
 
 

MESTNA OBČINA PTUJ 

STATUTARNO PRAVNA 

KOMISIJA 

 

 

 

Številka:  900-13/2019-84 

Datum:   21. 6. 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 32. seji, 

dne 21. junija 2021, obravnavala gradivo za 27. redno sejo mestnega sveta ter iz vidika svoje pristojnosti 

h gradivu sprejela naslednja 

 

MNENJA IN STALIŠČA: 

 

Obravnava gradiva za 27. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 

K predlogu dnevnega reda: 

 

4. Osnutek (predlog) Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 

gledališče 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 spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

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

obravnavo in sprejem. 

 

3. Predlog Sklepa o podelitvi:  

a) priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj  

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

b) priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

V nadaljevanju komisija v skladu z določbo 12. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj, ki določa da 

je »zlata plaketa Mestne občine Ptuj« priznanje, ki ga Mestni svet Mestne občine Ptuj podeljuje za 

posebne zasluge in posebno požrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja, ugotavlja, da se zlata plaketa 

podeljuje tudi za posebne zasluge (dosežke ter dolgoletno delo) na določenem področju, za kar pa so 

lahko nagrajeni tudi pravni subjekti. Hkrati komisija izpostavi tudi določbo drugega odstavka 13. člena 

odloka, ki določa, da se priznanje podeli s posebno listino, ki vsebuje ime in priimek nagrajenca oz. ime 

organizacije, kar tudi nedvoumno kaže na to, da je pripravljavec odloka predvidel, da se priznanje zlata 

plaketa lahko podeli tudi pravnim in ne samo fizičnim osebam.  
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Komisija je pregledala tudi dosedanjo prakso podeljevanja priznanja zlata plaketa in ugotavlja, da je bilo 

na podlagi veljavnega odloka v zadnjem desetletju podeljenih 14 zlatih plaket, od tega štiri (4) fizičnim in 

deset (10) pravnim osebam. 

Hkrati komisija predlaga, da se v nadaljevanju pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev določb odloka, 

kjer se natančneje določijo pogoji in kriteriji, ki so podlaga za podelitev priznanja zlata plaketa.   

 

4. Osnutek (predlog) Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 

gledališče Ptuj – skrajšani postopek 

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

svetu, da ga po obravnavi sprejme.   

 

5. Predlog Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb za 

obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 

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

 

6. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

7. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

8. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 

služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev 

povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami v Mestni občini Ptuj  

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

9. Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo skupščine družbe 

Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

10. Predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za skupščino in 

Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d. o. o. za leto 2020 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v oddelkih v Vrtcu 

Ptuj za šolsko leto 2021/22 

Komisija ocenjuje predlog sklepa kot primernega za nadaljnjo obravnavo na mestnem svetu. 

 

12. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2021/2022 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

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 

 

 

13. Predloga sklepa o potrditvi: 

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. 

prekomorske – 1. etapa«  

b) Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa«  
Komisija se je seznanila s predlogoma sklepov, nanju nima pripomb in ju predlaga mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 
14. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova 

ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)«  

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

 

15. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota 

Narcisa – preselitev Uprave Vrtca Ptuj 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

16. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športni park 

Jezero 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

17. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Kulturna 

dvorana Grajena 

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

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

18. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 3503/3, 

3503/5, 3503/6, 3503/7  

Komisija ocenjuje predlog sklepa kot primernega za nadaljnjo obravnavo na mestnem svetu. 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                                 Alen Iljevec                                                                            

Tina Baštevc                                                                                                    predsednik komisije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA DRUŽBENE 

DEJAVNOSTI 

 

 

 
Številka:  900-43/2018-29 

Datum:   14. 6. 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 25. seji, dne 14. 6. 2021, ob obravnavi gradiva za 

27. 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. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 

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

 

K tč. 3: Predlog Sklepa o podelitvi 

a) priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj in ga 

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

 

b) priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa  Mestne občine Ptuj in ga z večino 

glasov (6 ZA, 1 vzdržan od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu.  

 

K tč. 11: Predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko 

leto 2021/22 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o izdaji soglasja k vrsti in številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za 

šolsko leto 2021/22 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

K tč. 12: Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 

2021/22 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 

2021/22 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 15: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota 

Narcisa – preselitev Uprave Vrtca Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Enota Narcisa – preselitev Uprave Vrtca Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 
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K tč. 16: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športni 

park Jezero 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Športni park Jezero in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 27. redne seje mestnega sveta, odbor za družbene dejavnosti iz vidika 

svoje pristojnosti ni oblikoval mnenj in stališč. 

 

 

Pripravila:                                                                                                      Tatjana  Vaupotič Zemljič 

Tina Baštevc                                                                                                     predsednica odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ  

    ODBOR ZA FINANCE 

 

 
Številka:   900-42/2018-27 

Datum:     15. 6. 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 27. seji ob obravnavi predloženega gradiva k 

posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 27. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, 

dne 15. junija 2021, do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

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

 

K tč. 5: Predloga Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 

Odbor je obravnaval predlog 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. 6: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga soglano predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 8:  Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 

storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 

storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
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napravami v Mestni občini Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu.  

 

K tč. 9: Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo skupščine 

družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 

Odbor je obravnaval predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo 

skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. in jih soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 10: Predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za skupščino in 

Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d.o.o. za leto 2020 

Odbor je obravnaval predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 

skupščino in Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d.o.o. za leto 2020 in jih soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13: Predlog sklepa o potrditvi:  

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske –  

     1. etapa« 

b)  Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« 

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

in Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« in ju soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 14: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« in ga 
soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
 

K tč. 15: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Enota 

Narcisa – preselitev Uprave Vrtca Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Enota Narcisa – preselitev Uprave Vrtca Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 16: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športni 

park Jezero 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Športni park Jezero in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

K tč. 17: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena in ga z večino glasov (ZA-5, VZDRŽAN-1, od 6 prisotnih) predlaga mestnemu 

svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 18: Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 3503/3, 

3503/5, 3503/6, 3503/7 
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Odbor je obravnaval predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 

3503/3, 3503/5, 3503/6, 3503/7 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 27. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč.       

 

 

Pripravila: Zdenka Ristič                                                                                                Helena Neudauer 

                                                                                                                                     predsednica odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

 
Številka:          900-46/2018-29 

Datum:            15. 6. 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 29. seji ob obravnavi predloženega 

gradiva k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 27. redno sejo Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj, dne 15. 6.  2021, do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

Odbor  podpira (ZA-2, PROTI-1, VZDRŽAN-1, od 4 prisotnih) predlog Odloka o spremembah Odloka o 

proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 in ga predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K tč. 5: Predloga Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 

Odbor je obravnaval predlog 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. 6: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 8:  Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 

storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj 

Odbor ne podpira (ZA-1, PROTI-4, od 5 prisotnih) predloga Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in 
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padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in 

malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj.  

 

K tč. 9: Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo skupščine 

družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 

Odbor ne podpira (ZA-1, PROTI-3, od 4 prisotnih) predloga Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov 

Sklepov za 28. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.. 

 

K tč. 13: Predlog sklepa o potrditvi:  

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske –  

     1. etapa« 

b)  Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« 

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

in Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« in ju soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 14: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« in ga 
soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
 

K tč. 16: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športni 

park Jezero 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Športni park Jezero in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

K tč. 17: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K tč. 18: Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 3503/3, 

3503/5, 3503/6, 3503/7 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 

3503/3, 3503/5, 3503/6, 3503/7 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 27. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč.         

 

 

Pripravila: Zdenka Ristič                           Marjan Bezjak 

                          predsednik odbora 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

ODBOR ZA OKOLJE IN  

      PROSTOR TER  

    GOSPODARSKO  

 INFRASTRUKTURO 

 

 
Številka: 900-45/2018-30 

Datum:  14. 6. 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 

30. seji ob obravnavi predloženega gradiva k posameznim točkam predlaganega dnevnega reda za 27. 

redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, dne 14. junija 2021, iz vidika svoje pristojnosti oblikoval 

naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

in ga z večino glasov (5 ZA, 1 PROTI, 1 vzdržan od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 5: Predloga Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom stavb 

za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja 

Odbor je obravnaval predlog 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. 6: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 7: Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cene storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Ptuj in ga z večino glasov (6 

ZA, 1 vzdržan od 7 prisotnih) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 8:  Predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 
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storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj 

 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter 

storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami v Mestni občini Ptuj in ga z večino glasov (6 ZA, 1 vzdržan od 7 prisotnih) predlaga mestnemu 

svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu.  

 

K tč. 9: Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo skupščine 

družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 

Odbor je obravnaval predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 28. redno sejo 

skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. in jih soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 13: Predlog sklepa o potrditvi:  

a)  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske –  

     1. etapa« 

b)  Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« 

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

in Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Ulice 5. prekomorske – 1. etapa« in ju soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 14: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
»Obnova ceste LC 328091 od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)« in ga 
soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
 

K tč. 16: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Športni 

park Jezero 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Športni park Jezero in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

K tč. 17: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Kulturna dvorana Grajena in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K tč. 18: Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 3503/3, 

3503/5, 3503/6,  3503/7 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parcele 3503/2, 

3503/3, 3503/5, 3503/6,  3503/7 in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 
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K ostalim točkam dnevnega reda 27. 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: 900-44/2018-25 

Datum:  16. 6. 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 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj na 

svoji 24. seji, dne 16. junija 2021, iz vidika svoje pristojnosti do posameznih točk oblikoval naslednja 

 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021  

Odbor je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 

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

 

K tč. 4:  Osnutek (predlog) Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 

gledališče Ptuj – skrajšani postopek 

Odbor je obravnaval osnutek (predlog) Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Mestno gledališče Ptuj – skrajšani postopek in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in 

sprejem v predloženem besedilu. 

 

K tč. 17: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Kulturna dvorana Grajena 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

Kulturna dvorana Grajena in ga soglasno predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                     Andrej Lazar 

Zdenka Ristič                                                                                           predsednik odbora 

 

K ostalim točkam dnevnega reda 27. redne seje mestnega sveta, odbor iz vidika svoje pristojnosti ni 

oblikoval mnenj in stališč. 
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MESTNA OBČINA PTUJ 

   ODBOR ZA SPLOŠNE  

 ZADEVE IN LOKALNO  

      SAMOUPRAVO 

 
Številka:  900-41/2018-27 

Datum:   16. 6. 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 26. seji, 

dne 16. 6. 2021, obravnaval predloženo gradivo za 27. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj ter 

iz vidika svoje pristojnosti h gradivu oblikoval naslednja 

 

STALIŠČA, MNENJA IN PREDLOGE 

 

K tč. 2: Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

Odbor je obravnaval predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 

in ga z večino glasov (4-ZA, 3-VZDRŽAN) predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

K tč. 3: Predlog Sklepa o podelitvi:  

a) priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj  

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv častni občan Mestne občine Ptuj in ga 

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

 

b) priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj 

Odbor je obravnaval predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj in ga je z 

večino glasov (2-ZA, 4-PROTI, 1-VZDRŽAN) zavrnil. 

 

Hkrati odbor mestnemu svetu z večino glasov (5-ZA, 2-VZDRŽANA) predlaga, da se Sklep o podelitvi 

priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj, ker nima ustrezne pravne podlage v Odloku o priznanjih 

Mestne občine Ptuj, umakne z dnevnega reda seje mestnega sveta. Odlok o priznanjih Mestne občine 

Ptuj v drugem odstavku 12. člena določa kriterije, in sicer da se zlata plaketa podeli za posebne zasluge 

in posebno požrtvovalna, nesebična in pogumna dejanja, kar pa za pravne osebe in javne zavode ni 

izvedljivo, saj pravne osebe ne morejo biti npr. požrtvovalne, nesebične in pogumne.   

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj v nadaljevanju opravi razpravo in v sodelovanju s Komisijo za odlikovanja 

in priznanja pripravi spremembo odloka.   

 

K tč. 10: Predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za skupščino in 

Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d. o. o. za leto 2020 

Odbor je obravnaval predlog Stališč Mestnega sveta Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 

skupščino in Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d. o. o. za leto 2020 in jih soglasno predlaga 

mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 
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Pripravila:                                                                                                           Milan Klemenc                            

Tina Baštevc                                                                                                   predsednik odbora 
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