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Številka: 900-27/2018 

Datum:  19. 6. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

41. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek, dne 18. junija  

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 začetku seje prisotnih 25 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, Julija Tepeš, dr. Darja Koter, Nataša Vuk, Tanja 

Meško Tonejc, Darko Rojs, Tatjana Vaupotič Zemljič, Metka Petek Uhan, dr. Štefan Čelan,  

mag. Darja Harb, Jure Hanc, Marjan Cajnko, Helena Neudauer,  Rajko Fajt, Sonja Pučko, Branko 

Kumer, Polonca Enci, Nuška Gajšek, Miran Meško, Andrej Lazar, Milan Krajnik, Silvestra 

Gorjup,  Klemen Rutar, Janez Rožmarin, Slavko Kolar, Miša Pušenjak in Robert Šegula. 

Svojo odsotnost sta v skladu s prvim odstavkom 30. člena Poslovnika sveta zaradi neodložljivih 

obveznosti napovedala in opravičila Marjan Kolarič in mag. Martin Mlakar. 

Kasneje sta svoj prihod napovedala: Helena Neudauer, ob 15.10 uri in Klemen Rutar, ob 15.15. 

  

Na seji sveta so prisostvovali tudi: mag. Andreja Komel, direktorica Občinske uprave, 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, Marjetka Eberl, Oddelek za javne finance, 

mag. Sonja Žibrat, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, Gregor Kovačec, 

direktor KKS Ptuj d.o.o., Janez Smolkovič,  predstavnik družbe Teleing d.o.o., Barbara Ferčič in 

Urša Simonič, Kabinet župana, Matej Gajser in Denis Hrga, Sekretariat za splošne zadeve.  

Na seji prisotni novinarji: Dženana Kmetec, Danijel Poslek, Stanislav Zebec, Franc Milošič in 

Anemari Kekec. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 

Z vabili za 41. sejo je bilo predlaganih 24 točk možnega dnevnega reda. Vabilo in pripadajoče 

gradivo je bilo v četrtek, dne 7. 6. 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 predlagano 23. točko je bilo objavljeno kasneje. 
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Predlog za umik 14. točke dnevnega reda: 

Predlog Sklepa o soglasju k predlogu sodne poravnave v pravdni zadevi Okrožnega sodišča 

na Ptuju, opr. št. I Pg 10/2016, zaradi plačila 275.000,00 EUR s pripadki, zoper GP 

PROJECT ING d.o.o., PROJEKTA INŽENIRING PTUJ d.o.o. in ARBOL d.o.o. 

 

Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo sta obravnavala predlog Sklepa o soglasju k 

predlogu sodne poravnave in soglasno predlagala županu, da predlagano točko umakne iz 

dnevnega reda 41. seje mestnega sveta ter da se s tožbo nadaljuje. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti ni imela pripomb na predlagani sklep, 

vendar je glede na podana stališča pristojnih delovnih teles, predlagala županu, da predmetno 

točko umakne iz dnevnega reda 41. seje sveta.  

 

Župan je na predlog pristojnih delovnih teles v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Poslovnika 

sveta iz predlaganega dnevnega reda 41. seje MS MOP umaknil z vabili predlagano 14. točko. 

 

(V skladu s Poslovnikom sveta, se zadeve katerih je predlagatelj župan, na predlog župana brez 

razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda). 

 

Predlog za umik 15. točke dnevnega reda 

Predlog Sklepa o obravnavi Izvedeniškega mnenja - Primerjava stroškov in tehnične 

sprejemljivosti izvajanja servisnih storitev za servisiranje vozil v lasti Vrtca Ptuj za 

obdobje 2009-2015 in predlog nadaljnjih ukrepov  

 

Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s predloženim gradivom in soglasno glasoval proti 

predlogu sklepa. 

Odbor za finance je obravnaval predlog Sklepa o obravnavi Izvedeniškega mnenja in soglasno 

predlagal županu, da predlagano točko umakne iz dnevnega reda 41. seje mestnega sveta. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti ni imela pripomb na predlagani sklep, 

vendar je glede na podana stališča pristojnih delovnih teles, predlagala županu, da predmetno 

točko umakne iz dnevnega reda 41. seje sveta.  

 

Enako kot pri prejšnji točki se je župan odločil slediti predlogu pristojnih delovnih teles, zato je v 

skladu s tretjim odstavkom 31. člena Poslovnika sveta iz predlaganega dnevnega reda 41. seje 

MS MOP umaknil z vabili predlagano 15. točko. 

 

(V skladu s Poslovnikom sveta, se zadeve katerih je predlagatelj župan, na predlog župana brez 

razprave in glasovanja umaknejo z dnevnega reda). 

 

Predlog za skrajšani postopek v   9. točki dnevnega reda: 

Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Zdravstveni dom Ptuj  

 

Na podlagi 89. člena Poslovnika sveta je župan z vabilom za sejo mestnemu svetu predlagal v 

obravnavo in sprejem predložen osnutek (predlog) odloka po skrajšanem postopku, ker gre za 

manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka. 
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Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je podprl sprejem odloka po skrajšanem 

postopku. 

 

Statutarno pravna komisija je ugotovila, da so izpolnjeni pogoji v skladu z 89. členom 

Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Ptuj za obravnavo in sprejem odloka po skrajšanem 

postopku. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu za obravnavo in sprejem odloka po skrajšanem postopku, jo je 

predsedujoči sklenil in dal predlog za skrajšani postopek na glasovanje. 

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih  soglasno (ZA-25) 

sprejel predlog za skrajšani postopek. 

 

Ker ni bilo drugih predlogov za spremembe ali dopolnitve z vabilom predlaganega dnevnega 

reda, je predsedujoči predlagal za 41. redno sejo sveta v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Predlog zapisnika 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

2. Pobude in vprašanja 

3. Predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj 

4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv zaslužni občan Mestne občine Ptuj  

5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj  

6. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

7. Predlog Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj  

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ptuj  

10. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Novelacije 1 Investicijskega programa (IP) »Spominski park« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Spominski park« 

11. Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in 

nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. 

12. Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 25. redno sejo skupščine družbe 

Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 

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

Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d.o.o. za leto 2017  

14. Osnutek Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nujnosti gradnje gospodarske javne 

infrastrukture na nepremičninah katastrska občina 400 Ptuj parcele 633, 634, 635/1, 635/2, 

635/3 in 636/1 

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 

400 Ptuj parcela 3984/6 

16. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 

387 Kicar parcela 792/8 

17. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 571/8 in 3984/6 

18. Predlog Sklepa o prodaji stanovanja Volkmerjeva cesta 30, Ptuj, katastrska občina 392 

Krčevina pri Ptuju, stavba 169, del stavbe 315 

19. Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 4, Ptuj  

20. Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 17, Ptuj  

21. Volitve in imenovanja:  
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 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda JVIZ Glasbena 

šola Karol Pahor Ptuj  

22. Informacije:  

a) Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora »Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017« 

b) Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora šolskih 

prevozov v Mestni občini Ptuj, Oddelek za negospodarske dejavnosti 

c) Poročilo skupine za monitoring Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v 

obdobju 2017-2022 

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih soglasno (ZA-25) 

sprejel predlagani dnevni red. 

 

1. Predlog zapisnika 40. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 

Dr. Štefan Čelan je predlagal, da se nekatere zadeve v zapisniku v njegovih razpravah slovnično 

popravijo. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 40. redne seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ptuj s pripombami predlagatelja iz razprave.  

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet  od 26 navzočih soglasno (ZA-26) 

sprejel predlagani sklep. 

 

2. Pobude in vprašanja 

 

Pisna vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli za to sejo, so bile posredovane na mizo.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št.  627/41: Na Murkovi ulici se naj postavijo klopi.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje 

vprašanje št. 628/41: Zakaj v vodnjaku pri Pizzeriji Slonček ne teče voda?  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 629/41: Na Kajuhovi ulici (št. 5) se naj uredijo igrala za otroke in klopi 

(prebarvajo, po potrebi tudi zamenjajo).  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 630/41: Diagonalna pot od roba Panonske in Remčeve ulice do Volkmerjeve 

ceste, ki prečka zeleni del med bloki ni razsvetljena, pa bi morala biti. Občina naj na tej peš 

poti uredi razsvetljavo, kjer prečka cestišče, pa tudi zariše prehod za pešce. Gre za pot, ki 

jo vsakodnevno uporablja veliko ljudi, zato meni, da je pobuda na mestu in utemeljena. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 631/41: Kdo je odgovoren za vzdrževanje arheoloških najdišč? Konkretno: 

rimska cesta ob porodnišnici Ptuj je že kar nekaj let (!) neurejena – polomljeno steklo, 



 

5 

 

zaraščena s plevelom, ipd. Daje pobudo občini, da v okviru svojih pristojnosti dogovori z 

upravljavcem sanacijo in primerno predstavitev omenjenega arheološkega najdišča.   

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 632/41: Mestna občina Ptuj naj na pristojne institucije poda pobudo za prepoved 

regionalnega tovornega prometa na cesti od Hajdine proti Tržcu na območju MO Ptuj 

(odsek R3-710/0352 in naprej), enako kot je na relaciji Hajdina-Miklavž. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 633/41: Na lokalni Zagrebški cesti na odseku od Petrola do regionalne ceste v 

smeri Tržca, se naj doda informativna tabla za prepoved tovornega prometa, razen 

lokalnega. Ptuj nima necestninske regionalne ceste za regionalni tovorni promet, hkrati je 

sedaj ob uvedbi elektronskega cestninjenja opaziti povečano število kršitev regionalnega 

tovornega prometa. Poveča se naj tudi nadzor nad upravičenostjo vožnje na omenjenem 

odseku. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 634/41: Zakaj se na parceli št. 654/1 ne vpiše zaznamba v zemljiško knjigo, da 

je parcela del javnega dobra - območje zelenic, kar v svojem namenu in trenutni uporabi 

tudi spada, podobno, kot je ta zaznamba na parceli št. 623/1? 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  
vprašanje št. 635/41: Iz katere proračunske postavke se financira projektiranje blokov na 

parceli št. 654/1, koliko znaša strošek projektiranja, katere faze so bile naročene, kdo izvaja 

dejavnost Inženirja za naročnika in koliko denarja je bilo do sedaj porabljenega? 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo  

pobudo št. 636/41: MO Ptuj naj poskuša najti rešitev, da se starejšim občanom istočasno, 

ko se plužijo ceste blizu njihovega domovanja, sčistijo tudi njihove dovozne poti. Določi se 

morda tudi okvirna cena, ki pa naj ne bo oderuška, ampak naj bo prilagojena socialnemu 

statusu starejših občanov.   

Obrazložitev: Na nas se obračajo občani, predvsem tisti starejši, ki živijo izven mestnega 

središča glede pluženja cest v času sneženja. Veliko cest je bilo pred časom javnih, vendar pa so 

se  prekategorizirale in se jim več ne čistijo dovoznih poti, kljub temu, da naslavljajo na občino 

dopise, da so pripravljeni tudi nekaj sofinancirati. Če že plug gre mimo njihove hiše, bi se jim 

lahko sčistila tudi njihova dovozna pot. 

Pobuda je dobra, je menil župan. Analiza se bo naredila  po odsekih, kjer bomo to tudi lahko 

upoštevali. Dogovoriti pa se moramo z našim koncesionarjem, Javnimi službami Ptuj, d.o.o. saj 

verjame, da lahko z manjšimi sredstvi splužimo tudi tistim, ki nimajo ceste v javnem dobru. 

 

Branko Kumer, Svetniška skupina SMC je podal naslednjo  

pobudo št. 637/41: Občinska uprava in župan naj čim prej uredita zadevo glede zaprtega 

gostinskega lokala pod Mestnim gledališčem Ptuj. 

Obrazložitev: Neprijetno se je sprehajati po Murkovi ulici, kjer vidimo, da je na restavraciji pod 

gledališčem nalepka DURS, saj je restavracija zaprta. Intenziteta inšpekcijskih nadzorov v tem 

lokalu je zelo visoka, policija, zdravstvena inšpekcija, davčna inšpekcija. Župana bi to moralo 

skrbeti. 
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Kolikor je v naš moči, bomo to uredili, je menil župan. Z našimi gostinskimi ponudniki se redno 

pogovarjamo. Pogosti inšpekcijski pregledi niso samo v primeru tega lokala, ampak so tudi v 

drugih lokalih, saj so očitno prijave. 

Silvestra Gorjup, Svetniška skupina DeSUS je ponovno podala naslednjo  

pobudo št. 638/41: Potrebno je razmisliti o uvedbi novega mestnega avtobusa ali pa 

podaljšati obstoječo avtobusno linijo tudi na primestna območja.  

Obrazložitev: Na primestnih območjih Budina, Spuhlja, Rogoznica, Žabjak do Grajene in še na 

drugi strani Turnišč živi okoli 2000 ljudi starejših nad 70 let in prav tako želijo, da imajo avtobus. 

Dali so celo pobudo, da bi simbolično začeli pobirati 0,50 EUR za mestni avtobus. Občani iz 

primestnega območja so tudi naši občani in nimamo pravice, da jih avtobus pusti pod gradom, 

potem pa gredo peš na Vičavo, ali Orešje. Ta pobuda je že bila podana, vendar pa odgovora 

nismo dobili. 

 

Silvestra Gorjup, Svetniška skupina DeSUS je podala naslednjo  

pobudo št. 639/41: Dokončno je potrebno doreči, ali bomo gradili oskrbovana stanovanja v 

mestu, ali v bližini centra. Ker je padla ideja o oskrbovanih stanovanjih na parkirišču ob 

Potrčevi cesti, bi se morali zdaj povezati z Nepremičninskim skladom pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja d.o.o., ki je tudi pri nas pripravljen graditi oskrbovana 

stanovanja, kot v Krškem in v Izoli. Nepremičninskemu skladu se naj ponudi lokacija, ki bo 

v bližini centra mesta, kjer bo na razpolago tudi zdravstvo, bolnišnica, pa tudi dom 

upokojencev s svojimi uslugami in s prehrano. 

Obrazložitev: Imamo najmanj 60 potreb po oskrbovanih stanovanji, imamo pa tudi 86 % 

lastniških stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so za te ljudi prevelike, saj jih bremenijo stroškovno, 

pa tudi drugače. O zadevi je potrebno razmisliti, da ne bomo edina občina, ki nimamo 

oskrbovanih stanovanj.  Ne čakajmo pa na zdravstveno iniciativo v Žabjaku, saj je odziv zelo 

negativen. Na enem od sestankov je bilo celo povedano, da starejše mečemo na smetišče, kjer so 

se nekaj let odlagale strupene snovi. 

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo  

pobudo št. 640/41: Za ureditev poti in cest v območju mesta, saj so v večini v slabem stanju 

in zelo potrebne obnove ter ureditve.  

Obrazložitev: Veliko se pogovarjamo in si želimo bolj oživeti turizem, za katerega je potrebna 

tudi urejena infrastruktura - ceste in poti. Ob vseh investicijah je potrebno misliti tudi na te 

zadeve, morda se kakšna investicija malo zmanjša in se najprej uredi takšne zadeve. 

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednje  

vprašanje št. 641/41: Ali se pripravljajo projekti in kdaj bomo na novem Rogozniškem 

pokopališču pričeli urejati vežico in poslovilni prostor? 

Obrazložitev: To je bilo obljubljeno že v tem letu. Ali so te zadeve še v planu za izvedbo ter 

kdaj in kako? 

Župan je glede vežice povedal, da smo na sestanku, na katerem so bili prisotni člani mestnega 

sveta in člani odborov predstavili dve idejni rešitvi, vendar je to za mestne svetnike bilo premalo, 

da bi lahko iz tega ugotovili, za katero idejno rešitev bi se odločili.  Zadeva je še vedno v fazi 

idejne rešitve in se tudi lahko kot točka dnevnega reda uvrsti na naslednjo sejo mestnega sveta,   

na kateri bi se odločili za eno od predlaganih rešitev. 

Dr. Štefan Čelan, Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana je podal naslednjo  
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pobudo št. 642/41: Poskuša se naj urediti, da bi mestni avtobus stal na postaji pri igrišču  

pri OŠ Ljudski vrt. 

Obrazložitev: Mestni avtobus bi naj vozil od Rimske peči in se obrne proti Osnovni šoli Ljudski 

vrt, v nasprotno smer pa ne vozi. Pri igrišču je že urejeno postajališče, vendar pa tam mestni 

avtobus ne stoji in ljudje morajo peš iz hriba do Rimske peči, kjer je prvo postajališče. 

Tanja Meško Tonejc je glede proge mestnega avtobusa povedala, da je dala že kar nekaj pobud, 

vendar je bilo povedano, da je bilo časovno izračunano, da zadeva gre skozi, vsakršna koli 

sprememba bi pomenila spremembo urnika. Zavajanje je, da se reče, da avtobus pelje proti 

osnovni šoli, vendar pa ne stoji. 

Andrej Lazar, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 643/41: Mestna občina Ptuj naj pozove Bolnišnico Ptuj in Zdravstveni dom Ptuj, 

da se uredi ustrezna razsvetljava ob poti od Zdravstvenega doma Ptuj do urgentnih služb.  

 

Andrej Lazar, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 644/41: Sanira se naj dovozna pot do urgentnih služb, saj so luknje na cestišču. 

 

Andrej Lazar, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 645/41: Mestna občina Ptuj naj pozove Bolnišnico Ptuj k ureditvi parkirnega 

režima. 

Obrazložitev: Parkiranje okoli bolnišnice Ptuj je prosto in nesprejemljivo je, da lahko parkira 

vsakdo. Probleme imamo tudi z dostopom urgentnih vozil. 

 

Klemen Rutar, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednje   

vprašanje št. 646/41: Ali je že kakšen odgovor, ali bo občina dejansko pomagala 

podjetnikom, ki imajo v času zaprtja starega ptujskega mostu kar veliko izgubo in 

gospodarsko škodo? Ali se je s strani občine že priskrbela kakšna rešitev, oz. pomoč pri 

financiranju? 

 

Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupna Lista ZA Ptuj je podala naslednjo  

pobudo št. 647/41: Mestni svet Mestne občine Ptuj se naj na opredeli do divjega parkiranja 

po parkovnih površinah.  

Obrazložitev: Obstaja komisija, ki se trudi, da bi Ljudski vrt spet postal zbirališče in točka, kjer 

se ljudje srečujejo, kjer pa naj ne bi bilo parkiranih avtomobilov in drugih zadev, ki ne sodijo v 

park. Velik problem pa je, od kar ima Osnovna šola Ljudski vrt prireditveni prostor in je veliko 

obiskovalcev, da ti parkirajo na parkovnih površinah, ker parkirišča ne zadostujejo. V tem času 

medobčinski redarji ne pišejo kazni, vendar pa se parkira po travi, kar pa v naše mesto ne sodi.  

 

Dr. Darja Koter, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je podala naslednji 

komentar: Korektno bi bilo, da bi se mestne svetnice in svetniki dejavno vključevali v javne 

razgrnitve in razprave o aktualnih zadevah, o katerih bo v bodoče odločal mestni svet. Ko 

so javne razgrnitve in razprave je čas, da svetnice in svetniki povemo svoja razmišljanja in 

poglede. Kasneje, ko so projekti že narejeni, in se oglašamo s čisto »nasprotnimi« predlogi, 

se zadeve zapletejo. 

Obrazložitev: Pred nekaj dnevi je bila javna razgrnitev prenove in načrtov za izrabo prostora, oz. 

vsebin III. faze Dominikanskega samostana, na kateri pa sva bili prisotni le dve mestni svetnici.  

V sklopu prenove tržnice, tega širšega prostora se bo prenavljal tudi del, ki sega proti Novemu 

trgu, proti Maistrovemu spomeniku. Tudi o tem je potekala javna razprava, kjer smo govorili o 

najrazličnejših zadevah, tudi o možnosti prestavitve Maistrovega spomenika. Tudi to je nekaj o 
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čemer bomo razpravljali ali boste razpravljali. Udeležba je bila enaka kot je povedala. Prav bi 

bilo, da bi se svetniki teh zadev v bodoče bolj udeleževali. 

 

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 Sklepa o podelitvi priznanja naziv častna občanka Mestne občine Ptuj  

 

Komisija za odlikovanja in priznanja je oblikovala predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv 

častna občanka Mestne občine Ptuj, s katerim se priznanje podeli gospe Viktoriji Dabič.  

 

Odbor za družbene dejavnosti je soglasno podprl predlog sklepa. 

Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo je z večino glasov podprl predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija je podprla predlog sklepa in ga je predlagala mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

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 podelitvi priznanja 

naziv častna občanka Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 24 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

Župan je nagrajenki izrekel čestitke. 

 

4. Predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv zaslužni občan Mestne občine Ptuj 

 

Komisija za odlikovanja in priznanja je oblikovala predlog Sklepa o podelitvi priznanja naziv 

zaslužni občan Mestne občine Ptuj, s katerim se priznanje podeli gospodu Rudiju Ringbauerju.  

 

Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo sta 

soglasno podprla predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija je podprla predlog sklepa in ga je predlagala mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

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 podelitvi priznanja 

naziv zaslužni občan Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 27navzočih  soglasno (ZA-27) 

sprejel predlagani sklep. 

 

Župan je nagrajencu izrekel čestitke.  
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5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj 

 

Komisija za odlikovanja in priznanja je oblikovala predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata 

plaketa Mestne občine Ptuj, s katerim se priznanje podeli Zvezi društev kurentov.  

 

Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo sta 

soglasno podprla predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija je podprla predlog sklepa in ga je predlagala mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

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 podelitvi priznanja zlata 

plaketa Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih soglasno (ZA-26) 

sprejel predlagani sklep. 

 

Župan je predstavnikom nagrajenca izrekel čestitke.  

 

Župan je mestni svet tudi seznanil, da bo kot župan podelil tudi tri plakete Mestne občine Ptuj, in 

sicer:  

- Miri Korošec ter Silvu Ambrožu za aktivno vključevanje in izjemen prispevek k obnovi ter 

oživitvi starega mestnega jedra mesta Ptuj in  

- Zavodu za turizem Ptuj za izjemen prispevek in dosežke na področju promocije Ptuja.   

 

6. Predlog Odloka o ustanoviti Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju 

 

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta 

soglasno podprla  predlog odloka. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga odloka ni imela 

pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.  

 

Ker ni bilo razprave o predlogu odloka, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji  

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, v predloženem besedilu. 

 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih soglasno (ZA-25) 

sprejel predlagani sklep. 

 

7. Predlog Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj 

 

Odbor za finance in Odbor za gospodarstvo sta soglasno podprla predlog odloka. 

 

Statutarno pravna komisija k predlaganemu predlogu odloka ni imela pripomb in ga je 

predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu odloka, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 
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SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Mestni 

občini Ptuj, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-1) sprejel predlagani sklep. 

 

8. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj 

 

Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je soglasno podprl predlog odloka. 

Hkrati je odbor v razpravi opozoril na manjše redakcijske napake odloka v 36. in 39. členu.  

 

Statutarno pravna komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 

 

V skladu s pripombo Odbora za socialno varstvo so se napake ustrezno popravile,  redakcijsko 

popravljeno gradivo pa je tudi dostopno na spletni strani.  

 

Ker ni bilo razprave o predlogu odloka, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 

lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj, v redakcijsko popravljenem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih soglasno  (ZA-26) 

sprejel predlagani sklep. 

 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zdravstveni dom Ptuj 

 

Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo je soglasno podprl predlog odloka. 

 

Statutarno pravna komisija se je seznanila z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka in 

ga je predlagala mestnemu svetu v obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka, jo je predsedujoči 

sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, v predloženem 

besedilu.  

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih z večino glasov 

(ZA-24, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

10. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Novelacije 1 Investicijskega programa (IP) »Spominski park« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Spominski park« 

 

Predsedujoči je predlagal, da se razprava o obeh podtočkah vodi skupaj in o vsaki podtočki 

glasuje posebej. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predloga sklepov. 
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Statutarno pravna komisija k predlogu sklepa o potrditvi novelacije 1 (IP) in spremembe NRP-

ja ni imela pripomb in ju je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem v 

predloženem besedilu. 

 

Župan je povedal, da je bil investicijski program sprejet na seji mestnega sveta v mesecu juliju v 

letu 2017 in v tem času je tekla gradnja. Vemo, koliko sredstev bomo dobili iz katerega vira. Viri 

za financiranje so CTN, sklad za regionalni razvoj, iz Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za 

okolje in prostor in Mestna občina Ptuj. Prvotni načrt po projektantskih ocenah je bil okoli 

1.400.000,00 EUR. Izkazalo se je, da bo končna številka okoli 1.200.000,00 EUR in še 

namakanje, ki nam je izpadlo in smo ga dodatno naredili, saj je nujno potrebno, da bi se lahko 

vzdrževale zelene površine. Na Mestno občino Ptuj bo v tem primeru prišlo 10 % investicije. 

Celoten projekt bo stal okoli 200.000,00 EUR manj kot je bilo predvideno v investicijskem 

programu. Mestna občina Ptuj  je dala okoli 125.000,00 EUR. 

Nuška Gajšek je vprašala, kdaj bo otvoritev spominskega parka? 

Otvoritev bo 31. julija 2018 v sklopu občinskega praznika, je povedal župan. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepov, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Novelacije 1 

Investicijskega programa (IP) »Spominski park«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih z večino glasov 

(ZA-25, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

Na to je predsedujoči dal na glasovanje še naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi spremembe 

Načrta razvojnega programa (NRP) »Spominski park«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 24 navzočih z večino glasov 

(ZA-23, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

11. Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov 

uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predloge sklepov. 

 

Statutarno pravna komisija k predlogom sklepov ni imela pripomb in jih je predlagala 

mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepov, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predloge Sklepov Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe 

Ptuj, d.o.o., v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih soglasno (ZA-25, 

PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

12. Predlog Stališč Mestne občine Ptuj do predlogov Sklepov za 25. redno sejo        

skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predlog stališč. 
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Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlogom stališč ter jih je predlagala mestnemu 

svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem.  

 

Ker ni bilo razprave o predlogu stališč, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Stališč Mestne občine Ptuj do 

predlogov Sklepov za 25. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d., v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih z večino glasov 

(ZA-24, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

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

Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj d.o.o. za leto 2017  

 

Odbor za finance in Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo sta soglasno podprla 

predlog stališč. 

 

Statutarno pravna komisija k predlogu stališč ni imela pripomb.  

 

Janez Rožmarin je povedal, da nima pripomb na poročilo. Opozoril pa je na zadevo, da bo 

osnovni paket programov, ki jih bo imel novi operater moral vsebovati naš lokalni program PeTV 

za celotno območje naše občine. To so pripombe krajanov na Turniščih, kjer še zadeve niso 

urejene. Ker je vse povezano z novo tehnologijo je opozoril na obstoječe omrežje, ki bo potrebno 

obnove, če hočemo zagotoviti te napredne tehnološke procedure. Veliko je bilo narejenega  z 

novo tehnologijo, z optiko tam, kjer te lise niso bile pokrite. Glede obstoječega omrežja pa tudi 

vemo, da je ponekod v zelo slabem stanju. Želel bi nekaj več zagotovil, da se bo to obnavljalo. 

Janez Smolkovič je povedal, da je že bila dana pobuda glede skupnega programa na področju 

Turnišč. Izdelana je tudi že tehnična rešitev, čez poletje bodo pripravljene vse tehnične zadeve, 

da bo lokalni program ptujske televizije viden tudi na področju Turnišč in tudi širše, tudi v občini 

Videm in Kidričevo, kjer do sedaj ni bil viden. To je tudi posledica pridružitve Teleinga k 

Telemachu. Glede nadaljnjega združevanja je poudaril, da je tudi v poročilu za leto 2017 že 

povzetek plana za leto 2018, ki je kar obsežen z investicijami na območju obstoječega sistema. 

Verjame pa, da bo tudi v bodoče potrebno tako delati, saj je tudi interes novega operaterja, da 

obdrži obstoječe naročnike in pridobi nove, zato bo potrebno vlagati v obstoječe omrežje.  

Župan je povedal, da je bil tudi sestanek s predstavniki Telemacha. Nekaj zadev na tem področju 

se bo spremenilo. Verjetno bo potrebno skleniti aneks, saj ima Telemach drugačno programsko 

shemo, dodatne storitve, nekaj svojega omrežja in nekaj omrežja, ki je bilo pod KKS.  

Janez Merc je povedal, da se bo v toku leta menjala programska shema, kar je tudi že nakazal g. 

Smolkovič. Vemo, da je Turnišče do sedaj bilo v Telemachu, kar pomeni, da ima drugačen status 

kot ima KKS, Turnišče ni bilo v sistemu Teleinga in KKS, ampak je Telemachovo omrežje že od 

Readinga in tistih časov nazaj. Sedaj pa bo vse to pod enako firmo, programska shema se bo 

poenotila. S Telemachom se bomo prav tako usklajevali pri vseh ostalih zadevah in pogodbenih 

obveznostih. Do sedaj še nihče ni povedal, da bi kje nastajali kakršnikoli problemi. Sprotno pa 

bomo v navezi in bomo tudi sprotno razčiščevali vse kar se bo kje zgodilo. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Stališč Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj do predlogov sklepov za skupščino in Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj 

d.o.o. za leto 2017, v predloženem besedilu. 
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Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih z večino glasov 

(ZA-19, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

14. Osnutek Sklepa o ugotovitvi javne koristi in nujnosti gradnje gospodarske javne 

infrastrukture na nepremičninah katastrska občina 400 Ptuj parcele 633, 634, 635/1, 

635/2, 635/3 in 636/1 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli osnutek sklepa 

 

Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in ugotovila, da je 

pripravljen skladno s poslovnikom sveta.  

 

Ker ni bilo razprave o osnutku sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme osnutek Sklepa o ugotovitvi javne koristi 

in nujnosti gradnje gospodarske javne infrastrukture na nepremičninah katastrska občina 

400 Ptuj parcele 633, 634, 635/1, 635/2, 635/3 in 636/1, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih  soglasno (ZA-21) 

sprejel predlagani sklep. 

 

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska 

občina 400 Ptuj parcela 3984/6 

 

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 imela 

pripomb ter ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

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 ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 400 Ptuj parcela 3984/6, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

16. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska 

občina 387 Kicar parcela 792/8 

 

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta 

soglasno podprla 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 
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SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa 

grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 387 Kicar parcela 792/8, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

17. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 571/8 in 984/6 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija k 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 o prodaji nepremičnin 

katastrska občina 400 Ptuj parceli 571/8 in 3984/6, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

18. Predlog Sklepa o prodaji stanovanja Volkmerjeva cesta 30, Ptuj, katastrska občina 392 

Krčevina pri Ptuju, stavba 169, del stavbe 315 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo  so soglasno podprli predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog sklepa o prodaji stanovanja in ga je 

predlagala mestnemu svetu v obravnavo v predloženem besedilu. 

 

Nuška Gajšek je povedala, da podpira, da se prodajo stanovanja, ki so prazna in ki jih je zelo 

težko oddati v najem. Vprašala je, ali se bodo sredstva od prodaje stanovanja, ki so kar velika,  

okoli 117.000,00 EUR vložila v obnovo obstoječega stanovanjskega fonda, ki je potreben 

prenove, ali pa se bomo celo odločili in morda za ta sredstva kupili kakšno manjšo stanovanjsko 

enoto, ki jo tudi nujno potrebujemo? 

Župan je pojasnil, da bo ta denar šel v integralni proračun, ki se bo razporejal ali z rebalansom, 

ali v naslednjem proračunu. Prodaja tega stanovanja pa je »kaplja v morje«, ko bomo šli v 

gradnjo stanovanj, ki jo predvidevamo. Vemo, da bo celotna investicija v stanovanja 

3.600.000,00 EUR, Občina Ptuj mora od teh sredstev zagotoviti polovico sredstev. Res je, da 

bomo vložili tudi našo parcelo, vendar pa bo ta sredstva potrebno zagotoviti. Nujno je, da do teh 

stanovanj pridemo, s čimer se verjetno vsi tudi strinjamo; stanovanj primanjkuje, saj je veliko 

povpraševanje. V teku je ponovno tudi razpis za neprofitna stanovanja. Na vsaki razpis se prijavi 

okoli 130 prosilcev, veliko je tudi takih, ki iščejo manjše stanovanjske  enote. Zato smo se tudi 

odločili, da bomo predlagali, da gremo v gradnjo manjših stanovanjskih enot za neprofitna 

stanovanja, pa tudi zato, da bi se lahko preselili tisti iz starega mestnega jedra, ki imajo velika 

stanovanja, vendar so ta stanovanja v nadstropjih, v njih pa živijo starejše osebe, stanovanja pa 

nimajo dvigal, vendar pa dvigal v starem mestnem jedru ne moremo zagotoviti. Je pa tudi veliko 

povpraševanje po pritličnih stanovanjih, če naredimo dvigalo pa je enako kot če bi bilo pritlično 

stanovanje. 
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Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o prodaji stanovanja 

Volkmerjeva cesta 30, Ptuj, katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju, stavba 169, del 

stavbe 315, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z  večino glasov 

(ZA-20, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

19. Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 4, Ptuj 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo  in Odbor za 

gospodarstvo  so soglasno podprli predlog sklepa. 

 

Hkrati je Odbor za gospodarstvo predlagal, da se formira komisija, ki bo pred ponovnim 

podaljšanjem pogodbe o brezplačnem najemu kateregakoli izmed poslovnih prostorov, 

ugotavljala spoštovanje določil pogodbe vezanih na upravljanje ter gospodarno ravnanje s 

prostorom danim v brezplačen najem.   

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga sklepa ni imela 

pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo.  

 

Župan je povedal, da smo se na Mestni občini Ptuj pogovarjali o predlogu, o ustanovitvi 

komisije. Naš predlog je, da bi to delo opravila Komisija za stvarno premoženje, ki jo pri Mestni 

občini Ptuj že imamo, razen če se želi drugače. Menil je, da je komisija dovolj dobra in spremlja  

dogajanje z našimi nepremičninami. V razširjeni komisiji sta tudi dva mestna svetnika. Mestni 

svet je o vsakem primeru direktno obveščen o razpravi na komisiji in o uporabi teh prostorov. 

Vprašal je, ali je strinjanje s podanim predlogom, ali pa je kakšen drugačen predlog?  

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o brezplačni uporabi 

poslovnega prostora, Jadranska ulica 4, Ptuj, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih soglasno (ZA-26) 

sprejel predlagani sklep. 

 

20. Predlog Sklepa o brezplačni uporabi poslovnega prostora, Jadranska ulica 17, Ptuj 

 

Župan je povedal, da v obeh točkah gre za podaljšanje brezplačne uporabe prostora za društva v 

javnem interesu. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in  Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predlog sklepa. 

 

Hkrati je Odbor za gospodarstvo predlagal, da se formira komisija, ki bo pred ponovnim 

podaljšanjem pogodbe o brezplačnem najemu kateregakoli izmed poslovnih prostorov, 

ugotavljala spoštovanje določil pogodbe vezanih na upravljanje ter gospodarno ravnanje s 

prostorom danim v brezplačen najem.   

 

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 
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SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o brezplačni uporabi 

poslovnega prostora, Jadranska ulica 17, Ptuj, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih z večino glasov 

(ZA-23, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

 21. Volitve in imenovanja:  

 Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda JVIZ 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj  

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je na podlagi 58. člena 

Poslovnika sveta oblikovala predlog Sklepa o imenovanju Janeza ROŽMARINA za predstavnika 

Mestne občine Ptuj v Svet zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj. 

 

Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog 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 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o imenovanju 

predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda JVIZ Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov 

(ZA-20, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

22. Informacije: 

a) Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora 

»Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v letu 2017« 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in  Odbor za 

gospodarstvo so se s poročilom seznanili. 

 

Statutarno pravna komisija se je s poročilom seznanila. 

 

b) Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora šolskih 

prevozov v Mestni občini Ptuj, Oddelek za  negospodarske dejavnosti 

 

Odbor za finance in Odbor za družbene dejavnosti sta se s poročilom seznanila. 

 

Hkrati je Odbor za družbene dejavnosti predlagal pristojnim strokovnim službam, da dana 

priporočila preučijo in v določenem roku tudi pripravijo ustrezne odgovore in nabor ukrepov.  

 

Statutarno pravna komisija se je s poročilom seznanila. 

 

c) Poročilo skupine za monitoring Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj v 

obdobju 2017-2022 

 

Odbor za gospodarstvo in Statutarno pravna komisija sta se s poročilom seznanila. 

 

 

 



 

17 

 

Druge informacije: 

- naslednja, 42. redna seja mestnega sveta, bo predvidoma potekala v ponedeljek 23. julija 

2018; 

- Dan mlade ustvarjalnosti bo potekal v OŠ Ljudski vrt, 19. 6. 2018, ob 17. uri. Nagradimo 

učence, ki so bili vseh devet let odlični, najboljše športnike posameznike in ekipe ter 

razglasimo naj učenca generacije; 

- Ptujske grajske igre, 23. 6. 2018 na Ptujskem gradu; 

- Art stays bo potekal od 6. do 13. 7. 2018, razstave bodo na ogled do 9. 9. 2018. Festival 

likovne umetnosti s številnimi razstavami priznanih domačih in mednarodnih ustvarjalcev v 

starem mestnem jedru. Različne lokacije v starem mestnem jedru; 

- mednarodni glasbeni Festival Arsana bo potekal od 20. do 28. 7. 2018 po različnih lokacijah 

v starem mestnem jedru; 

- realizacija pobud in vprašanj za prvo polletje 2018, je objavljena na spletni strani občine in na 

portalu svetniki; 

- na mizo je bilo predloženo Poročilo o izvedbi 29. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij 

Ptuj 2018. 

- Proslava ob Dnevu državnosti 22. 6. 2018 v Dominikanskem samostanu. 

 

Ker drugih informacij ni bilo, je predsedujoči zaključil razpravo o tej točki dnevnega reda. 

 

 

 

SKLENITEV SEJE: 

Ker je bil dnevni red 41. seje sveta izčrpan, se je predsedujoči navzočim na seji zahvalil za 

udeležbo in sodelovanje na seji in sejo sklenil ob 16.12 uri. 

 

                                                                               

Zapisnik pripravili:                                                                   Miran Senčar, s.r. 

Kornelija F. Orlač                                                              župan Mestne občine Ptuj 

Anica Paj 

 

 

 

 


