MESTNA OBČINA PTUJ
MESTNI SVET

Številka: 900-6/2018
Datum: 20. 2. 2018
ZAPISNIK
37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek, dne 19. februarja
2018, ob 15. uri v sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1/I, soba 8.
Sejo je na podlagi 23. člena Statuta občine in 21. člena Poslovnika sveta sklical in vodil Miran
Senčar, župan Mestne občine Ptuj, ki je uvodoma pozdravil prisotne na seji in ugotovil
sklepčnost seje.
Od 29 članov sveta je bilo na seji prisotnih 24 svetnic in svetnikov, s čimer je na podlagi prvega
odstavka 44. člena Poslovnika sveta in 10. člena Statuta občine bila podana sklepčnost seje. Svet
je na podlagi 1. odstavka 44. člena Poslovnika sveta lahko nadaljeval s sejo in veljavno sprejemal
odločitve.
Skupaj prisotni svetniki: Gorazd Orešek, Tanja Meško Tonejc, Darko Rojs, Julija Tepeš,
Marjan Cajnko, Tatjana Vaupotič Zemljič, Metka Petek Uhan, dr. Štefan Čelan, Marjan Cajnko,
Helena Neudauer, Marjan Kolarič, Rajko Fajt, Sonja Pučko, Branko Kumer, Nuška Gajšek,
Miran Meško, Andrej Lazar, Milan Krajnik, Silvestra Gorjup, Janez Rožmarin, Klemen Rutar,
Slavko Kolar, Miša Pušenjak in Robert Šegula.
Svojo odsotnost so v skladu s prvim odstavkom 30. člena Poslovnika sveta zaradi neodložljivih
obveznosti napovedali in opravičili: dr. Darja Koter, mag. Martin Mlakar, Polonca Enci, Jure
Hanc in Nataša Vuk.
Na seji sveta so prisostvovali tudi: mag. Andreja Komel, direktorica Občinske uprave, Tanja
Farič, vodja Oddelka za javne finance, Simona Kašman, vodja Kabineta župana, mag. Janez
Merc, vodja Sekretariata za splošne zadeve, Alenka Korpar, direktorica SOU SP, Andrej Trunk,
vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, Zdenka Ristič, vodja Oddelka za negospodarske
dejavnosti, Barbara Ferčič, Urša Simonič, Kabinet župana, Matej Gajser ter Denis Hrga,
Sekretariat za splošne zadeve.
Na seji prisotni novinarji: Dženana Kmetec, Mojca Zemljarič, Danijel Poslek in Anemari
Kekec.
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Z vabili za 37. sejo je bilo predlaganih 15. točk možnega dnevnega reda. Vabilo in pripadajoče
gradivo je bilo v sredo, dne 7. 2. 2018 objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine Ptuj
in portalu svetniki, prav tako je bilo vsem vabljenim posredovano obvestilo po elektronski pošti.
Gradivo za 8. točko je bilo objavljeno kasneje.
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Predlog za umik 8. točke dnevnega reda:
Predlog Sklepa o potrditvi:
a) Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice«
b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice«
Obrazložitev: Iz Ministrstva za infrastrukturo smo dne 19. 2. 2018 prejeli obvestilo o prestavitvi
roka za oddajo projektov za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Mestna občina Ptuj bo
na razpis prijavila projekt Rekonstrukcija Peršonove ulice. Namesto 6. 3. 2018 je sedaj rok
6. 4. 2018. Zaradi zahteve po natančni uskladitvi investicijskega programa in obrazcev vloge s
projektno dokumentacij, ki jo od projektanta prejmemo 28. 2. 2018 prestavljamo sprejem
investicijskega programa na marčevsko sejo mestnega sveta.
Iz navedenih razlogov na podlagi tretjega odstavka 31. člena Poslovnika sveta, je župan iz
predlaganega dnevnega reda 37. seje MS MOP umaknil z vabili predlagano 8. točko.
V skladu s tretjim odstavkom 31. člena Poslovnika sveta, se zadeve katerih je predlagatelj župan,
na predlog župana brez razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlog za razširitev dnevnega reda z novo 1. b podtočko:
V skladu s četrtim odstavkom 31. člena Poslovnika sveta je župan predlagal razširitev z vabili
predlaganega dnevnega reda z novo 1. b podtočko, ki glasi:
Predlog zapisnika 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Obrazložitev: Drugi odstavek 54. člena Poslovnika mestnega sveta določa, da se na vsaki redni
seji obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih
sej sveta.
Ker je bil predlog zapisnika pripravljen po sklicu 37. redne seje, je župan na seji predlagal
razširitev dnevnega reda z navedenim zapisnikom.
Ker ni bilo razprave o predlogu za razširitev dnevnega reda, jo je predsedujoči sklenil in dal
predlog za razširitev dnevnega reda z novo 1. b podtočko na glasovanje.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 prijavljenih h glasovanju z
večino glasov (ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagano razširitev z novo 1. b podtočko
dnevnega reda.
Predlog za razširitev dnevnega reda z novo 8. točko:
V skladu s četrtim odstavkom 31. člena Poslovnika sveta je župan predlagal razširitev z vabili
predlaganega dnevnega reda z novo 8. točko, ki glasi:
Predlog Sklepov vezanih na javna razpisa Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za izvedbo
ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Ureditev mestne
tržnice«.
Obrazložitev: O sklepih v predloženi obliki je odločal mestni svet na 5. izredni seji, dne 5. 2.
2018. Sklepi so bili na mestnem svetu z večino glasov sprejeti (ZA-15, PROTI-5 od 20
prisotnih).
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Šesti odstavek 33. člena Zakona o lokalni samoupravi in 24. člen Statuta Mestne občine Ptuj
določata: »Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v
nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej
ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju
izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take
odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri
upravnem sodišču.«.
Župan je navedel razloge za zadržanje in izvajanje odločitve mestnega sveta.
Obrazložitev: V zvezi s sprejetimi sklepi vezanimi na objavljen postopek javnega naročanja za
ureditev mestne tržnice ter delno izveden postopek izbire nadzornika za predmetno investicijo
meni, da je mestni svet z odločanjem o navedenem prekoračil svoja pooblastila ter odločal o
zadevah, ki so v pristojnosti župana.
Razpis za ureditev mestne tržnice na Ptuju je pripravljen na podlagi objektivnih meril, ki Mestni
občini Ptuj omogočajo izvedbo investicije na zakonit, gospodaren in transparenten način.
Razpisani pogoji, ki smo jih objavili, so objektivni in sorazmerni z velikostjo projekta. Nadejamo
se, da bomo v postopku javnega razpisa pridobili cenovno in tudi kakovostno najboljšo ponudbo
in ponudnika z ustreznimi kvalifikacijami.
V skladu s šesto alinejo prvega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj izbira
sopogodbenike in sklepa pravne posle v imenu in za račun mestne občine župan (v okviru
sprejetega proračuna). Glede na navedeno, župan odloča o sklenitvi pogodbe na podlagi izjeme
in-house ali o izvedbi postopka javnega naročanja ter o sklenitvi pogodbe na podlagi le-tega, saj
za projekt tudi sam odgovarja.
»Javno naročilo za izvedbo ureditve mestne tržnice« je trenutno še v fazi objave, zahtevka za
revizijo na razpisno dokumentacijo (vključno z razpisnimi pogoji) nismo prejeli. »Javno naročilo
za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov
pri izvedbi projekta Ureditev mestne tržnice« je trenutno v fazi preverjanja ponudb, zahtevka za
revizijo na razpisno dokumentacijo pa tudi nismo prejeli.
V zvezi z vsem navedenim želi poudariti, da lahko naročnik v skladu z Zakonom o javnem
naročanju tudi po izteku roka za oddajo ponudb in izvedenem odpiranju ponudb, zaključi
postopek brez izbire, z zavrnitvijo vseh ponudb. Prav tako pa lahko naročnik tudi po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega
naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega
naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega
dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih
predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
V zvezi s sklepom mestnega sveta, ki se nanaša na imenovanje članov mestnega sveta v komisijo
za izvedbo postopka javnega naročanja želi poudariti, da glede na ustaljeno prakso naročnika,
župan v postopkih javnega naročanja v občinski upravi običajno imenuje komisijo, sestavljeno iz
zaposlenih v občinski upravi, katere naloge so izvedba odpiranja ponudb, pomoč pri pripravi
razpisne dokumentacije ter pregled in ocenjevanje ponudb v skladu z objavljeno razpisno
dokumentacijo in ZJN-3. Sprejem odločitve o izbiri je, ne glede na navedeno, izključno v
pristojnosti župana. Imenovanje svetnikov v komisijo za izvedbo postopka javnega naročanja, ki
je tako zadolžena predvsem za procesna dejanja v samem postopku javnega naročanja, ni bila
običajna praksa.
V zvezi z imenovanjem skupine za spremljanje projekta pa drži, da je takšna skupina že bila
oblikovana za spremljanje projekta Spominski park, kjer je sestavljena iz treh predstavnikov
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mestnega sveta, predstavnika občinske uprave ter predstavnika civilne iniciative. Enak vzorec
predlaga tudi za projekt tržnica. Njena naloga je predvsem spremljanje izvajanja projekta v
skladu s sprejetimi usmeritvami, projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem in takšno
skupino bo tudi na pobudo mestnega sveta imenoval pri predmetni investiciji ureditve mestne
tržnice.
Upošteval je zahtevo vodij svetniških skupin, da se do razlogov za zadržanje sklepov mestnega
sveta opredeli tudi Ministrstvo za javno upravo. Njihov odgovor je bil posredovan na mizo.
Ministrstvo za javno upravo se ni opredelilo, ampak nas je napotilo na Ministrstvo za okolje in
prostor; v primeru ponovnega izglasovanja enakih sklepov na mestnem svetu, pa nas je napotilo
na Upravno sodišče.
O gradivu so delovna telesa razpravljala pred pričetkom 5. izredne seje MS MOP, dne 5.
februarja 2018.
Ker ni bilo razprave o predlogu za razširitev dnevnega reda, jo je predsedujoči zaključil in dal
predlog za razširitev dnevnega reda z novo 8. točko na glasovanje.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih soglasno (ZA-22)
sprejel predlagano razširitev z novo 8. točko dnevnega reda.
Glede na izglasovano, se točke predlaganega dnevnega reda ustrezno preštevilčijo, je povedal
predsedujoči.
Ker ni bilo drugih predlogov za spremembe ali dopolnitve z vabili predlaganega dnevnega reda,
je predsedujoči predlagal za 37. redno sejo sveta v sprejem naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog zapisnika:
a) 36. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
b) 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
2. Pobude in vprašanja
3. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob
rojstvu otroka
4. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni
občini Ptuj
5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih
fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
7. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ptuj
8. Predlog Sklepov vezanih na javna razpisa Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za izvedbo
ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih določilih
FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Ureditev mestne
tržnice«
9. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno
izstopno mesto Ribič«
10. Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina
katastrska občina 397 Hajdina parcela 838/13
11. Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina
katastrska občina 388 Rogoznica parcela 485/21
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12. Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 367 Grajenščak parcela 795/4 z
nepremičninami katastrska občina 367 Grajenščak parcele 297/50, 297/52 in 329/6
13. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 385 Podvinci parcela 1077/8
14. Volitve in imenovanja:
 Predlog Sklepa o imenovanju volilne komisije Mestne občine Ptuj
15. Informacije
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov no
(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani dnevni red.
1. Predlog zapisnika:
a) Predlog zapisnika 36. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Na predlog zapisnika 36. redne seje sveta ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 36. redne seje Mestnega
sveta Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih soglasno (ZA-22)
sprejel predlagani sklep.
b) Predlog zapisnika 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Na predlog zapisnika 5. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj ni bilo pripomb, zato je
predsedujoči dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 5. izredne seje
Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu .
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov
(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep.
2. Pobude in vprašanja
Pisna vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli za to sejo, so vam bile posredovane na mizo.
Dr. Štefan Čelan, Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana je posredoval
naslednjo
pobudo št. 523/37: Ker smo s strani Lovske družine Ptuj bili obveščeni, da po letu 2012
Mestna občina Ptuj ni več objavila javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo po zakonu ZDLov-1, predlagamo županu in
mestnemu svetu, da v skladu z določili zakona ZDLov-1 objavi javni razpis.
Obrazložitev: Na podlagi določil ZDLov-1 so občine dolžne redno letno del koncesnine vrniti
lovskim družinam, ki lahko izkažejo, da aktivno in trajnostno gospodarijo z divjadjo na njenem
področju.
Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredovala naslednjo
pobudo št. 524/37: Mestni svet Mestne občine Ptuj naj sprejme odlok o gozdovih s
posebnim namenom.
Obrazložitev: Člani strokovne komisije za oživitev Ljudskega vrta, ki jo je s sklepom, 11. 9.
2017, imenoval župan MOP, so se na seji 23. 1. 2018 odločili, da Mestnemu svetu MOP
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predlagajo pripravo in sprejem odloka o gozdovih s posebnim namenom v skladu z 32., 36. in 87.
členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu, sprejetim na 10. seji MS MOP (september
2015).
Občina Ptuj je v Uradnem vestniku julija 1979 objavila Odlok o razglasitvi in zavarovanju
naravnih območij in spomenikov narave v občini Ptuj in v Uradnem vestniku št. 33, decembra
1989, še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave v občini Ptuj.
Žal v nobenem od navedenih odlokov ni podrobneje definiran gozd s posebnim namenom v
smislu kot ga opredeljuje zakonodajalec v Zakonu o gozdovih v IV. poglavju Varovalni gozdovi
in gozdovi s posebnim namenom; podrobneje v 2. odstavku 44. člena.
(Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16))
Veliko uporabnih informacij za pripravo odloka je v diplomski nalogi Marije Janžekovič Mestni
gozdovi Ptuja, dostopni na http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn janzekovic marija.pd
Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredovala naslednje
vprašanje št. 525/37: Kdaj lahko pričakujemo pregled pobud in vprašanj ter njihovo
realizacijo za vsa tista vprašanja in pobude, ki so bila podana do vključno 30. seje MS
MOP, 19. 6. 2017, in so v dokumentih z naslovom Pregled realizacije pobud in vprašanj
(2014-2018), ki so objavljeni dvakrat letno, brez odgovora ali z opombo V TEKU ali BO
realizirana?
Milan Krajnik, Svetniška skupina DeSUS je posredoval naslednjo
pobudo št. 526/37: Organizatorji prireditev v Dominikanskem samostanu, ki ne morejo
zagotoviti ogrevanja velike dvorane naj poiščejo drugo primerno dvorano, kjer bo to
možno.
Obrazložitev: Že večkrat se je dogodilo, da se nekatere prireditve, ki so dobrodošle, odvijajo v
mrzli dvorani, kar je nesprejemljivo za nastopajoče in poslušalce – regionalni nastop tamburašev
in druge prireditve.
Milan Krajnik, Svetniška skupina DeSUS je posredoval naslednjo
pobudo št. 527/37: Slaba osvetlitev stopnišča pred dvorano Dominikanskega samostana in
njegova neustrezna izvedba sta potrebna spremembe prioritetne osvetlitve.
Milan Krajnik, Svetniška skupina DeSUS je posredoval naslednjo
pobudo št. 528/37: Slaba osvetlitev in nevarno stopnišče – vhod v samostanski hodnik
Dominikanskega samostana sta potrebna takojšnjega ukrepanja, sicer ne bi smeli več
koristiti prostorov samostana. To zahteva tudi inšpekcijski nadzor in ukrepe.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 529/37: Ali je občina seznanjena z vandalizmom, ki se dogaja na Ranci in
kakšne ukrepe je oz. bo izvedla, da bo preprečila nadaljnje uničevanje občinske lastnine?
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo
pobudo št. 530/37: Občina naj primerno ukrepa, saj se tudi objekta bivše OŠ dr. Ljudevita
Pivka ti. »rdeče šole« lotevajo vandali in razbijajo okna.
Razmisli se tudi naj, da se stavba primerno sanira in preuredi v prostore za novo glasbeno
šolo; glede na stanje stavbe, v kateri se predvidevajo novi prostori glasbene šole (Koteks) je
taka investicija zelo rizična, zaradi obsega in višine stroškov obnove pa tudi časovno zelo
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oddaljena, zato bi bilo smiselno vzporedno iskati rezervne rešitve in narediti oceno
investicije tudi za ta objekt, tudi ker je za projekt možno črpati evropska sredstva.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo
pobudo št. 531/37: Občina naj naredi nabor stavb za katere bi bilo mogoče pripraviti
projekt, s katerim bi se prijavili na »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove
stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (oznaka JOB_2018)«, ki ga je
Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v UL št. 4301-1/2018/6 Ob-1368/18, Stran 405 v
petek 16. 2. 2018. V kolikor bi bilo mogoče, je smiselno v ta nabor vključiti tudi mestno
hišo.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 532/37: V kateri fazi je prekategorizacija odseka Zagrebške ceste v državno
cesto? Kaj od naštetega bo občina zahtevala da se uredi pred prekategorizacijo: pločnik
smer Tržec; izvozni kraki pri nadvozu; zeleni pas Draženci-Zagrebška; zeleni pas Sodnice
ob obvoznici; dvostranska kolesarska cesta Suha veja – center; nadvoz park Turnišče Pinčarjev mlin? Potrebno je vedeti, da so vse naštete zadeve bile v načrtih ob izgradnji
avtoceste, vendar se niso realizirale. Bližnji krajani so bili zavedeni in izigrani. Navede se
tudi naj, v kateri fazi je vsaka od naštetih točk in kaj so naslednji potrebni koraki za
ureditev vsake od točk ter kakšni so roki.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo
pobudo št. 533/37: Glede na to, da so poganjanja glede trase južne obvoznice v polnem teku
je zdaj čas, da občina v teh pogovorih aktivno sodeluje in naredi vse kar je v njeni moči, da
izpogaja traso, ki ne bo »peljala« prometa preko Puhovega mosta, saj je takšna rešitev
nesprejemljiva. Poziva župana in pristojne, da mestne svetnike sproti seznanja s potekom
pogajanj in se tudi posvetuje glede možnih rešitev.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 534/37: Ali se je opozorilo Ministrstvo za infrastrukturo, da v prometno
študijo o prometnih tokovih čez Puhov most (za Ormoško obvoznico), vključijo tudi
načrtovano spremembo preusmeritve regionalnega prometa iz Mariborske ceste, čez
Turnišče na južno obvoznico?
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 535/37: Kolesarska steza ob Dravi. Vezano na vprašanje podano na 5. izredni
seji mestnega sveta glede asfaltiranja manjkajočih 500 m kolesarske poti v Spuhlji: Kakšna
je časovnica za izvedbo del, torej kdaj lahko pričakujemo, da bo tudi teh 500 m
asfaltiranih?
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 536/37: V kakšni fazi so pogovori, ki so pred časom potekali o preurejanju
križišča pod gradom v krožišče in izgradnja pločnika še na drugi strani ob Raičevi ulici?
Kako aktualne so te ideje in kakšna je časovnica za izvedbo?
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 537/37: Ker so stopnice pri Zavodu za zaposlovanje last zasebnika, ki jih je
občini ponudil v odkup, kakšno ceno je zasebnik postavil? Glede na to, da obstoječe stanje
neugledno kazi podobo mesta, naj občina naredi vse kar je v njeni moči, da se to uredi.
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Obrazložitev: Že več vprašanj je bilo postavljenih tako na mestnem svetu, dnevno pa s strani
občanov glede stanja in sanacije stopnic pri Zavodu za zaposlovanje.
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje
vprašanje št. 538/37: Kdo je prevzel stroške preureditve prostora za potrebe izvedbe
kurentovanja v karnevalski dvorani v Q-centru. V kolikor je šlo za javna sredstva sprašuje,
koliko je znašal strošek preureditve?
Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednje
vprašanje št. 539/37: Kakšne ukrepe sprejema Mestna občina Ptuj, kaj bomo naredili, da
preprečimo odvzem certifikat mladim prijazna občina?
Obrazložitev: Mestna občina Ptuj je nosilka certifikata mladim prijazna občina. Podaljšanje
certifikata leta 2016 smo pospremili z besedami, da je Mestna občina Ptuj ena od šestih občin v
letu 2016, ki je uspešno podaljšala certifikat mladim prijazna občina 2016-2020, in da je
podaljšanje certifikata posebno priznanje, saj to pomeni, da uspešno izvajamo vse ukrepe, ki jih
je odredil Inštitut za mladinsko politiko v Ajdovščini. Seznanjena je, da so nam do meseca maja
zamrznili certifikat, ker ne izpolnjujemo vsega, kar smo obljubili, da bomo izpolnjevali.
Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo
pobudo št. 540/37: V Turistično informacijski pisarni Ptuj (TIC-u) se naj za popestritev
ponudbe za turiste delijo informacije, ali morda tiskani letaki, o ponudbi zainteresiranih
lokalov in njihovih storitvah.
Rajko Fajt, Svetniška skupina SDS je podal naslednjo
pobudo 541/37 vezano na odgovor na pobudo 511/36: S parkiriščem ob Blagovnici
Mercator sedaj upravljajo Javne službe Ptuj d.o.o. Pobuda je bila dana v kontekstu, da bi
občina uveljavljala predkupno pravico za to zemljišče in da bi potem izvajalec za izgradnjo
garažne hiše, bil tisti, ki že sedaj upravlja s parkiriščem, glede na to, da je bil predviden
kredit na 20 let, in bi se investicija v teh 20 letih povrnila.
Rajko Fajt, Svetniška skupina SDS je podal naslednje
vprašanje št. 542/37 vezano na odgovor na vprašanje 512/36: Ali je res, da bodo tudi ostali
zavodi imeli možnost brezplačnega oglaševanja v prilogi Ptujčana?
Obrazložitev: Na njegovo vprašanje 512/36, da je v decembrski številki kot priloga Ptujčana
izšel dodatek aplikacije Zavoda za turizem Ptuj, je v odgovoru navedeno, da bodo to možnost
imeli tudi ostali zavodi.
Rajko Fajt, Svetniška skupina SDS je podal naslednje
vprašanje št. 543/37 vezano na odgovor na vprašanje 504/36: Ker iz odgovora na vprašanje
504/36 izhaja, da so bila sredstva podjetju »Zgodba, Poslovna svetovanja d.o.o.«, v glavnem
nakazana za kurentovanje leta 2016, ga zanima kaj pomenijo nakazila, ki so bila
omenjenemu podjetju nakazana v mesecu decembru 2017, v januarju 2018 in v februarju
2018. Namreč že v letu 2017 je bilo za kurentovanje angažirano podjetje Milo, čista
komunikacija, Lovro Centrih, angažiran pa je bil tudi v letošnjem letu. Ali se zadeve
podvajajo, glede na to, da imamo tudi PR službo v Mestni občini Ptuj?
Tanja Meško Tonejc se je zahvalila vsem, ki so skupaj z nami opozarjali na problematiko
parkiranja v Četrtni skupnosti Ljudski vrt. Svet četrtne skupnosti že tri leta na Oddelek za
gospodarske dejavnosti daje prošnje in pobude glede problemov, ki jih imamo z avtomobili na
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pločnikih, zelenicah in še marsikje kamor avtomobili ne spadajo. Sedaj pa so se tudi strokovne
službe potrudile in podale temeljit odgovor s konkretnimi predlogi, ki smo jih podali že v
predlanskem letu. Izrazila je upanje, da bo to tudi »rodilo kakšen sad« in zmanjšalo slabo voljo za
naše občane.
Na vprašanje bo podan odgovor, je povedal župan.
Glede garažne hiše pa je predlagal, da se pogovorimo v sredo na skupni seji delovnih teles.
Trenutno nimamo zagotovljenih sredstev za odkup zemljišča, to zemljišče na parkirišču ob
Blagovnici Mercator pa niti ni bilo dano v odkup. O tem se bomo pogovarjali v sredo na skupni
seji delovnih teles.
Ker ni bilo več vprašanj, pobud in predlogov, je predsedujoči zaključil točko dnevnega reda.
Na pobude in vprašanja, ki so bila postavljena na današnji seji, bodo pripravljeni odgovori, ki
bodo objavljeni z gradivom za naslednjo redno sejo mestnega sveta.
3. Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči
staršem ob rojstvu otroka
Odbor za finance je soglasno podprl predlog pravilnika.
Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je soglasno podprl predlog Pravilnika in ga
predlagal mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu.
Hkrati je odbor pozval Mestno občino Ptuj, da se enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu
otroka progresivno dviguje glede na usmeritve politike pomoči mladim družinam tudi v
naslednjem letu in naprej.
Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga pravilnika ni imela
pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.
Ker ni bilo razprave o predlogu Pravilnika, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Pravilnika o spremembah
Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka, v predloženem
besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih soglasno (ZA-23)
sprejel predlagani sklep.
4. Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni
občini Ptuj
Odbor za družbene dejavnosti je soglasno podprl predlog pravilnika.
Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga pravilnika ni imela
pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.
Ker ni bilo razprave o predlogu Pravilnika, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Pravilnika o dopolnitvah
Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj, v predloženem besedilu.
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Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih soglasno (ZA-23)
sprejel predlagani sklep.
5. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov študentov
športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj
Odbor za družbene dejavnosti je predlog pravilnika soglasno podprl.
Statutarno pravna komisija k predlogu spremembe pravilnika ni imela pripomb in ga je
predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem.
Ker ni bilo razprave o predlogu Pravilnika, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Pravilnika o spremembi
Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz
Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih soglasno (ZA-23)
sprejel predlagani sklep.
6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
Odbor za finance je soglasno podprl predlog sklepa.
Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je obravnaval predlog Sklepa o soglasju k
ceni storitve pomoči družini na domu ter zavzel stališče, da se poviša delež subvencije Mestne
občine Ptuj, tako, da cena storitve za uporabnika pomoči na domu oz. njegovega zavezanca ostaja
nespremenjena (5,29 EUR). Posledično je odbor predlagal županu, da v obravnavo posreduje
čistopis sklepa, v katerem se, v skladu s stališčem Odbora za socialo, spremenita druga in tretja
točka.
Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in ugotovila, da je
pripravljen skladno s poslovnikom sveta, enako velja za morebitni vložen čistopis sklepa.
Župan je pojasnil, višje cene storitev s 1. 3. 2018 pomenijo višjo obremenitev občinskega
proračuna. Ocena predvidenega povišanja glede na proračunsko leto 2017 je 11.950,00 EUR, ta
sredstva nismo predvideli v proračunu za leto 2018.
Za realizacijo predloga Odbora za socialo pa bi bilo potrebnih še dodatnih 6.000 EUR sredstev.
Ker teh sredstev nimamo, tudi ni vložil čistopisa sklepa. Strinja pa se, da bi to bilo smiselno
izvesti in zaprosil mestni svet, da to damo v proračun za leto 2019. Ga. Zdenka Ristič bo podala
primerjavo z ostalimi mestnimi občinami.
Zdenka Ristič je povedala, da je naša cena storitve pomoči družini na domu enaka že od leta
2013. Sedanji predlog Centra za socialno delo Ptuj se nanaša na povečanje sredstev zaradi
napredovanj delavk v lanskem letu. Deleži ostalih mestnih občin so različni. Dejstvo je, da se v
tem času, v začetku leta cene spreminjajo, kot to tudi delamo v Mestni občini Ptuj.
Mestna občina Ljubljana se s 1. 1. 2018 odloča za znižanje iz 80 % na 75 %, drži pa podatek, da
je cena na uporabnika 4,40 EUR. Mestna občina Maribor zagotavlja 71,74 % delež, vrednost 4,74
EUR, Mestna občina Celje zagotavlja 76 % delež. Te podatke, ki smo jih zbrali za vseh 11
mestnih občin lahko svetnikom tudi posredujemo.
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Župan je menil, da iz podatkov lahko vidimo, da smo bolj »na repu«, vendar pa je mestnemu
svetu predlagal, da realizacijo predloga Odbora za socialo preložimo na naslednje leto.
Andrej Lazar je povedal, da jih tudi skrbi finančna situacija Mestne občine Ptuj, vendar pa
moramo biti pri določenih ciljnih skupinah, sploh ogroženih skupinah, ali pa pri tistih, ki
presegajo cenzus posebej pazljivi. Povišanje cene storitve pomoči družini na domu pomeni
razliko 0,62 EUR od sedaj veljavne cene, vendar če nekdo potrebuje 2 uri nege na dan, za mesec
dni to pomeni 37 EUR. Za uporabnika pa je povišanje cene za 37 EUR kar velik znesek. Po
informacijah, ki smo jih dobili na odboru pa so cenzusi zelo nizki, kar pomeni, da to povišanje
lahko precej obremeni določene naše meščane. Ker ne gre za velika sredstva, je odbor predlagal
dopolnitev, da se poviša delež subvencije Mestne občine Ptuj tako, da cena storitve za uporabnika
pomoči na domu oz. njegovega zavezanca ostaja nespremenjena (5,29 EUR). V primeru, da
župan tega ne želi bi zbrali podpise 8 svetnikov in vložili amandma. Strokovnim službam je
predlagal, da pripravijo predlog, kot ga je predlagal odbor in bi mestni svet glasoval o novem
predlogu. Odločamo se lahko o predlogu, ki je predložen in ga zavrnemo ter glasujemo o novem
predlogu, ali pa se vloži amandma in se o njem tudi glasuje.
Župan je povedal, da sta dve možnosti, ali se vloži amandma 8 svetnikov, ali pa glasujemo o
predlaganem sklepu; če se sklep zavrne, ga bomo umestili na naslednjo sejo mestnega sveta.
Silvestra Gorjup je povedala, da je že predsednik odbora povedal, zakaj je predlog bil podan. V
naši občini je preko 3400 starejših nad 70 let. Iz kazalcev, ki jih zbirajo naši prostovoljci, bi okoli
24 % ljudi potrebovalo nego na domu (takih ljudi je okoli 159). Ko prostovoljci pridejo v hišo
vidijo, da je nega na domu nujno potrebna, vendar pa se ljudje temu odpovedujejo, saj ne morejo
plačevati 200 EUR mesečno, saj je 48 % takih, ki imajo pokojnino pod 500 EUR, predvsem tisti,
ki so sami. Vemo pa kaj pomeni še predlagano povišanje cene pri 231 EUR, ki jih že plačujejo
uporabniki, oz. zavezanci za dve uri pomoči na domu. Zato se je odbor odločil, da poda predlog,
da cena ostane nespremenjena. Menila je, da bo 11.000 EUR verjetno možno najti v rebalansu
proračuna za leto 2018, zato je odbor predlagal, da se cena storitve pomoči družini na domu ne
spremeni, vsaj dokler ne bo rešen zakon o dolgotrajni oskrbi, čeprav ni verjeti, da bo rešen v tem
mandatu. Vemo pa, da se populacija stara, saj je vedno več takih ljudi, ki potrebujejo nego.
Menila je, da je najmanj, kar lahko naredimo mestni svetniki, da poskušamo poiskati teh
11.000,00 EUR pri rebalansu proračuna za leto 2018.
Potrebnih bi bilo 17.000 EUR dodatnih sredstev, je povedal župan.
Nuška Gajšek je menila, da ne bi smelo biti problem 17.000,00 EUR pri letos sprejetem
proračunu 31 mio EUR. Podprla je predlog Odbora za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo, saj
meni, da bomo teh 17.000,00 EUR tudi našli.
Rajko Fajt je povedal, da svetniška skupina ocenjuje, da bi bilo smiselno, da se zadeva reši z
amandmajem. Ko bo na dnevnem redu predlog rebalansa proračuna za leto 2018 pa bomo
svetniki poskušali najti rešitev, tisti minimalni znesek za tiste, ki so potrebni pomoči.
Branko Kumer je povedal, da osebno, pa tudi v imenu svetniške skupine SMC meni, da smo
modri in zmožni zagotoviti teh 17.000 EUR, ali z rebalansom, ali že znotraj obstoječih postavk.
Osebno tudi podpira predlog odbora.
Župan je menil, da je večinsko mnenje svetnikov, da podpirajo predlog odbora, zato bo predložil
čistopis predloga sklepa, o katerem bo mestni svet tudi glasoval.
Strokovne službe bodo čistopis sklepa tudi pripravile.
Janez Rožmarin se je strinjal z razpravo predhodnih razpravljavcev. Ker gre za socialno noto,
pomislekov ne bi smelo biti, pa tudi naj ne bi poudarjali koliko sredstev to pomeni. Zadeva je
pravilna, če razumemo, da je potrebno pomagati in da imamo takšne kategorije prebivalcev.
Kolikor je možno se naj dela v smeri, da pomoč povečamo.
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Nato je bil na mizo predložen čistopis predloga Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu z dne 19. 2. 2018.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa v čistopisu, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve
pomoči družini na domu, v predloženem čistopisu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov
(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep.
7. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma
Ptuj
Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je soglasno podprl predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija je ocenila predlog sklepa kot primernega za nadaljnjo obravnavo na
mestnem svetu.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o soglasju k spremembam
in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Ptuj, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov
(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani sklep.
8. Predlog Sklepov vezanih na javna razpisa Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za
izvedbo ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo za storitve inženirja po pogodbenih
določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta
Ureditev mestne tržnice«
Kot je že bilo povedano so o gradivu razpravljala delovna telesa pred pričetkom 5. izredne seje
MS MOP, dne 5. februarja 2018, je povedal župan. Gradivo je identično.
Odbor za finance in Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo sta z večino
glasov podprla predloge sklepov.
Statutarno pravna komisija je ocenila, da so bili predlogi sklepov vloženi v skladu s
poslovnikom in jih je predlagala mestnem svetu v nadaljnjo obravnavo.
Župan je še obrazložil, zakaj je te sklepe zadržal. Razpis za ureditev mestne tržnice na Ptuju je
pripravljen na podlagi objektivnih meril, ki Mestni občini Ptuj omogočajo izvedbo investicije na
zakonit, gospodaren in transparenten način ter da so sorazmerni z velikostjo in zahtevnostjo
projekta. Še enkrat poudarja, da na razpisne pogoje obeh razpisov nismo prejeli revizije. To kaže
na to, da so bili pogoji primerno izbrani temu projektu.
V skladu s šesto alinejo prvega odstavka 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj izbira
sopogodbenike in sklepa pravne posle v imenu in za račun mestne občine župan (v okviru
sprejetega proračuna). Glede na navedeno, župan odloča o sklenitvi pogodbe na podlagi izjeme
in-house ali o izvedbi postopka javnega naročanja ter o sklenitvi pogodbe na podlagi le-tega.
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Želel bi vas obvestiti, da je naš pripravljavec razpisa prejel številne pobude za spremembe
razpisnih pogojev, kot je navadno v takšnih razpisih. Torej v dogovoru s projektantom in našimi
strokovnimi službami je spremenil tiste, za katere meni, da bodo omogočili prejem večjega
števila kakovostno in cenovno sprejemljivih ponudb, kar pa je tudi naša, verjame, da tudi naša
skupna želja.
V zvezi z razpisom za nadzornika glede zahteve po FIDIC referencah. Tu želi dodati, da so bili
sodelavci iz projektne pisarne v preteklem tednu na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je resorno
ministrstvo za ta razpis. Povedali so, da v primeru dodatnih del le ta spadajo v upravičene stroške
samo, če je projekt voden po FDICU, kar kaže na to, da smo pri teh zahtevah sprejeli pravilno
odločitev, saj je nemogoče predvidevati kaj se nahaja pod tržnico. To smo videli tudi na Mestnem
trgu, dodatna dela so možna.
Odpiranje ponudb za izvajalca projekta bomo izvedli javno v veliki sejni sobi, in bodo vsi tudi
vabljeni. Popolnoma je prepričan, da bodo kasneje ne izbrani ponudniki izjemno natančno
pogledali, ali smo izbrali tistega ponudnika, ki zadostuje vsem razpisnim pogojem in ni nobenega
strahu, da bi tu bilo kaj narobe.
V zvezi z imenovanjem skupine za spremljanje projekta je res, da je takšna skupina že
oblikovana za spremljanje projekta Spominski park, ki je sestavljena iz treh predstavnikov
mestnega sveta, predstavnika občinske uprave ter predstavnika civilne iniciative. Naloga te
skupine je predvsem spremljanje izvajanja projekta v skladu s sprejetimi usmeritvami, projektno
dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem. Takšno skupino je možno oblikovati tudi pri
predmetni investiciji ureditve mestne tržnice.
Glede izvedbe del s čim manjšimi motnjami za ponudnike lokalov okoli tržnice lahko zagotovi,
da jih bomo redno obveščali o poteku projekta, da bomo zagotovili dostop do njihovih lokalov,
podobno kot je to bilo pri rekonstrukciji Mestnega trga, ter da bomo dela izvajali tako, da bo teh
motenj čim manj. S ponudniki smo se stali že večkrat, že pred razpisom. Zato predlaga mestnemu
svetu, da na ponovnem glasovanju ne izglasuje na izredni seji predlaganih in sprejetih sklepov,
saj meni, da zanje ni več nobenih potreb, držal pa se bo zavez, ki jih je naštel.
Ker ni bilo razprave o predlogih Sklepov, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepov vezanih na javna razpisa
Mestne občine Ptuj »Javno naročilo za izvedbo ureditve mestne tržnice« in »Javno naročilo
za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi
objektov pri izvedbi projekta Ureditev mestne tržnice«, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih z večino glasov
(ZA-17, PROTI-3) sprejel predlagani sklep.
9. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
»Vstopno izstopno mesto Ribič«
Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za
gospodarstvo sta soglasno podprla predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga sklepa ni ima
pripomb ter ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem v predloženem
besedilu.
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Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«, v
predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 20 navzočih z večino glasov
(ZA-19, PROTI-0) sprejel predlagani sklep.
10. Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina
katastrska občina 397 Hajdina parcela 838/13
Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta
soglasno podprla predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija k predlogu sklepa ni imela pripomb.
Rajko Fajt je menil, da je zadeva za podpreti. Postavlja se le vprašanje, da morda ne bi od zadaj
prišla kakšna zadeva v zvezi s komunalnim prispevkom, da morda ne bi kaj vračali. Vprašal je,
ali je prenos sigurno brezplačen in brez obveznosti? Poda se naj odgovor, saj je za to zemljišče
bil komunalni prispevek plačan za celotno površino, sedaj pa se en del daje v javno dobro.
Andrej Trunk je pojasnil, da obveznosti nimamo.
Župan je povedal, da je zadeva bila na sodišču. Dogovorili smo se in zahtev ni več.
Ker druge razprave o predlogu sklepa ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje
naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o prenosu
nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina katastrska občina 397 Hajdina
parcela 838/13, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov
(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep.
11. Predlog Sklepa o prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste - nepremičnina
katastrska občina 388 Rogoznica parcela 485/21
Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta
soglasno podprla predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija k besedilu predloga sklepa ni imela pripomb in ga je predlagala
mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa prenosu nekategorizirane
ceste med občinske ceste - nepremičnina katastrska občina 388 Rogoznica parcela 485/21, v
predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih soglasno (ZA-23)
sprejel predlagani sklep.
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12. Predlog Sklepa o menjavi nepremičnine katastrska občina 367 Grajenščak parcela
795/4 z nepremičninami katastrska občina 367 Grajenščak parcele 297/50, 297/52 in
329/6
Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za
gospodarstvo so soglasno podprli predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija k predlogu sklepa ni imela pripomb.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o menjavi nepremičnine
katastrska občina 367 Grajenščak parcela 795/4 z nepremičninami katastrska občina 367
Grajenščak parcele 297/50, 297/52 in 329/6, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih soglasno (ZA-23)
sprejel predlagani sklep.
13. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 385 Podvinci parcela 1077/8
Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za
gospodarstvo so soglasno podprli predlog sklepa.
Statutarno pravna komisija je ocenila predlog sklepa kot primernega za nadaljnjo obravnavo na
mestnem svetu.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o prodaji nepremičnine
katastrska občina 385 Podvinci parcela 1077/8, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov
(ZA-20, POTI-0) sprejel predlagani sklep.
14. Volitve in imenovanja:
 Predlog Sklepa o imenovanju volilne komisije Mestne občine Ptuj
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je na podlagi 58. člena
Poslovnika sveta oblikovala predlog Sklepa o imenovanju Volilne komisije Mestne občine Ptuj, v
katero se imenujejo Aleksander Turk za predsednika, Mojca Neudauer Meglič za namestnico
predsednika, Drago Ačimović Svenšek za člana, Dejan Rožmarin za namestnika člana, Deana
Urih za članico, Andrejka Rojko za namestnico članice, Tanja Nikolovski za članico in Staša
Dabič Perica za namestnico članice.
Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlogom sklepa, ki ga je pripravila KMVI in
nanj ni imela pripomb.
Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji
SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o imenovanju Volilne
komisije Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu.
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih z večino glasov
(ZA-18, POTI-0) sprejel predlagani sklep.
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15. Informacije:
- naslednja, 38. redna seja mestnega sveta, bo predvidoma potekala v ponedeljek 19. marca
2018;
- 6. skupna seja delovnih teles na temo ureditve mirujočega prometa v starem mestnem jedru je
sklicana za sredo 21. 2. 2018, s pričetkom ob 16. uri;
- mednarodna konferenca ZEROCO2, bo potekala 21. in 22. marca 2018 v kongresno –
kulturnem središču Dominikanskega samostana na Ptuju;
- na mizo so bile predložene naslednje informacije:
- informacije o javnem naročilu v teku – ureditev mestne tržnice;
- informacija v zvezi z upoštevanjem pripomb Mestne občine Ptuj na predlog Modela
prostorskega razvoja Slovenije v okviru priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije
2050;
- informacija o ustanovitvi programskega sveta ob 1950-letnici prve pisne omembe Ptuja;
- informacija o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta Parkirišče za avtodome;
- informacija o nameravanih spremembah Energetskega zakona.
Župan je povedal, da je bil danes v Mariboru sestanek na temo sprememb Energetskega zakona.
Poslanska skupina SMC je na spremembe in dopolnitve Energetskega zakona vložila amandma.
Na podlagi tega amandmaja lokalne skupnosti izgubljajo skoraj polovico teh sredstev, ki so jih do
sedaj sprejemale za odškodnino za uzurpacijo prostora ali NUSZ. Župani smo bili enotni, da
temu nasprotujemo, zato smo pozvali vse poslance Državnega zbora RS, da glasujejo proti
takemu amandmaju in tudi tukaj prisotne svetnike političnih skupin, ki so v parlamentu naproša,
da tega amandmaja ne podprejo.
Nuška Gajšek je vse prisotne v imenu humanitarnega društva Soroptimist povabila na
dobrodelni koncert, ki bo 8. marca 2018 ob 19. uri v Dominikanskem samostanu Ptuj.
Soroptimistke ta sredstva v celoti namenimo v dobrodelne namene. Izkupiček iz lanskega leta je
šel za nakup inkubatorja v ptujski porodnišnici, donacija je bila predana. Letošnji prispevki pa
gredo za otroke, za projekt Mirno morje in za projekt Botrstvo, za otroke iz našega okolja.
Župan se je Soroptimistkam zahvalil za njihovo humanitarnost.
Ker drugih informacij ni bilo, je predsedujoči sklenil razpravo o tej točki dnevnega reda.
SKLENITEV SEJE:
Ker je bil dnevni red 37. seje sveta izčrpan, se je predsedujoči navzočim na seji zahvalil za
udeležbo in sodelovanje na seji in sejo sklenil ob 16.06 uri.

Miran Senčar, s.r.
župan Mestne občine Ptuj

Zapisnik pripravili:
Kornelija F. Orlač
Anica Paj
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