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106.
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZI-
UZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 12. člena Statuta Mestne obči-
ne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet 
Mestne občine Ptuj, na 20. seji, dne 16. 11. 2020, sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
Statuta Mestne občine Ptuj

1. člen
(1) V Statutu Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 
Ptuj, št. 9/07) dosedanji četrti stavek tretjega odstavka 2. člena po-
stane nov šesti odstavek in se ustrezno oštevilči. 
(2) Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek. 

2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
Prebivalstvo, ki ima na območju občine stalno prebivališče, ure-
sničuje lokalno samoupravo v mestni občini neposredno in prek 
organov mestne občine.«.  

3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se beseda »zakon« nadomesti z besedo 
»statut«.

4. člen
(1) V prvem odstavku 9. člena se na koncu drugega stavka pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo »ob hkratnem zagotavljanju 
varstva osebnih podatkov.«.
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o potrditvi projektne naloge »Projekt Vitalizacija 
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(2) Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so zaupne na-
rave ali imajo naravo tajnega podatka v skladu z zakonom.«.

5. člen
(1) V drugi točki drugega odstavka 12. člena se v tretji alineji črta 
besedna zveza »in izdaji vrednostnih papirjev«.
(2) V peti točki drugega odstavka 12. člena se črta četrta alineja. 
(3) Dosedanja peta alineja pete točke drugega odstavka 12. člena 
postane četrta alineja.     

6. člen
V 20. členu se na začetku besedila črta beseda »Okvirna«. 

7. člen
V prvem odstavku 28. člena se tretji stavek spremeni tako, da se 
glasi:
»Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in na-
mestnika predsednika nadzornega odbora.«.

8. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela, ki vsebuje nad-
zore o ugotavljanju zakonitosti in pravilnosti poslovanja neposre-
dnih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna in njihovih 
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
javnim premoženjem in nadzore o ocenjevanju učinkovitosti in 
gospodarnosti porabe občinskih javnih sredstev. Med letom lahko 
nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni. S programom 
seznani nadzorni odbor mestni svet in župana. 
(2) Poleg zadev iz letnega programa dela lahko nadzorni odbor 
obravnava zadeve, ki jih s sklepom predlagata mestni svet ali žu-
pan.«. 

108. ODREDBO
o začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne 
prostore v lasti Mestne občine Ptuj in uporabnin za 
rabo javnih površin iz naslova postavitve premičnih 
prodajnih objektov (str. 2)

109. RAZPIS
za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na 
področju kulturne dejavnosti (str. 3)
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9. člen
Četrti stavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni 
varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivno-
sti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sred-
stev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posame-
znikov.«.

10. člen
Tretji odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske 
uprave pa vodi direktor občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.«. 

11. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:

»53.a člen
Mestna občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje 
nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evi-
denčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obde-
lovanju in hrambi podatkov mora mestna občina ravnati v skladu 
z zakoni, ki urejajo to področje.«.

12. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»54. člen
(1) O izločitvi javnih uslužbencev občinske uprave, ki izpolnjujejo 
zakonske pogoje, za odločanje v upravnih zadevah ali za vodenje 
posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, odloča direk-
tor občine. 
(2) O izločitvi direktorja občine odloča župan.
(3) O izločitvi župana odloča občinski svet.
(4) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki bo name-
sto izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten 
postopek oziroma odločila o zadevi.«.

13. člen
Ta statut prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-15/2007-9
Datum: 16. 11. 2020

Nuška Gajšek,
županja 

107.
Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 
Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 
svoji 20. redni seji, dne 16. 11. 2020, sprejel

SKLEP
o potrditvi projektne naloge »Projekt Vitalizacija 

Ptujskega jezera - spremembe in dopolnitve 
Medobčinskega lokacijskega načrta za Ptujsko 

jezero in del reke Drave«

1. člen
Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje projektno nalogo »Projekt 
Vitalizacija Ptujskega jezera - spremembe in dopolnitve Medob-
činskega lokacijskega načrta za Ptujsko jezero in del reke Drave«, 
ki bo služila kot izhodišče za pripravo Sprememb in dopolnitev 
Odloka o medobčinskem lokacijskem načrtu za del območja Ptuj-

sko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja 
struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: 
za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del obmo-
čja P13-R1 Jezero v Občini Markovci (Uradni list RS, št. 23/07).

2. člen
Sklep o potrditvi projektne naloge »Projekt Vitalizacija Ptujske-
ga jezera - spremembe in dopolnitve Medobčinskega lokacijske-
ga načrta za Ptujsko jezero in del reke Drave« v enakem besedilu 
sprejmeta Mestni svet Mestne občine Ptuj in Občinski svet Občine 
Markovci. 

3. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne 
občine Ptuj in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj.

Številka: 411-2/2020
Datum: 16. 11. 2020

Nuška Gajšek,
županja

108.
Na podlagi 34. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A 
in 80/20 - ZIUOOPE), Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 146/20), Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaja-
nja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20) in 23. člena Statuta Mestne obči-
ne Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), sprejemam 

ODREDBO
o začasni oprostitvi plačila najemnin za poslovne 

prostore v lasti Mestne občine Ptuj in uporabnin za 
rabo javnih površin iz naslova postavitve premičnih 

prodajnih objektov

1. 
(1) Najemnike poslovnih prostorov Mestne občine Ptuj, ki imajo 
prepoved opravljanja dejavnosti določeno z Odlokom o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: odlok), se začasno oprosti 
plačila najemnine.
(2) Uporabnike javnih površin iz naslova postavitve premičnih 
prodajnih objektov, ki imajo sklenjene pogodbe o uporabi javne 
površine v Mestni občini Ptuj in imajo prepoved opravljanja dejav-
nosti določeno z odlokom, se začasno oprosti plačila uporabnine. 

2.
(1) Najemniki in uporabniki iz prejšnje točke, so oproščeni plačila 
najemnine in uporabnine od dne razglasitve epidemije 19. oktobra 
2020 do dne možnosti začetka opravljanja dejavnosti v skladu z 
odlokom.
(2) V kolikor je veljala prepoved izvajanja dejavnosti vsaj en dan v 
tekočem mesecu, velja ukrep oprostitve plačila najemnine oziroma 
uporabnine za celoten mesec.

3.
Ta odredba začne veljati z dnem podpisa in se objavi na spletni 
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strani Mestne občine Ptuj ter v Uradnem vestniku Mestne občine 
Ptuj.   

Številka: 166-1/2020-334
Datum: 12. 11. 2020   

Nuška Gajšek,
županja 

109.
Na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj 
(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15 in 16/17) Komi-
sija za odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, objavlja 

RAZPIS
za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na 

področju kulturne dejavnosti

1.
Mestni svet Mestne občine Ptuj podeljuje priznanje:
»Velika oljenka«, za izjemne zasluge na področju kulturne dejav-
nosti, umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja.
Kriterij za podelitev priznanja je izjemni dosežek oziroma dolgo-
letno delo na področju kulturne dejavnosti, umetniškega ustvarja-
nja in poustvarjanja, ki je Mestno občino Ptuj predstavilo v širšem 
kulturnem prostoru.
Vsako leto se praviloma podeli ena »velika oljenka«, izjemoma 
dve. 

2.
Župan Mestne občine Ptuj podeljuje priznanje:
»Oljenka«, za dolgoletno uspešno delo oziroma doseganje izje-
mnih uspehov na kulturnem področju.
Kriterij za podelitev priznanja je dolgoletno uspešno delo oziroma 
doseganje izjemnih uspehov na kulturnem področju. 

3.
Pobuda za priznanje mora vsebovati:
–  podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne ose-

be, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v 
primeru pravne osebe še kontaktno osebo,

–  pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kan-
didat fizična oseba, soglasje za uporabo osebnih podatkov (obra-
zec 1 ali obrazec 2),

–  podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne 
osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno 
osebo,

–  vrsto priznanja in
–  utemeljitev pobude (opis dolgoletnega dela oz. opis izjemnih do-

sežkov na področju kulturne dejavnosti). 
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki 
podpirajo pobudo.

4.
Pobude za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj lahko dajo posa-
mezniki in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem 

v Mestni občini Ptuj. Pobudnik za priznanje ne more predlagati 
samega sebe ali svojega družinskega člana.

5.
Predloge za podelitev priznanj je potrebno poslati Komisiji za 
odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 
Ptuj do 30. decembra 2020.

6.
Priznanja bodo podeljena na prireditvi ob praznovanju slovenske-
ga kulturnega praznika.

Številka: 094-1/2020-1
Datum: 20. 11. 2020

Komisija za odlikovanja in priznanja
Mestne občine Ptuj

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj. Odgovorna urednica: Stanka Krajnc Letonja, telefon: 748 29 15, e-pošta: stanka.krajnc-letonja@ptuj.si. Uredniški 
odbor: dr. Štefan ČELAN (Lista dr. Štefana Čelana), Matevž TOPLAK (Ptuj je naš), Črtomir POTOČNIK (Levica), Peter PRIBOŽIČ (NSi), mag. Sonja PURGAJ (SD), Andreja ROJKO 
(SDS), Jožica TEŽAK (DeSUS), Nataša VUK (ZA Ptuj) in Anja ZELENIK (Lista Andreja Čuša). Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, s. p., tel.: 041 684 910. Uradni 
vestnik v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/uradni_vestnik_mo_ptuj.


