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Številka: 007-21/2015 

Datum:  3. 2. 2021 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

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

Ptuj 

  

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

ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj - skrajšani postopek 

  

PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti 

Klavdija Petek, višja svetovalka 

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

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

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

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

 

POROČEVALEC: Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti 

 Klavdija Petek, višja svetovalka 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

 

Odbor za gospodarstvo 

 

  

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 

turizem Ptuj - skrajšani postopek, v predloženem besedilu. 

 

 

Nuška Gajšek 

županja 

 

 

 

 

Prilogi: 

- osnutek (predlog) odloka z obrazložitvijo 

- veljavni odlok 
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  Osnutek (predlog) 

februar 2021 

 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, 

Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 

- ZJZP) 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 

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/16, 1/20 in 12/20) 

se spremeni tretji odstavek 5. člena tako, da glasi: 

»(3) Sedež zavoda je Ptuj. Poslovni naslov zavoda je Mestni trg 4, 2250 Ptuj.« 

 

2. člen 

V tretjem odstavku 25. člena se doda nova četrta alineja, ki glasi: 

 

» - 4 pisarne v drugem nadstropju stavbe 1567, ki stoji na parcelni št. 1365/1, k. o. 400 - Ptuj, na naslovu 

Prešernova 29, v skupni izmeri 108,10 m².«. 

 
3. člen 

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

 

Številka: 007-21/2015  

Datum:  

_________________________________________________________________________________________ 

Obrazložitev 

 

Po Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/16, 1/20 in 

12/20, v nadaljevanju: Odlok), ima Zavod za turizem Ptuj v upravljanju 3 poslovne prostore: prostor na Mestnem 

trgu 4, kjer se sedaj nahajajo osrednji prostori zavoda in Turistično informativni center TIC Ptuj ter še dva prostora 

na Prešernovi ulici 29 (osrednji prostor Galerije mesta Ptuj v tretjem nadstropju in dodatni galerijski prostor v 

pritličju za občasne manjše razstave in za začasno shranjevanje umetniških del in embalaže za umetniška dela, 

ob menjavi razstav v osrednjem galerijskem prostoru).   

 

Z dokončno preureditvijo prostorov in preselitvijo zavoda v nove prostore na Mestnem trgu 4, je zavod spremenil 

tudi poslovni naslov, kar je potrebno urediti tudi v ustanovitvenem aktu. Zato spreminjamo tretji odstavek 5. člena 

Odloka in navajamo kot poslovni naslov zavoda Mestni trg 4, 2250 Ptuj.  

 

V tretjem odstavku 25. člena Odloka dodajamo novo četrto alinejo, z navedbo nepremičnin, ki jih dodatno dajemo 

zavodu v upravljanje. Gre za 4  pisarne v drugem nadstropju stavbe 1567, ki stoji na parcelni št. 1365/1, k. o. 400 

- Ptuj, na naslovu Prešernova 29, v skupni izmeri 108,10 m². Prostor trenutno sestavlja več manjših prostorov, 

med seboj ločenih s predelnimi stenami, ki pa se bodo smiselno uredili v večji prostor za potrebe ureditve 

prostorov za hranjenje, prezentacijo in raziskovanje gradiva ter dokumentacije o fotografiji in delu vrhunskega 

fotografa Stojana Kerblerja, s postavitvijo stalne razstave njegovih fotografij. Mojster fotografije Stojan Kerbler bo 

svojo dragoceno dokumentacijo o fotografiji in o svojem delu poklonil Galeriji mesta Ptuj in s tem samemu mestu 

Ptuj, zato je potrebno urediti dodatne prostore, kjer bi lahko primerno in kvalitetno prezentirali njegovo delo. 

Prostori v drugem nadstropju v Prešernovi 29 so primerni in kvalitetni za ureditev razstavnih prostorov za stalno 

zbirko in postavitev Kerblerjevih  fotografij ter hranjenje njegove dokumentacije, ki se bo v prihodnje dopolnjevala 
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in zbirala. Prostore stalne razstave in dokumentacije bi poimenovali - KABINET STOJANA KERBLERJA. Hkrati 

je to začetek stalne postavitve zbirke Galerije mesta Ptuj, ki ima in hrani preko tristo umetniških del priznanih 

slovenski in tujih umetnikov. Sredstva za prenovo dodatnih galerijskih prostorov za potrebe ureditve kabineta 

fotografa Stojana Kerblerja so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021.   

 

S tokratnimi spremembami in dopolnitvami Odloka torej spreminjamo poslovni naslov Zavoda za turizem Ptuj, ki 

je sedaj na lokaciji Mestni trg 4 ter jim v upravljanje dajemo dodatne poslovne prostore (4 pisarne) v drugem 

nadstropju stavbe na Prešernovi ulici 29, za potrebe izvajanja galerijske dejavnosti.  

 

Sprejem osnutka (predloga) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za 

turizem Ptuj bo imel finančne posledice za proračun Mestne občine Ptuj in druga javnofinančna sredstva le v 

okviru vsakoletno določenih/sprejetih proračunskih sredstev za ta namen. 

 

Glede na to, da gre za manj zahtevne spremembe ustanovitvenega akta, predlagam Mestnemu svetu Mestne 

občine Ptuj, da na podlagi 93. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 

občine Ptuj, št. 13/20) priložen osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda za turizem Ptuj po obravnavi sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Pripravila:  

Klavdija Petek 

Nuška Gajšek 

     županja 

 


