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Številka:  007-9/2008-6 

Datum:   4. 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 Mestno gledališče Ptuj – skrajšani 

postopek  

 

PRIPRAVIL:   Oddelek za negospodarske dejavnosti 

Milena Turk, višja svetovalka 

 

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

PODLAGA: 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:  Zdenka Ristič, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti 

Milena Turk, višja svetovalka na Oddelku za negospodarske 

dejavnosti 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO:  Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo 

 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestno gledališče Ptuj – skrajšani postopek v predloženem besedilu.  

 

 

 

Nuška Gajšek 

                  županja  

 

 

 

Prilogi: 

- osnutek (predlog) odloka z obrazložitvijo 

- veljavni odlok                                                                                                                



     Osnutek (predlog) 

            februar 2021 

 

Na podlagi 3. 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), prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/07 Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 

100/11 Odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP) 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 

__ seji, dne ______, sprejel 

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  

Mestno gledališče Ptuj 

 

1. člen 

(1) V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 10/08 – uradno prečiščeno besedilo, 12/08, 8/16 in 12/20) se v 13. členu doda nov drugi odstavek, 

ki se glasi: 

»(2) Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za 

zakonitost poslovanja zavoda.«. 

(2) Dosedanje besedilo 13. člena postane prvi odstavek in se ustrezno oštevilči.  

 

2. člen 

(1) V 22. členu se v drugi alineji za besedo »zavoda« doda besedilo »ter spremlja in pri svojem 

odločanju upošteva politiko ustanoviteljice,«. 

(2) V osmi alineji se pred besedo »mnenja« doda besedilo »ter ustanoviteljici«. 

(3) V dvanajsti alineji se beseda »in« nadomesti z vejico in doda nova trinajsta alineja, ki se glasi: 

»- obravnava polletno poročilo in v primeru ocene, da bo zavod ob koncu tekočega leta realiziral             

presežek odhodkov nad prihodki, potrdi s strani direktorja pripravljen sanacijski načrt in«. 

(4) Dosedanja trinajsta alineja postane štirinajsta alineja. 

 

3. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi: 

                                        »31. člen 

 Ustanoviteljica daje zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine: 

 stavbo, št. 1777 in del stavbe, št. 1371, ki stojita na parc. št. 1161, k. o. 400 - Ptuj, 

 parcelo, št. 4024/2, k. o. 400 - Ptuj,  

 stavbo, št. 3075, ki stoji na parc. št. 1250/2, k. o. 400 - Ptuj, 

 del stavbe, št. 75, ki stoji na parc. št. 657/3, k. o. 392 - Krčevina pri Ptuju.«. 

 

4. člen 

(1) V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.«. 

(2) Dosedanje besedilo 32. člena postane prvi odstavek in se ustrezno oštevilči. 

 

5. člen 

Za drugim odstavkom 33. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Če iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo zavod ob koncu tekočega leta 

realiziral presežek odhodkov nad prihodki, mora direktor zavoda k polletnemu poročilu predložiti tudi 

sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt zavoda izravna do konca leta. 

(4) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja zavoda 

po predhodnem soglasju sveta zavoda.«.                                                             

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


6. člen 

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

 

Številka: 007-9/2008-6 

Datum: 

__________________________________________________________________________________ 

O  b  r  a  z l  o  ž  i  t  e  v 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj so v 13., 22., 

31., 32. in 33. členu.  

 

Spremembe in dopolnitve v členih 13., 22., 32. in 33. sledijo priporočilom iz dokončnih poročil o 

opravljenih nadzorih poslovanja v Javnem zavodu Mestno gledališče Ptuj, ki sta jih v letu 2020 opravila 

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj in Skupna notranja revizijska služba Skupne občinske uprave 

občin Spodnjega Podravja in sicer glede zadolževanja zavoda, priprave sanacijskega načrta, 

pokrivanja  morebitnega primanjkljaja, odgovornosti in nalog organov zavoda.  

 

V 13. členu je z novo določbo opredeljena odgovornost organov zavoda.  

 

V 22. členu so dopolnjene nekatere že doslej opredeljene naloge sveta zavoda; in sicer je dodano, da 

svet zavoda spremlja in pri svojih odločitvah upošteva tudi politiko ustanoviteljice ter tudi njej, ne le 

direktorju, podaja mnenja, predloge in pobude za reševanja vprašanj s področja strokovnega dela. Pri 

nalogah sveta zavoda je dodana nova naloga, da svet zavoda obravnava polletno poročilo zavoda in v 

primeru ocene, da bo zavod ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki, potrdi s 

strani direktorja pripravljen sanacijski načrt.  

 

V 32. členu je dodana opredelitev, da se zavod sme zadolževati le s predhodnim soglasjem 

ustanoviteljice, kot določata 88. člen Zakona o javnih financah in 10.g člen Zakona o financiranju 

občin.   

 

V 33. členu je v skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS dodana določba, kdaj in 

kako mora odgovorna oseba zavoda pripraviti sanacijski načrt, ter določba o načinu pokrivanje 

morebitnega primanjkljaja, kot ga predpisuje Zakona o računovodstvu v 19. členu.  

 

Spreminja se 31. člen, v katerem so določene nepremičnine, ki se dajejo zavodu v upravljanje z letom 

2021, in nepremičnini, ki jih ima zavoda v upravljanju že od leta 2016. Stavbi, št.1371 in 1777, ki stojita 

na parc. št. 1161, k. o. 400 - Ptuj, sta v naravi objekt gledališča, ki ima dva naslova: Slovenski trg 13 in 

Murkova ulica  6. S predčasnim odkupom stavbe gledališča od Hete Asset Resolution, d. o. o., dne 30. 

9. 2020 je prenehala stavbna pravica in objekt je prešel v last Mestne občine Ptuj, ki ga le-ta daje v 

upravljanje zavodu. Stavbo, št. 3075, na parc. št. 1250/2, k. o. 400 - Ptuj, na naslovu Jadranska ulica 

7, in del stavbe, št. 75, ki stoji na parc. št. 657/3, k. o. 392 - Krčevina pri Ptuju, na naslovu Hercegova 

ulica 7, je Mestna občina Ptuj zavodu predala v upravljanje za namene skladišča že leta 2016 s 

tedanjo dopolnitvijo Odloka. 

 

Glede na dejstvo, da gre za manj zahtevne dopolnitve ustanovitvenega akta, predlagam Mestnemu 

svetu Mestne občine Ptuj, da na podlagi 93. člena poslovnika mestnega sveta priložen osnutek 

(predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 

gledališče Ptuj po obravnavi sprejme po skrajšanem postopku.  

 

Pripravila:  

Milena Turk 

                                                                                                                                 Nuška Gajšek   

                                                                                                                                      županja  


