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Številka: 007-2/2021 

Datum:  4. 2. 2021 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 23. seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

  

NASLOV: Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj – 

skrajšani postopek 

  

PRIPRAVIL: Kabinet župana 

Alen Jevtović, direktor občinske uprave 

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 9/07 in 14/20) in 79. ter 93. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) 

 

POROČEVALEC: Alen Jevtović, direktor občinske uprave 

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

Vsi odbori 

 

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme osnutek (predlog) Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah Občinske 

uprave Mestne občine Ptuj – skrajšani postopek v predloženem besedilu. 

 

 

Nuška Gajšek 

županja 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 osnutek (predlog) odloka z obrazložitvijo 

 veljavni odlok 
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Osnutek (predlog) 

februar 2021 

 

Na podlagi določil druge alineje drugega odstavka 29. člena in drugega odstavka 49. 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 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 svoji _________ redni seji, dne __________, sprejel 

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in nalogah 

Občinske uprave Mestne občine Ptuj 

 

1. člen 

 

V Odloku o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

12/15) se v prvem odstavku 12. člena za besedo »se« doda beseda »lahko«. 

 

2. člen 

 

V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Vodje in namestnike organov ter notranjih organizacijskih enot občinske uprave imenuje in razrešuje župan.«. 

 

3. člen 

 

V prvem odstavku 20. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 

»- Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem,«. 

 

 

4. člen 

 

(1) V tretjem odstavku 22. člena se na koncu osme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico in doda nova deveta 

alineja, ki se glasi: 

»- področje negospodarskih dejavnosti in delovanje javnih zavodov ter«. 

 

(2) Dosedanja deveta alineja postane deseta alineja.  

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

5. člen 

 

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Občinske uprave Mestne občine Ptuj se s tem odlokom 

uskladi najpozneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

 

6. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 007-2/2021 

Datum: 
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O b r a z l o ž i t e v : 

 

Odlok o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj je bil sprejet na 11. redni seji Mestnega sveta 

Mestne občine Ptuj, dne 26. 10. 2015. 

 

Predložene spremembe in dopolnitve 12., 15., 20. in 22. člena Odloka o organizaciji in nalogah občinske uprave 

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 12/15; v nadaljevanju: odlok) so vsebinske in redakcijske 

narave. 

 

Sprememba 12. člena se nanaša na redakcijski popravek, saj je sedanji zapis vsebinsko mogoče razumeti kot 

obveznost, ki pa se pri delovnem procesu vedno ne izkorišča niti ni po tem potrebe. Predlagani zapis omogoča 

ustanovitev kolegija župana in kot tak ni obligatorne narave, kadar se obravnava pomembnejša vprašanja z 

delovnega področja občinske uprave. 

 

Kot je iz odloka razvidno, bo županja v treh mesecih uskladila akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest Občinske uprave Mestne občine Ptuj. Določen segment občinske uprave se bo reorganiziral, kar bo imelo 

za posledico tudi imenovanja in razreševanja. Z dodanim odstavkom v 15. členu smo želeli  to jasno opredeliti za 

vodje in namestnike, kot sicer izhaja že iz splošno znanih pristojnosti predstojnika.  

 

Pri spremembi 20. člena in dopolnitvi 22. člena odloka gre za to, da se ukinja Oddelek za negospodarske 

dejavnosti iz razloga, da bodo uradniki sami in neposredno pokrivali posamezna področja negospodarskih 

dejavnosti in delovanja javnih zavodov. V osnovi se organizacijsko uvrstijo v Kabinet župana, s čimer bo 

zagotovljena večja neposrednost pri pripravi rešitev in sprememb na področju ter njihovi argumentaciji pred 

delovnimi telesi in mestnim svetom. Tudi koordinacija bo iz opisanega razloga lažja. 

 

Zaradi boljše organizacije dela in učinkovitejšega vodenja postopkov na pravnem in premoženjskem področju, se 

na novo ustanovi Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem. 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Mestne občine Ptuj obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 

 

Pripravil: 

Alen Jevtović Nuška Gajšek 

direktor občinske uprave županja 


