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Številka:  900-13/2019-81 

Datum:   21. 5. 2021                                                                      

 

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Statutarno pravna komisija (v nadaljevanju: komisija) na svoji 31. seji, 

dne 21. maja 2021, obravnavala gradivo za 26. redno sejo mestnega sveta ter iz vidika svoje pristojnosti h 

gradivu sprejela naslednja 

 

MNENJA IN STALIŠČA: 

 

Obravnava gradiva za 26. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 

K predlogu dnevnega reda: 

 

3. Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Ptuj – skrajšani postopek 
Ker gre za manj zahtevno dopolnitev obstoječega predpisa, so v skladu s 93. členom Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj izpolnjeni pogoji za sprejem odloka po skrajšanem postopku.  
 

K posameznim točkam dnevnega reda:  

 

2. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora (EUP) 
CE23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od 
CE23 

Z vidika svojih pristojnosti komisija k besedilu predloga odloka nima pripomb in ga predlaga mestnemu 

svetu, da ga po obravnavi sprejme.   

 
 

3. Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Mestni občini Ptuj – skrajšani postopek 

Komisija je obravnavala predlog odloka, nanj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljnjo 

obravnavo in sprejem. 

 

4. Osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za 

obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja   

Komisija ocenjuje osnutek pravilnika kot primernega za nadaljnjo obravnavo na mestnem svetu. 

 

5. Predloga Sklepov o potrditvi: 

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« 

Komisija se je seznanila s predlogoma sklepov, nanju nima pripomb in ju predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 
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6. Predloga Sklepov o potrditvi: 

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

Komisija se je seznanila s predlogoma sklepov, nanju nima pripomb in ju predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

7. Predlog Sklepa o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj 

Z vidika svojih pristojnosti komisija k besedilu predloga sklepa nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, 

da ga po obravnavi sprejme.   

 

8. Predlog Sklepa o potrditvi Poročila o delu Varnostnega sosveta za leto 2020 
Komisija se je seznanila s predlogom sklepa, nanj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska 

občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10  

Komisija se je seznanila s predlogom sklepa, nanj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

10. Predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 

2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 

615/51 

Komisija se je seznanila s predlogom sklepa, nanj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

11. Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6  

Komisija se je seznanila s predlogom sklepa, nanj nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

 

Pripravila:                                                                                                                 Alen Iljevec                                                                            

Tina Baštevc                                                                                                    predsednik komisije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA DRUŽBENE 

DEJAVNOSTI 

 

 

 
Številka:  900-43/2018-25 

Datum:   17. 5. 2021       

                                                   

Na podlagi 66. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 13/20) je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 24. seji, dne 17. 5. 2021, ob obravnavi gradiva za 

26. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, k posameznim točkam predloga dnevnega reda z 

vidika svoje pristojnosti oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

K tč. 3: Osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Mestni občini Ptuj – skrajšani postopek 

Odbor je obravnaval osnutek (predlog) Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Mestni občini Ptuj – skrajšani postopek in ga soglasno predlaga mestnemu 

svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 5: Predloga Sklepov o potrditvi: 

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« 

b)  spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« 

Odbor je obravnaval predloga Sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

in spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« in ju soglasno 

predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 6: Predloga Sklepov o potrditvi: 

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

b)  spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

Odbor je obravnaval predloga sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

in spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« in ju soglasno 

predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13 Informacije:  

b) Informacija o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za leto 2020 

Odbor se je seznanil z Informacijo o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za 

leto 2020. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 26. redne seje mestnega sveta, odbor za družbene dejavnosti iz vidika 

svoje pristojnosti ni oblikoval mnenj in stališč. 

 

Pripravila:                                                                                                      Tatjana  Vaupotič Zemljič 

Zdenka Ristič                                                                                                    predsednica odbora 

mailto:obcina.ptuj@ptuj.si
http://www.ptuj.si/


 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 17, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si, 

 ID za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538 

 

 
 

MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA FINANCE 

 

 

 

 

Številka:   900-42/2018-26 

Datum:     18. 5. 2021 

 

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Odbor za finance na svoji 26. seji ob obravnavi predloženega gradiva k 

posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 26. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, 

dne 18. maja 2021, do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 4: Osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 

Odbor je obravnaval osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom 

stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja in ga soglasno predlaga mestnemu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu.  

 

K tč. 5: Predloga Sklepov o potrditvi:  

 a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci«    

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« 

Odbor je obravnaval predloga Sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

in spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Izgradnja prizidka NK Podvinci« in ju soglasno 

predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 6: Predloga Sklepov o potrditvi:  

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

b)  spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« 

Odbor je obravnaval predloga Sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

in spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev objekta ŠD Rogoznica« in ju soglasno 

predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o potrdtivi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrdtivi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj 

in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
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K tč. 9: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska 

občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10  
Odbor je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah 

katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 in ga soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu 
 

K tč. 10: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcela 615/51 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 

615/51 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 11: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13: Informacije:  

a)  Informacija o Skuini premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2020  

Odbor se je seznanil z informacijo o Skupni premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2020. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 26. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, odbor iz vidika svoje 

pristojnosti ni oblikoval mnenj in stališč. 

 

 

 

Pripravila:                                                                                    Helena Neudauer 

Zdenka Ristič                                                                                                predsednica odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

 

 

 
 

Številka:          900-46/2018-28 

Datum:            18. 5. 2021 

 

Na podlagi drugega odstavka 65. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Odbor za gospodarstvo na svoji 28. seji ob obravnavi predloženega 

gradiva k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 26. redno sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj, dne 18. 5.  2021, do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora 

(EUP) 23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od 

CE23 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja 

prostora (EUP) 23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od 

CE23 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 4: Osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja   

Odbo je obravnaval osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom 

stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja  in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 9: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska 

občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10  
Odbor je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah 

katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 in ga soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 10: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcela 615/51 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 

615/51 in ga soglasnopredlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
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K tč. 11: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13: Informacije: 

a)  Informacija o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za leto 2020 

Odbor se je seznanil z Informacijo o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za leto 

2020. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 26. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč.         

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pripravil: 

Matej Gajser 

   

                      

                                      Marjan Bezjak 

                                  predsednik odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA OKOLJE IN 

PROSTOR TER 

GOSPODARSKO 

INFRASTRUKTURO 

 

 

 
Številka: 900-45/2018-29 

Datum:  17. 5. 2021 

 

Na podlagi drugega odstavka 68. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo na svoji 

29. seji ob obravnavi predloženega gradiva k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 26. 

redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, dne 17. maja 2021, iz vidika svoje pristojnosti oblikoval 

naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora 

(EUP) 23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od 

CE23 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja 

prostora (EUP) 23 Ptuj – ob Osojnikovi cesti - severno in za del EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno od 

CE23 in ga soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

 

K tč. 4: Osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja   

Odbo je obravnaval osnutek Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom 

stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja  in ga soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) 

predlaga mestnemu svetu  v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 9: Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah katastrska 

občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10  
Odbor je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah 

katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 in ga soglasno (7 ZA od 7 

prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
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K tč. 10: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcela 615/51 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnin katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu 

parcele 2175/4, 2175/9 in 2175/10 z nepremičnino katastrska občina 366 Krčevina pri Vurbergu parcela 

615/51 in ga soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K tč. 11: Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 

nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 400 Ptuj parcela 3455/1 z 
nepremičnino katastrska občina 400 Ptuj parcela 3456/6 in ga soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) predlaga 
mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
 

K ostalim točkam dnevnega reda 26. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč.         

 

 

                                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pripravila: 

Tina Baštevc 

   

                      

                                    Aleksander Voda 

                                  predsednik odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA SOCIALNO 

VARSTVO, ZDRAVSTVO IN 

KULTURO 

 

 

 
Številka: 900-44/2018-24 

Datum:  19. 5. 2021     

                                             

       

Na podlagi drugega odstavka 67. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo pri Mestnem svetu 

Mestne občine Ptuj ob obravnavi predloženega gradiva za 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj na 

svoji 23. seji, dne 19. maja 2021, iz vidika svoje pristojnosti do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj in ga 

soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

Hkrati odbor predlaga, da se poda pojasnilo, zakaj cene vsebujejo DDV, če občina ni davčni zavezanec.  

 

K tč. 13: Informacije:  

b)  Informacija o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za leto 2020 

Odbor se je seznanil z Informacijo o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za 

leto 2020. 

 
c) Informacija – Seznanitev z dokumentacijo, ki se nanaša na opravljen nadzor v zvezi s pregledom 
poslovanja javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj 
Odbor se je seznanil z Informacijo - Seznanitev z dokumentacijo, ki se nanaša na opravljen nadzor v zvezi 
s pregledom poslovanja javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj. 

 
Pripravila:                                                                                                     Andrej Lazar 

Zdenka Ristič                                                                                           predsednik odbora 

 
 

K ostalim točkam dnevnega reda 26. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč. 

 

 

mailto:obcina.ptuj@ptuj.si
http://www.ptuj.si/


 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 17, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si, 

 ID za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538 

 

 
 

MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA SPLOŠNE 

ZADEVE IN LOKALNO 

SAMOUPRAVO 

 

 

 
Številka:  900-41/2018-26 

Datum:   19. 5. 2021 

 

Na podlagi drugega odstavka 69. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne Občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 13/20) je Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo na svoji 25. seji, 

dne 19. 5. 2021, obravnaval predloženo gradivo za 26. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj ter 

iz vidika svoje pristojnosti h gradivu oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Cenika za najem prostorov Narodnega doma Ptuj in ga 

soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

 

K tč. 8: Predlog Sklepa o potrditvi Poročila o delu Varnostnega sosveta za leto 2020 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Poročila o delu Varnostnega sosveta za leto 2020 in ga 

soglasno (7 ZA od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13: Informacije:  

a) Informacija o skupni premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2020 

Odbor se je seznanil z Informacija o skupni premoženjski bilanci Mestne občine Ptuj na dan 31. 12. 2020. 

 

b) Informacija o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za leto 2020 

Odbor se je seznanil z Informacijo o stališčih pristojnih odborov do poslovnih poročil javnih zavodov za 

leto 2020.  

 

 

Pripravila:                                                                                                           Milan Klemenc                            

Tina Baštevc                                                                                                   predsednik odbora 
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