRIHODKI 22.472.162,13

70 DAVČNI PRIHODKI 17.262.987,30
700 Davki na dohodek in dobiček 13.575.053,00
703 Davki na premoženje 3.342.834,00
704 Domači davki na blago in storitve 342.600,30

           706 Drugi davki 2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.209.174,83

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 4.344.251,39
711 Takse in pristojbine 42.100,00
712 Globe in druge denarne kazni 111.800,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 709.523,44

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.010.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 500.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 510.000,00

73 PREJETE DONACIJE 129.157,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 129.157,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 11.567.379,63
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 4.325.345,46
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.242.034,17

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 43.352.851,27
40 TEKOČI ODHODKI 10.113.429,30

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 3.293.917,54
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 530.938,34
402 Izdatki za blago in storitve 5.413.882,42
403 Plačila domačih obresti 96.691,00
409 Rezerve     778.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 10.266.542,94
410 Subvencije  143.800,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.886.634,18
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.011.550,03
413 Drugi tekoči domači transferi 4.224.558,73
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 21.518.408,35
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.518.408,35

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.454.470,68
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.327.362,68
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 127.108,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -8.174.152,51
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
       Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 18.800,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 18.800,00

750 Prejeta vračila danih posojil 18.800,00
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 naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 18.800,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
      Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2022

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 5.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 5.000.000,00

500 Domače zadolževanje 5.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.103.172,00

55 ODPLAČILA DOLGA 1.103.172,00
550 Odplačila domačega dolga 1.103.172,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
 RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -4.258.524,51                   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  3.896.828,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  8.174.152,51
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 4.499.782,52

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.
(5) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se obja-
vita na spletni strani Mestne občine Ptuj.
(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

2.  člen
V četrtem odstavku 9. člena se v zadnjem stavku znesek »50.000,00 
EUR« nadomesti z zneskom »100.000,00 EUR«.

3.  člen
(1) V prvem odstavku 13. člena se znesek »6.000.000,00 EUR« na-
domesti z zneskom »5.000.000,00 EUR«.

(2) V tretjem odstavku 13. člena se znesek »2.000.000,00 EUR« 
nadomesti z zneskom »3.200.000,00 EUR«.

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

Številka: 410-373/2021
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja
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35.
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 
33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 
22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), drugega odstavka 
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
-A in 80/20 – ZIUOOPE) 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 36. redni seji, dne 16. 5. 2022, sprejel

ODL OK
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja 

Javne službe Ptuj, d. o. o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (Uradni 
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/14, 11/16, 14/17, 1/18 in 
1/20; v nadaljevanju: odlok) se prvi in drugi odstavek 10. člena 
spremenita tako, da se glasita:

»(1) Osnovni kapital podjetja znaša nominalno 1.251.650,00 EUR 
(en milijon dvestoenainpetdeset tisoč šeststopetdeset evrov 00/100).
(2) Osnovni kapital podjetja je sestavljen iz denarnega vložka v no-
minalni vrednosti 515.050,00 EUR (petsto petnajst tisoč petdeset 
evrov 00/100) in iz naslednjih stvarnih vložkov:
–  nepremičnina katastrska občina 388 Rogoznica, parcela 831/4, v 

skupni izmeri 4.242,00 m2, v nominalni vrednosti 85.600,00 EUR 
(petinosemdeset tisoč šeststo evrov 00/100) in

–  nepremičnini katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, parceli 
561/1 in 561/2, v skupni izmeri 6.261,00 m2 v nominalni vredno-
sti 651.000,00 EUR (šeststoenainpetdeset tisoč evrov 00/100).«.

2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-12/2008
Datum: 16. 5. 2022

Nuška Gajšek
županja

36.
Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15, 16/17 in 5/21) je 
Mestni svet Mestne občine Ptuj na 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, 
sprejel naslednji

SK L E P
o podelitvi priznanja naziv 

častna občanka Mestne občine Ptuj

1.
Priznanje naziv častna občanka Mestne občine Ptuj se podeli 
Branki Bezeljak za izjemne dosežke življenjskega dela v dobrobit 
Mestne občine Ptuj in njenih prebivalcev, za izjemne zasluge na 

področju kulture, predvsem na področju alternativnega, ljubitelj-
skega ter profesionalnega gledališkega ustvarjanja in poustvarja-
nja.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 094-2/2022-6
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

37.
Na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15, 16/17 in 5/21) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, 
sprejel naslednji

SK L E P
o podelitvi priznanja 

zlata plaketa Mestne občine Ptuj

1. 
Priznanje zlata plaketa Mestne občine Ptuj se podeli Združenju 
šoferjev in avtomehanikov Ptuj za posebne zasluge in prizadev-
no delo na področju preventive in varnosti v cestnem prometu, 
aktivnosti pri izvedbi različnih oblik izobraževanj in projektov (s 
področja prometne varnosti) ter doprinos k večji prometni varno-
sti na širšem območju Ptuja. 

2.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 094-5/2022-2
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

38.
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN 
in 57/11), drugega odstavka 19. člena Odloka o koncesiji za opra-
vljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Mestni 
občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/08, 10/12, 
13/13, 15/13 in 5/14) 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 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, sprejel

SK L E P
o dopolnitvah Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne 

lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno 
parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj

1. člen
(1) V Sklepu o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza ne-
pravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj (Uradni 
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vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/19, 6/19, 8/20, 6/21 in 12/21; v nadaljevanju: Sklep) se v 1. členu v tabeli dodajo nove deveta, deseta in 
enajsta rubrika, ki se glasijo:
 »

CENE POLNJENJA ELEKTRIČNIH VOZIL Cena brez DDV Vrednost DDV Cena z DDV
cena polnjenja (0 minut – 60 minut) / kWh 0,12 0,03 0,15
cena polnjenja (60 minut – 120 minut) / kWh 0,16 0,04 0,20
cena polnjenja (120 minut – 180 minut) / kWh 0,20 0,05 0,25
PRISTOJBINA POLNJENJA ELEKTRIČNIH VOZIL Cena brez DDV Vrednost DDV Cena z DDV
pristojbina / 1 polnjenje 0,49 0,11 0,60
PARKIRININA ZA ČAS, KO IMA ELEKTRIČNO VOZILO 100 
% NAPOLNJENO BATERIJO, ALI PO POTEKU POLNJENJA 
NAD 180 MINUT

Cena brez DDV Vrednost DDV Cena z DDV

parkiranje na prostoru namenjenemu polnjenju električnih vozil, 
ko je baterija vozila 100% napolnjena, ali po poteku polnjenja nad 
180 minut / minuta

0,16 0,04 0,20

«.

2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2023.

Številka: 007-20/2012
Datum:  13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

39.
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampa-
nji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 
11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 - odl. US) in 12. člena 
Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 37. redni seji, 
dne 13. 6. 2022, sprejel 

SK L E P
o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volilne 

kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ptuj za 
volilno leto 2022

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrni-
tev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v 
Mestni občini Ptuj za volilno leto 2022.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati, ki jim pripade-
jo mandati v mestnem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme presegati porabljenih 
sredstev za volilno kampanjo, četudi bi volilni izid to omogočal.

3. člen
(1) Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, 
za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
(2) Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, 
sta kandidata upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi do-
bljenih glasov na ponovnem glasovanju.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v 
mestni svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna Mestne občine Ptuj za leto 
2023, 30. dan po predložitvi poročila mestnemu svetu in Račun-
skemu sodišču.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o delni po-
vrnitvi stroškov organizatorjem volilne kampanje v Mestni občini 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/18). 

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

Številka: 041-2/2022-3
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

40.
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIU-
ZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP in 18/21), 24. člena Pravilnika 
o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) 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 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, 
sprejel

SK L E P 
o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter 

številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj 
za šolsko leto 2022/2023

1. 
Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme pregled števila vpisanih 
otrok ter daje soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov v 
Vrtcu Ptuj v šolskem letu 2022/2023, kot izhaja iz predloga Vrtca 
Ptuj, št. 007-1/2022-81-0101 z dne 25. 5. 2022. Vrtec v šolskem letu 
2022/2023 organizira delo v 48,50 oddelkih.
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2. 
V primeru, da število vpisanih otrok v posameznem oddelku Vrtca 
Ptuj presega z zakonom določen normativ, Mestni svet Mestne ob-
čine Ptuj soglaša, da lahko Vrtec Ptuj uporabi fleksibilni normativ, 
ki dovoljuje v vsakem oddelku zvišanje za največ dva otroka, glede 
na najvišje dovoljeno število otrok v oddelku, vendar le v primerih, 
ko je to nujno potrebno. 

3. 
(1) Mestni svet Mestne občine Ptuj pooblašča županjo, da lahko v 
skladu s potrebami in ob izpolnitvi minimalnih normativov za od-
prtje posamezne vrste oddelka, izda soglasje k odprtju dodatnega 
oddelka med šolskim letom.  
(2) V primeru, da se med letom pojavi potreba po spremembi vrste 
oddelka, ki jo na podlagi obrazložitve pisnega predloga ustanovi-
teljici posreduje Vrtec Ptuj, mestni svet pooblašča županjo za izda-
jo soglasja za spremembo vrste oddelka. 

4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporablja pa se za šolsko leto 2022/2023. 

Številka: 007-6/2022
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

41.
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 37. redni seji, dne 13. 6. 2022, sprejel 

SK L E P
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v 

Svet zavoda javnega zavoda Zavod za šport Ptuj
 
1.
Za predstavnike Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda 
Zavod za šport Ptuj se imenujejo: 

– Andrej ČUŠ, 
– dr. Renata DEBELJAK, 
– Helena NEUDAUER, 
– Boštjan ŠERUGA in 
– Marta TUŠEK.

2.
Mandatna doba imenovanih v svetu zavoda traja pet let in začne 
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: 100-41/2022-8
Datum: 13. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

42.
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

JAV N I R A Z PI S
za sofinanciranje mladinskih organizacij v Mestni 

občini Ptuj v letu 2022

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 aktiv-

nega državljanstva,
–  vključujejo mobilnost mladih in širijo zavest o evropskem drža-

vljanstvu,
–  vključujejo ozaveščanje o škodljivosti sovražnega govora med 

mladimi in njegovih negativnih učinkih in nevarnostih za druž-
bo kot celoto.

      
3. Razpisni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
–  so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavoda 

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 kate-

goriji 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 realizaciji 
programov oz. projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo 
pogodbene obveznosti,

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

stavk proračuna Mestne občine Ptuj.
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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
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 sodelova-
nju 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 2022, 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 2022 morajo biti porabljena do konca 
leta 2022. Mestna občina Ptuj bo z izbranimi prijavitelji sklenila 
pogodbo o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini 
Ptuj v letu 2022.

7. Rok za oddajo prijave in način prijave
Javni razpis je odprt od 24. 6. 2022. Rok za oddajo prijave na javni 
razpis je 25. 7. 2022.

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 25. 7. 2022 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 ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS 2022 – MLADINSKE 
ORGANIZACIJE«. 

Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja – naziv ter naslov. 
Nepravilno označene ovojnice z vlogo ne bodo obravnavane in 
bodo vrnjene pošiljatelju.

10. Datum odpiranja:
Komisija odpre in pregleda vse pravočasno prispele vloge na javni 
razpis ter preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. 
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in ozna-
čene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem 
so bile predložene.
Komisija lahko posameznega vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. 
Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od pre-
jema 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. 

11.  Izid razpisa:
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisnih pogojev in meril 
bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sofinanci-
ranja.
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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 2022 lahko dobite na 
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, pri Mojca Prigl, svetovalki v 
Kabinetu župana tel. 02 748 29 83, mojca.prigl@ptuj.si. 

Številka: 410-300/2022-3
Datum: 15. 6. 2022

Nuška Gajšek
županja

43.
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2022 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/21) in 11. člena Pravil-
nika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastni-
kom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/21) Mestna občina Ptuj, 
Mestni trg 1, Ptuj, objavlja 

JAV N I R A Z PI S
za dodelitev proračunskih sredstev lastnikom in 

solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem 
mestnem jedru Ptuja za leto 2022

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 
58835980000, ID za DDV: SI85675237.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev la-
stnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem 
mestnem jedru Ptuja z namenom ohranjanja zgodovinskega me-
stnega jedra Ptuja.

Pomoči po tem razpisu se dodeljujejo podjetjem kot pomoč po pra-
vilu »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«, ki se uporablja 
do 31. 12. 2023.

3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Upravičenci ali prejemniki sredstev po tem razpisu so:
–  fizične osebe, ki so lastniki in solastniki stavb ali delov stavb v 

starem mestnem jedru Ptuja, ki so predmet obnove in prenove 
stavb in 

–  pravne osebe, ki so lastniki in solastniki  stavb ali delov stavb v 
starem mestnem jedru Ptuja, ki so predmet obnove in prenove 
stavb ter delujejo kot podjetje. 

»Podjetje« je lahko vsak subjekt ne glede na svojo statusno prav-
no obliko, organizacijo ali lastništvo, če je njegova dejavnost, ki je 
predmet sofinanciranja, gospodarska dejavnost; to je dejavnost, ki 
se opravlja na trgu (dobava blaga ali izvajanje storitev zaradi pri-
dobivanja dohodka). 

Pomoč »de minimis« se dodeli podjetju, ki upošteva opredelitev 

enotnega podjetja.
Za enotno podjetje 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).

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v 
enem od naslednjih razmerij: 
a)  podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbeni-

kov drugega podjetja; 
b)  podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov 

upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega pod-
jetja;

c)  podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo pod-
jetje 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 pod-
lagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja samo 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 razpisu niso upravičena podjetja, 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 ribogojstva v skladu z Uredbo (EU) št. 
1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2013 (UL L, št. 354/1 z dne 28.12.2013),

–  so iz sektorja primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 

–  delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupno-
sti 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.

Pomoč »de minimis« ne sme biti namenjena izvozu oz. z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je po-
moč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovi-
tvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi iz-
datki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoči »de minimis« po tem razpisu se lahko dodelijo pod pogo-
jem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji »de 
minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 
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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 
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.

Pomoči po pravilu »de minimis«, se lahko seštevajo z drugimi po-
močmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje do-
voljene intenzivnosti teh pomoči. 

4. Višina razpoložljivih sredstev in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih sredstev v letu 2022 znaša 30.000,00 EUR. 
Sredstva so na proračunski postavki 636 Subvencioniranje obnov 
fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja.

Sredstva se dodelijo na podlagi meril, navedenih pod točko 6. tega 
razpisa. Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je 

lahko do največ 40% višine pogodbenih del. Višina pogodbenih 
del je razvidna iz računa izvedenih del, ki ga upravičenec priloži 
zahtevku za izplačilo sredstev. 
Proračunska sredstva se dodelijo na osnovi solastniških deležev 
stavbe, ki pripadajo upravičencem do sredstev. 
V posameznem primeru se lahko dodeljena sredstva nakažejo di-
rektno na račun izvajalca del. V tem primeru se z izvajalcem sklene 
neposredna pogodba. Pogodbo morata podpisati tako upravičenec 
kot tudi izvajalec gradbenih del.

5. Dodatni pogoji za dodelitev proračunskih sredstev
Vlogo za dodelitev proračunskih sredstev lahko oddajo fizične in 
pravne osebe, ki ob splošnih pogojih izpolnjujejo naslednje doda-
tne pogoje:  
–  da so lastniki ali solastniki stavb v starem mestnem jedru Ptuja 

in imajo do Mestne občine Ptuj poravnane vse finančne obve-
znosti,

–  stavba je razglašena za kulturno dediščino, 
–  se stavba nahaja v starem mestnem jedru, kar je določeno po 

Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
P11-C1 Staro mestno jedro Ptuja (Uradni vestnik občin Ormož 
in Ptuj, št. 38/88),

–  dela morajo biti opravljena po navodilih Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije,

–  prejemnik sredstev bo obnovil fasado in/ali streho stavbe v ce-
loti. 

V primeru etažnega lastništva oz. solastništva na stavbi je po-
trebno priložiti izjavo, da se etažni lastniki oz. solastniki stri-
njajo z izvedbo. 
Etažni lastniki oz. solastniki kot prosilci morajo predložiti izja-
vo upravnika stavbe ali ustreznega števila solastnikov/etažnih 
lastnikov stavbe, da se investicija izvaja oz. bo izvedena najka-
sneje do predložitve zahtevka. 

6. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev
Posamezne vloge bodo točkovane na podlagi meril, podanih preko 
točkovnika.

Kategorija spomenika iz vidika kulturne dediščine
MERILO TOČKE 

spomeniki, evidentirani za spomenike državnega 
pomena

15

spomeniki lokalnega pomena 10
objekti kulturne dediščine 5

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

Objekti, nevarni za okolico 
MERILO TOČKE 

močno odpadanje ometa oz. zamakanje strehe; 
ogrožena je varnost stavbe

25

delno odpadanje ometa ali luščenje zaključnega 
sloja na posameznih mestih

15

vidne poškodbe zaključnega sloja na stavbi oz. 
močna onesnaženost stavbe

5

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

Objekti z neustreznimi arhitekturnimi rešitvami ali motečo in-
frastrukturno napeljavo

MERILO TOČKE 
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neustrezne arhitekturne rešitve 10
moteča infrastrukturna napeljava 5

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo

Objekti, ki so že delno obnovljeni
MERILO TOČKE 

objekt je delno obnovljen 15

Objekti s starejšo letnico izgradnje 
MERILO TOČKE 

nad 50 let 15
od 25 do 50 let 10

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

Lega objekta
MERILO TOČKE 

objekt leži v predelu, ki je že delno obnovljen
(obnovljena je sosednja stavba oz. stavba preko 
ulice ali trga

15

objekt leži v bližini obnovljenih stavb 
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 30 m) 10

objekt leži v bližini obnovljenih stavb 
(obnovljene stavbe so oddaljene manj kot 60 m) 5

Opomba: Točke se med seboj ne seštevajo. 

Mestna občina Ptuj bo prosilce uvrstila tako, da bo prejemnikom 
sredstev na podlagi zbranih točk sofinancirala do največ 40% vre-
dnosti pogodbenih del. Večje število zbranih točk, pomeni višji % 
sofinanciranja vrednosti pogodbenih del, a največ do 40% vredno-
sti pogodbenih del. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpolo-
žljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk vlagateljev, 
ki izpolnjujejo v skladu z razpisom določene pogoje.

Višino zneska po posamezni vlogi bo določila komisija, glede na 
število vlog, število točk in razpoložljiva proračunska sredstva. 

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana v letu 2022 in 
morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022 oziroma v pla-
čilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 
206/21-ZDUPŠOP). 

S prejemniki sredstev bo Mestna občina Ptuj sklenila pogodbe o 
dodelitvi proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za 
obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja za leto 2022, v 
katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti. 

8. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave 
Razpisna dokumentacija obsega: 
–  besedilo javnega razpisa, 
–  prijavni obrazec na javni razpis z izjavami in seznamom do-

kumentov, ki morajo biti priloženi k vlogi (točke od a do f):  
a) parafiran vzorec pogodbe A ali B, 
b)  v primeru etažnega lastništva oz. solastništva overjeno (notar, 

upravna enota) izjavo ustreznega števila solastnikov/etažnih la-
stnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi deli,

c)  v primeru etažnega lastništva oz. solastništva, izjavo upravnika 
stavbe ali izjavo ustreznega števila solastnikov/etažnih lastnikov 

stavbe, da se investicija izvaja oz. bo izvedena najkasneje do pre-
dložitve zahtevka,  

d)  fotografije stavbe ali pomnilniški medij z digitalnimi fotograf-
skimi posnetki,

e)  kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije,

f)  predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del.
–  vzorec pogodbe A ali B, 
–  obvestilo po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov 

(GDPR). 

Prijava na razpis mora biti podana izključno na prijavnem 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora 
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navede-
na v prijavnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana 
kot popolna.
Vlagatelji 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 vloge začne teči naslednji dan po objavi javnega 
razpisa in se zaključi 29. 7. 2022.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 29. 7. 2022:
–  po pošti priporočeno na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za 

pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem, Mestni trg 
1, 2250 Ptuj (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 29. 
7. 2022) ali

–  osebno, v sprejemno pisarno Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj, najkasneje do 29. 7. 2022, do 13.00 ure. 

Vloge morajo biti oddane v zapečateni ovojnici pod oznako: 
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELI-
TEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA OBNOVO FASAD IN 
STREH« na prednji strani ter za nazivom in polnim naslovom 
vlagatelja na hrbtni strani.

10. Odpiranje prejetih vlog
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog za do-
delitev sredstev vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo izve-
deno 3. 8. 2022, ob 10. uri v mali sejni sobi mestne hiše, Mestni trg 
1, 2250 Ptuj.  Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja. 
Odpiranje vlog je javno, komisija pa lahko glede na veliko število 
vlogo odloči, da odpiranje ni javno. O odpiranju vlog se vodi za-
pisnik.  

11. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje 
županja. Vse pravočasne in popolne vloge bo strokovna komisija 
ocenjevala na podlagi meril, navedenih pod točko 6 tega razpisa in 
pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Vlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k 
dopolnitvi vlog v roku 5 dni od odpiranja vlog. Vlagatelj mora v 
petih (5) dneh po prevzemu poziva vlogo dopolniti. Za nepopolno 
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisne dokumentacije. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navede-
nem roku ne bo dopolnil, bo s sklepom zavržena.

Nepravilno označene ali prepozne vloge bodo neodprte vrnjene 
vlagatelju. Nepravilno označene so vloge, ki niso predložene na 
pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici, prepozne vloge pa so vlo-
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ge, ki so oddane izven roka, določenega za oddajo vlog. Nepravilno 
označene in prepozne vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. 

12. Izid razpisa 
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi strokov-
na komisija, odloča o dodelitvi sredstev direktor Občinske uprave 
Mestne občine Ptuj, s sklepom. O pritožbi zoper sklep odloča žu-
panja Mestne občine Ptuj. 
Prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa seznanjeni v 
roku 30 dni od datuma določenega za odpiranje vlog. 

13. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom 
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 30. 11. 2022 Mestni 
občini Ptuj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev. Zahtevku je 
potrebno priložiti fotokopijo računa izvedenih del, potrdilo o pla-
čilu računa in poročilo o izvedbi del ter ustrezno kulturnovarstve-
no soglasje.

Pogodbeni znesek bo Mestna občina Ptuj nakazala na transakcijski 
račun prejemnika sredstev petnajsti (15) dan. Plačilni rok prične 
teči naslednji dan po potrditvi zahtevka za izplačilo sredstev. Pogoj 
za potrditev zahtevka je izjava Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne Slovenije, da so bila dela izvedena v skladu z izdanimi kulturno-
varstvenimi pogoji in soglasjem. 

14. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva ob-
jave javnega razpisa do izteka razpisnega roka v času uradnih ur na 
Oddelku za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem, 
Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva tudi na spletni strani Mestne občine Ptuj: https://
www.ptuj.si/. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresi-
rani dobijo na sedežu Mestne občine Ptuj, pri Mitji Emeršiču, e-
-naslov: mitja.emersic@ptuj.si, telefon: 02/748-29-56. 

Številka: 410-308/2022-1
Datum: 24. 6. 2022

Nuška Gajšek 
županja
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