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Mestne občine Ptuj

86.
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 in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno pre-
čiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZfisP in 96/15) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine 
Ptuj na 22. seji dne 24. 10. 2016 na predlog župana sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2016

1.  člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2016 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 14/15 in 7/16) se 3. člen spremeni tako, 
da glasi:

»3. člen
(1) Proračun Mestne občine Ptuj za leto 2016 se določa v višini 23.966.778,22 EUR.
(2) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji.
(3) Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih kontov se določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - v evrih
Skupina/Podskupina kontov Rebalans  2016

I. SKUPAJ  PRIHODKI (70+71+72+73+74)   22.222.294,77
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TEKOČI PRIHODKI 19.562.810,32
 70 DAVČNI PRIHODKI 14.135.690,42

700 Davki na dohodek in dobiček 10.676.865,00
703 Davki na premoženje 3.073.015,00
704 Domači davki na blago in storitve 383.310,42

           706 Drugi davki                                                                                              2.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.427.119,90

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 3.897.332,69
711 Takse in pristojbine 27.107,00
712 Globe in druge denarne kazni 92.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki                                                                                       1.406.680,21

72 KAPITALSKI PRIHODKI 642.279,83
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 165.440,98
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 476.838,85

 73 PREJETE DONACIJE 62.219,51
730 Prejete donacije iz domačih virov 62.219,51
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.954.985,11
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij                      1.944.924,30            
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 10.060,81

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

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  22.892.754,22
40 TEKOČI ODHODKI 7.880.336,98

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.228.146,54
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost                 332.886,45                    
402 Izdatki za blago in storitve 4.168.392,63
403 Plačila domačih obresti 250.000,00
409 Rezerve     900.911,36

41 TEKOČI TRANSFERI 9.652.937,78
410 Subvencije  902.319,71
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.381.149,92
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 463.826,43
413 Drugi tekoči domači transferi 3.905.641,72
414 Tekoči transferi v tujino                                                                                                                    0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.087.537,11
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.087.537,11

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.271.942,35
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.211.836,69
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 60.105,66

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -670.459,45

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 2016

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 67.285,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 67.285,00
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750 Prejeta vračila danih posojil 67.285,00
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.) 67.285,00

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov Rebalans  2016

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE  1.000.000,00

500 Domače zadolževanje                  1.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   1.074.024,00

55 ODPLAČILA DOLGA  1.074.024,00
550 Odplačila domačega dolga             1.074.024,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -677.198,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -74.024,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)                  670.459,45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 678.268,40

(4) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podpro-
gram 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 objavita 
na spletni strani Mestne občine Ptuj.
(6) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

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

Številka: 410-296/2015
Datum: 24. 10. 2016

Miran SENČAR, s. r.
župan Mestne občine Ptuj
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87.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), Nacionalnega 
programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.) 
in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 22. seji, 
dne 24. 10. 2016, sprejel

PRAVILNIK 
o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni 

občini Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S Pravilnikom o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v 
Mestni občini Ptuj (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji 
in merila za dodeljevanje finančnih sredstev za nagrajevanje na-
predovanja športnih ekip, ki so v javnem interesu v Mestni občini 
Ptuj.
(2) Za postopek dodeljevanja sredstev se uporablja Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki se smisel-
no uporablja tudi za občine.

2. člen
Ta pravilnik ureja:
– pogoje za sodelovanje na javnem razpisu,
– merila za vrednotenje napredovanja športnih ekip,
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za na-

grajevanje napredovanja športnih ekip.

3. člen
Od dneva objave razpisa do določitve nagrajevanja napredovanja 
športnih ekip se merila ne smejo spreminjati.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

4. člen
Za nagrajevanje napredovanja športnih ekip se lahko na javni raz-
pis prijavijo članske in mladinske ekipe, ki imajo sedež društva v 
Mestni občini Ptuj in so v pretekli tekmovalni sezoni napredovale 
v višje lige znotraj tekmovalnega sistema, ki jih vodijo nacionalne 
panožne športne zveze.

5. člen
(1) Občinska proračunska sredstva, namenjena nagrajevanju na-
predovanja športnih ekip, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 
kandidature na javnem razpisu.
(2) Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko za občinska prora-
čunska sredstva kandidirajo le enkrat letno.

6. člen
(1) Pogoji in kriteriji financiranja, določeni s tem pravilnikom, 
upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska 
sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin, ki izpolnju-
jejo pogoje.
(2) Skupni obseg sredstev za nagrajevanje napredovanja športnih 
ekip se določi s proračunom Mestne občine Ptuj in letnim progra-
mom športa za vsako leto posebej.
(3) Nagrajevanje napredovanja športnih ekip se financira le do vi-
šine razpoložljivih sredstev v proračunu Mestne občine Ptuj. 

III. MERILA  ZA NAGRAJEVANJE NAPREDOVANJA 
ŠPORTNIH EKIP 

7. člen
Višina financiranja nagrajevanja napredovanja športnih ekip se 
določi na osnovi meril v tem pravilniku. Vrednost financiranja se 
določi po sprejemu proračuna Mestne občine Ptuj in izvedenem 
javnem razpisu v skladu s tem pravilnikom.

8. člen
(1) Višina nagrade za posamezno športno ekipo je odvisna od viši-
ne 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

… …

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA NAGRADE

9. člen
(1) Mestna občina Ptuj objavi javni razpis v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, na spletni strani Mestne občine Ptuj in na 
spletni strani Zavoda za šport Ptuj.
(2) Javni razpis se praviloma izvede v mesecu septembru tekočega 
leta.
(3) Rezultate javnega razpisa se objavi javno, in sicer na spletni 
strani Mestne občine Ptuj in Zavoda za šport Ptuj.

10. člen
Po preteku roka za pritožbe Mestna občina Ptuj, Zavod za šport 
Ptuj ter izvajalci, sklenejo tripartitne pogodbe. 

11. člen
Po podpisu pogodbe Mestna občina Ptuj nagrajenim športnim 
ekipam nakaže sredstva v skladu s sklenjeno pogodbo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-3/2016
Datum: 24. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r05&p_predpis=ZAKO515
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=NACP24
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=NACP24
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c4883977-8f2e-4a1d-9867-23397e1dde77
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88.
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1 in 15/03 - ZOPA), Nacionalnega 
programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 - popr.) 
in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 22. seji, 
dne 24. 10. 2016, sprejel

PRAVILNIK 
o sofinanciranju programov študentov športnih 

fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S Pravilnikom o sofinanciranju programov študentov športnih 
fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj (v nadalje-
vanju: pravilnik) so določeni pogoji in merila za dodeljevanje fi-
nančnih sredstev za sofinanciranje programov študentov športnih 
fakultet v Republiki Sloveniji, ki so v javnem interesu v Mestni 
občini Ptuj.
(2) Za postopek dodeljevanja sredstev se uporablja Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ki se smisel-
no uporablja tudi za občine.

2. člen
Ta pravilnik ureja:
– pogoje za sodelovanje na javnem razpisu,
– merila za vrednotenje sofinanciranja programov študentov 

športnih fakultet v Republiki Sloveniji,
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofi-

nanciranja programov študentov športnih fakultet v Republiki 
Sloveniji.

3. člen
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja programov 
študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji se merila ne sme-
jo spreminjati. 

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU

4. člen
(1) Pogoji za pridobitev sredstev, ki jih morajo izpolnjevati študen-
ti, so naslednji:
– stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
– potrdilo o vpisu na športno fakulteto v Republiki Sloveniji,
– dokazila o opravljenem programu v posameznem študijskem 

letu.
(2) Na javni razpis se lahko prijavijo študentje, ki so v tekočem štu-
dentskem letu vpisani na športno fakulteto v Republiki Sloveniji in 
so opravili vzgojno – izobraževalni program(e), ki se izvajajo izven 
sedeža fakultete, kot so npr. smučanje, tek na smučeh, potapljanje, 
gorništvo, turno smučanje, taborjenje,…

5. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena sofinanciranja prog-
ramov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji, lahko 
študenti pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu. 

6. člen
(1) Pogoji in kriteriji financiranja, določeni s tem pravilnikom, 

upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska 
sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin, ki izpolnju-
jejo pogoje.
(2) Skupni obseg sredstev za sofinanciranja programov študentov 
športnih fakultet v Republiki Sloveniji se določi s proračunom 
Mestne občine Ptuj in letnim programom športa za vsako leto 
posebej. 
(3) Sofinanciranja programov študentov športnih fakultet v 
Republiki Sloveniji se financira le do višine razpoložljivih sredstev 
v proračunu Mestne občine Ptuj. 

III. MERILA  ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
ŠTUDENTOV

7. člen
Višina sofinanciranja programov študentov športnih fakultet v 
Republiki Sloveniji se določi na osnovi meril v tem pravilniku. 
Vrednost financiranja se določi po sprejemu proračuna Mestne 
občine Ptuj in izvedenem javnem razpisu v skladu s tem pravil-
nikom. 

8. člen
(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) Višina sredstev se določi na način, da se vrednost proračunske 
postavke deli s številom potrjenih programov študentov, ki izpol-
njujejo razpisne pogoje.

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

… …

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA NAGRADE

9. člen
(1) Mestna občina Ptuj objavi javni razpis v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, na spletni strani Mestne občine Ptuj in na 
spletni strani Zavoda za šport Ptuj. 
(2) Javni razpis se praviloma izvede v mesecu septembru tekočega 
leta.
(3) Rezultate javnega razpisa se objavi javno, in sicer na spletni 
strani Mestne občine Ptuj in Zavoda za šport Ptuj.

10. člen
Po preteku roka za pritožbe Mestna občina Ptuj, Zavod za šport 
Ptuj ter študenti, sklenejo tripartitne pogodbe. 

11. člen
Po podpisu pogodbe Mestna občina Ptuj študentom, ki izpolnjuje-
jo pogoje, nakaže sredstva v skladu s sklenjeno pogodbo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r05&p_predpis=ZAKO515
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=NACP24
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r04&p_predpis=NACP24
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c4883977-8f2e-4a1d-9867-23397e1dde77
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12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Mestne občine Ptuj.
Številka: 007-24/2016
Datum: 24. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

89.
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), je Mestni svet Mestne 
občine Ptuj na svoji 22. redni seji, dne 24. 10. 2016, sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrdi-

tvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne 
službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in 

odvoza nepravilno parkiranih vozil

1.
(1) V Sklepu o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza ne-
pravilno parkiranih vozil (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
14/15; v nadaljevanju: sklep) se v 1. členu v tabeli v rubriki Parki-
rišča (dolgotrajno parkiranje) črtajo vrstice 6, 7 in 8 ter nadome-
stijo z naslednjimi vrsticami, tako, da se glasijo: 
»
Zadružni trg/ura 0,2459 0,0541 0,30
Zadružni trg/mesec 12,2951 2,7049 15,00
Zadružni trg/dan (7 ur ali več) 1,6393 0,3607 2,00

.«.

(2) V istem členu se v tabeli v rubriki Modra cona (kratkotrajno 
parkiranje do 120 minut) črtajo vse štiri vrstice ter se nadomestijo 
z naslednjimi vrsticami, tako, da se glasijo:
»
Tarifa 1: Miklošičeva ul., 
Slomškova ul., Prešernova ul., 
Slovenski trg / ura

0,6557 0,1443 0,80

Tarifa 2: Minoritski trg, 
Cvetkov trg, Cankarjeva ul., 
Raičeva ul., Vinarski trg, 
Lackova ul., Dravska ul., 
Rimska pl., Čučkova ul. / ura

0,4918 0,1082 0,60

Mesečni pavšal / fizične osebe 24,5902 5,4098 30,00
Mesečni pavšal / pravne osebe 49,1803 10,8197 60,00

.«.

(3) V istem členu se v tabeli v rubriki Parkirišča (dolgotrajno par-
kiranje) dodajo naslednje vrstice, tako da se glasijo:
»
Spin/15 dnevna/ 
od datuma nakupa 15 dni 5,7377 1,2623 7,00

Spin/1 mesečna/
od datuma nakupa 1 mesec 8,1967 1,8033 10,00

Spin/3 mesečna/
od datuma nakupa 3 mesece 22,9508 5,0492 28,00

Spin/pol letna/
od datuma nakupa 6 mesecev 44,2623 9,7377 54,00

Spin/letna/
od datuma nakupa do 31.12. 
tekočega leta

65,5738 14,4262 80,00

.«.

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2016.

Številka: 301-3/2015
Datum: 24. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

90.
Na podlagi 9. člena Odloka o občinskih cestah na območju Mestne 
občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/00, 12/02 in 
3/14) in 12. člena v povezavi s 63. členom Statuta Mestne občine 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj na 22. seji, dne 24. 10. 2016, sprejel naslednji

SKLEP
o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste 

– parc. št. 117/11, k.o. 389 – Nova vas pri Ptuju

1.
Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičnini parc. št. 117/11, 
k.o. 389 – Nova vas pri Ptuju, se prenese med občinske ceste.

2. 
Občinska uprava opravi vsa potrebna dejanja za kategorizacijo ce-
ste, ki poteka po nepremičnini iz prejšnje točke tega sklepa. 

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

Številka: 007-36/2008
Datum:   24. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

91.
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 13/09, 1/12 in 12/12) in 12. člena Statuta 
Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) 
je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 22. seji, dne 24. 10. 2016, 
sprejel

SKLEP
o prenehanju dolžnosti članice in o imenovanju 

nove predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet javnega 
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vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj

1.
Andreji KOMEL zaradi odstopa preneha mandat članice v Svetu 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj.   

2.
Mestni svet Mestne občine Ptuj imenuje Natašo VUK za novo 
predstavnico Mestne občine Ptuj v Svet javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda Vrtec Ptuj, do izteka mandata sveta zavoda v 
sedanji sestavi.  

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

Številka: 100-68/2011
Datum:   24. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r. 
župan Mestne občine Ptuj

92.
Mestna občina Ptuj na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13) in pogodbe sklenjene 
med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Ptuj, z dne 6. 
6. 2016, objavlja                              

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje razvoja košarkarskega športa v 

Mestni občini Ptuj v letu 2016

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

II. SPLOŠNI POGOJI 
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih 
programov:
– športna društva katera delujejo pod okriljem Košarkarske zveze 

Slovenije (v nadaljevanju: KZS),
– delujejo z vsaj dvema mlajšima košarkarskima selekcijama pod 

okriljem KZS.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti najmanj dvanajst mesecev registrirani v skladu z veljavno 

zakonodajo, s sedežem v Mestni občini Ptuj in izvajati progra-
me, namenjene občanom Mestne občine Ptuj,

– delovati v okviru panožne strokovne zveze ali društva, 
– imeti zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske po-

goje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imeti za programe športa zagotovljeno redno in programsko 

urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– imeti urejeno evidenco o članstvu,
– delovati v javnem interesu.

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
– predmet Javnega razpisa je sofinanciranje razvoja košarkarskega 
športa v Mestni občini Ptuj v letu 2016.

IV. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje razvoja 
košarkarskega športa v Mestni občini Ptuj v letu 2016 znaša 
11.700,00 EUR, iz naslednje proračunske postave:
– postavka 7353 Dotacije klubom in društvom: 11.700,00 EUR.

V. MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA 
Izbrani program bo sofinanciran iz proračunskih sredstev za šport 
za leto 2016 na osnovi

Število mlajših selekcij v tekmovanju KZS točke
1 20
2 40
3 60
4 80

5 ali več 100

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV
Dodeljena sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena do konca 
leta 2016.

VII. TRAJANJE RAZPISA IN NAČIN ODDAJE 
PRIJAVE
Rok za prijavo na javni razpis je 14. 11. 2016.
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 razpi-
snih obrazcih naročnika ali pa ne izpolnjujejo razpisnih pogo-
jev, 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 2016 – KOŠARKA (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. Pri-
javi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– fotokopijo odločbe Upravne enote Ptuj o vpisu v register društev, 
če je v letu 2016 prišlo do statusnih sprememb (velja za društva),
– dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokov-
nem kadru za izvedbo programa: pogodbe oz. dogovore s stro-
kovnimi delavci, dokazila o njihovi strokovni (športni) izobrazbi, 
(fotokopije diplom in licenc 2015/2016), 
– seznam članov društva z dokazili (potrdilo o plačani članarini) 
in seznam tekmovalcev z dokazili (fotokopije registracijskih karto-
nov ali potrdilo – izpis NPŠZ),
– potrdilo nacionalne panožne zveze o številu društev v nacionalni 
panožni zvezi,
– poročilo z dokazili o doseženih rezultatih v letu 2015: – končna 
uvrstitev (lestvice) v sezoni 2015/16,
– potrdilo pristojne panožne zveze, za posamezne tekmovalce klu-
ba ali društva, o rednih nastopih na uradnih tekmovanjih v okviru 
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nacionalne panožne zveze.

X. IZID RAZPISA IN POGODBE O 
SOFINANCIRANJU RAZVOJA KOŠARKARSKEGA 
ŠPORTA

Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijav pisno obveščeni, ko bo 
komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga sofinanciranja 
razvoja košarkarskega športa zaključila svoje delo, vendar najka-
sneje do     14. 12. 2016.
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za sofinanciranje, bodo o 
tem obveščeni s sklepom o dodelitvi sredstev.
Vsi izbrani izvajalci bodo morali najkasneje do 31. 5. 2017 dosta-
viti zaključni račun s finančnim in vsebinskim poročilom za leto 
2016.

XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE 

Razpis bo z vsemi informacijami in obrazci dosegljiv tudi na sple-
tnem naslovu: www.ptuj.si/razpisi in www.sport-ptuj.si.
Dodatna pojasnila glede razpisa sofinanciranje razvoja košarkar-
skega športa v Mestni občini Ptuj lahko dobite na Mestni občini 
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, na Oddelku za negospodarske dejavnosti, 
Boris Emeršič, tel. 02/748 29 55, boris.emersic@ptuj.si ali na Za-
vodu za šport Ptuj, Čučkova ulica 7, Ptuj, pri Vodji športnih pro-
gramov, Boštjan Zemljarič, tel. 02/ 787 76 30, info@sport-ptuj.si. 

Številka: 410-270/2016
Datum: 19. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

93.
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 in 6/16) Mestna občina Ptuj objavlja

RAZPIS
najboljši študent dodiplomskega in podiplomskega 

študija za študijsko leto 2015/16  

1. PREDMET RAZPISA je nagraditi najboljšega študenta do-
diplomskega in najboljšega študenta podiplomskega študija za 
študijsko leto 2015/16. Študentoma podiplomskega in dodiplom-
skega študija, ki bosta izbrana na javnem razpisu najboljši študent 
dodiplomskega in podiplomskega študija, se vsakemu podeli de-
narna nagrada v vrednosti 600,00 EUR.

      
2. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:
– da imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj,
– vsi letniki študija opravljeni v predpisanem roku,
– dosežena povprečna ocena celotnega študija vsaj 9,1,
– zaključen študij ali opravljen zagovor diplomske/podiplomske 

naloge do 30. 9. 2016,
– vpetost v ostale aktivnosti družbenega življenja.

3. Kriteriji za ocenjevanje:
– znanstvena odličnost in odmevnost naloge (publiciranje v 

znanstveni, strokovni idr. literaturi) (20 točk),
– izvirnost in inovativnost dela (20 točk),
– patenti/patentna prijava tekom študija (20 točk),
– tematika dela obravnava problematiko v lokalnem okolju in iz-

kazuje uporabnost rezultatov v lokalnem okolju (30 točk),
– izjemni uspehi in dosežki na drugih področjih dela in življenja 

(šport, umetnost, kultura, glasba, ipd.) (10 točk).

4. Prijava na razpis mora vsebovati: 
– vlogo na predpisanem obrazcu »objavljena na spletni strani 

Mestne občine Ptuj – razpisi«,   
– življenjepis,   
– dokazilo o diplomiranju, 
– izjavo o državljanstvu,   
– izjavo o stalnem prebivališču,   
– izjavo, da za namen tega javnega razpisa prijavitelj dovoljuje 

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

5. Rok za oddajo prijav in način prijave
Rok za oddajo prijav je 30. 11. 2016. Prijave z vsemi zahtevanimi 
prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot 
priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 
2250 Ptuj z oznako: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – DODIPLOMSKI 
ŠTUDIJ« ali
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – PODIPLOMSKI ŠTU-
DIJ«.

6. Datum odpiranja
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo 
uradna oseba za vodenje postopka najboljši študent dodiplomske-
ga in podiplomskega študija opravila v roku osmih dni od roka za 
dostavo vlog. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene 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 meril 
bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov priznanj 
najboljši študent dodiplomskega in podiplomskega študija. Odloč-
bo o dodelitvi priznanja najboljši študent dodiplomskega študija 
in podiplomskega študija 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 
župan Mestne občine Ptuj. Odločitev je dokončna.

Z izbranima prejemnikoma se po pravnomočnosti odločbe sklene 
Pogodba.
S pogodbo bodo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in 
nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glas-
benih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj natančneje 
določene pravice in obveznosti prejemnikov priznanj najboljši štu-
dent dodiplomskega in podiplomskega študija. 

Dodatna pojasnila glede razpisa najboljši študent dodiplomske-
ga in podiplomskega študija lahko dobite na Mestni občini Ptuj, 
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Mestni trg 1, Ptuj, na Oddelku za negospodarske dejavnosti, Boris 
Emeršič, tel. 02/748 29 55, boris.emersic@ptuj.si 

Številka: 410-271/2016
Datum: 28. 10. 2016

Miran SENČAR, s.r.
 župan Mestne občine Ptuj

94.
JAVNI POZIV

za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2016

Mestna občina Ptuj objavlja javni poziv za podelitev nagrad pro-
stovoljcem na naslednjih področjih: mladinsko delo, humanitarna 
dejavnost, šport, zdravstvo, socialno varnost in izobraževanje.

Nagrade bodo podeljene na podlagi zbranih prijav predlagateljev, 
in sicer vsem prijavljenim kandidatom za katere predlagatelj na 
obrazcu izkazuje upravičenost. Vsak predlagatelj lahko prijavi 
enega prostovoljca za katerega ugotavlja, da je najbolj zaslužen.

Pogoj za sodelovanje:
Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga 
zasebna ali javna institucija. Prijavljeni posameznik/posameznica 
za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma zaposlen/a za izvaja-
nje dejavnosti prostovoljstva. Prijavljeni posameznik/posamezni-
ca mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje 
strinjanje potrdi s podpisom prijavnice. Predlagatelj mora izpol-
niti obrazec – prijavnico, ki je objavljena na spletni strani Mestne 
občine Ptuj http://www.ptuj.si/.  

Rok in način prijave: prijavnice pošljite priporočeno po pošti na 
Mestno občino Ptuj, Oddelek za negospodarske dejavnosti, Mestni 
trg 1, 2250 Ptuj, najkasneje do 18. 11. 2016 z oznako »Javni poziv 
za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2016«.

Podelitev nagrad: podelitev nagrad bo izvedena ob dogodku, ki bo 
organiziran v počastitev ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. 

Več informacij lahko dobite na elektronskem naslovu obcina.
ptuj@ptuj.si ali na telefonski številki 02 748 29 52.

Številka: 122-200/2016
Datum: 21. 10. 2016

Miran SENČAR,
župan Mestne občine Ptuj
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Številka: 122-200/2016

PRIJAVNICA  
Javni poziv za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 2016

Podatki o prostovoljcu/prostovoljki:

Ime in priimek:___________________________________________________________________

Leto rojstva: _____________________________________________________________________

Organizacija, ki prijavlja prostovoljca (ime, naslov, e-naslov, telefon, kontaktna oseba):

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Število ur prostovoljnega dela v letu 2016: __________________________________________

Status (dijak/študent/zaposlen/nezaposlen/upokojenec in drugo): _______________________

Področje prostovoljnega dela:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Opravljena usposabljanja, udeležba na seminarjih in podobno v letu 2016:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Obvezne priloge k prijavnici:

– izjava prostovoljca/prostovoljke (v prilogi),

– opis dela prostovoljca/prostovoljke v letu 2016,

– osebna predstavitev prostovoljca/prostovoljke.

Opis dela in osebna predstavitev naj ne bosta daljša od polovice strani. 

MESTNA OBČINA PTUJ
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IZJAVA

Izjavljamo:

– da smo seznanjeni s pogoji poziva,

– da jamčimo za resničnost navedenih podatkov,

– da prijavljeni/na prostovoljec/prostovoljka ni bil/a plačan/a ali v delovnem razmerju za opravljanje nalog, za 
katere ga/jo prijavljamo.

S prijavo je seznanjen/a tudi prijavljeni/a prostovoljec/prostovoljka, kar izkazuje s podpisom spodaj.

Odgovorna oseba prijavitelja:

Ime in priimek: _____________________________________________________

Ime organizacije: _____________________________________________________

Naslov:   _____________________________________________________

E-naslov:  _____________________________________________________

Telefon/GSM:  _____________________________________________________

Podpis:   _____________________________________________________

žig

Prijavljeni/na prostovoljec/prostovoljka:

Ime in priimek: _____________________________________

Naslov:   _____________________________________

E-naslov:  _____________________________________

Telefon/GSM:  _____________________________________

Podpis:   _____________________________________
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Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: barbara.fercic@ptuj.si. Uredništvo: mag. Darja Harb 
(Lista župana dr. Štefana Čelana), Mateja Lapuh (Lista ZA Ptuj), Jožef Lenart (SDS), mag. Sonja Purgaj (SD), Dejan Klasinc (SMC), Jožica Težak (DeSUS), Peter Pribožič (NSi), Slavko 
Kolar (Mladi in upokojenci za delovna mesta), Branko Brumen (SLS), dr. Vlasta Kokol Voljč (Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, 
s. p., tel.: 041 684 910. Uradni vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.
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