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Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

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

Ptuj 

  

NASLOV: Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v  

Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom 

upokojencev Ptuj 

  

PRIPRAVILA: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

Prva točka 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega 

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

  

POROČEVALEC: Dr. Bojan PAHOR, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja  

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

/ 

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o imenovanju 

predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-

varstvenega zavoda Dom upokojencev Ptuj v predloženem besedilu.  

  

 

 

Dr. Bojan PAHOR, 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

                                                                                                      
 

 

 

 

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo.  

 



 

 

 

 

Predlog 

februar 2021 

 

Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – 

DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 18. člena Statuta Doma 

upokojencev Ptuj ter 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    

 
S K L E P 

o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega 
zavoda Dom upokojencev Ptuj 

 
1. 

Za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega socialno-varstvenega zavoda Dom 
upokojencev Ptuj se imenuje:  
 
- Milan KLEMENC.  
 

2. 
Mandatna doba imenovanega v svetu zavoda začne teči z dnem konstituiranja novoizvoljenega sveta 
zavoda in traja štiri leta.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Ptuj. 
 
 
Številka: 100-10/2021-10 

Datum:   
  

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Svetu zavoda Dom upokojencev Ptuj dne 11. 4. 2021 poteče mandat. V skladu s 55. členom Zakona o 

socialnem varstvu, svet zavoda v domu za starejše sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev, 

lokalne skupnosti in predstavniki oskrbovancev. Podrobnejša sestava je zapisana v 18. členu Statuta 

Doma upokojencev Ptuj, ki določa, da enega predstavnika imenuje lokalna skupnost (Mestna občina Ptuj), 

na čigar območju je sedež zavoda. Mandat članov sveta traja štiri leta in so po poteku mandata lahko 

ponovno izvoljeni oz. imenovani, vendar ne več kot dva mandata zapored.  

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 13/20) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pristojna, da obravnava 

vprašanja iz pristojnosti mestnega sveta v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, dne 29. januarja 

2021 pisno pozvala svetniške skupine, da ji do 9. februarja 2021 posredujejo pisne predloge možnih 

kandidatov za imenovanje predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet Doma upokojencev Ptuj. Na pisni poziv 

je komisija znotraj odprtega roka pravočasno prejela tri predloge možnih kandidatov naslednjih 

predlagateljev:     

 

 Predlagatelj Kandidat/ka Status 

1 DeSUS Milan Klemenc mestni svetnik 

2 Ptuj je naš  Alen Iljevec  mestni svetnik 

3 Lista Andreja Čuša  Miroslav Sarkičević občan  

 



 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 23. seji, dne 12. februarja 2021, 

pregledala in obravnavala predloge možnih kandidatov in po opravljeni razpravi z večino glasov (4 ZA, 1 

vzdržan od 5 prisotnih) sklenila Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj posredovati predlog sklepa, s katerim 

se za predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet Doma upokojencev Ptuj imenuje Miroslav Sarkičević.   

 

Miroslav Sarkičević je dne 15. 2. 2021 Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredoval 

odstopno izjavo od kandidature.  

 

Na podlagi navedenega je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, od 15. 2-18. 2. 2021 v 

okviru pisne korespondence ponovno odločala o predlogu sklepa o določitvi predstavnika Mestne občine 

Ptuj v Svet Doma upokojencev Ptuj ter z večino glasov (ZA-4, 1 vzdržan od petih prejetih glasov) sklenila 

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj posredovati predlog sklepa, s katerim se za predstavnika Mestne 

občine Ptuj v Svet Doma upokojencev Ptuj imenuje Milan Klemenc.  

 

Komisija mestnemu svetu predlaga, da predlog sklepa po obravnavi na seji sprejme v predloženem 

besedilu.  

 

 

 

 

Dr. Bojan PAHOR, 

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

                                                                                                      

 
         

 

 

 

 

 


