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Številka: 900-18/2018 

Datum: 5. 4. 2018 

 

 

Z A P I S N I K 

 

3. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala od srede 4. 4. 2018 od 10.30 

ure do četrtka 5. 4. 2018 do 10.30 ure.  

 

Dopisno sejo je na podlagi 23. člena  Statuta  Mestne  občine Ptuj  (Uradni  vestnik Mestne 

občine Ptuj, št. 9/07) ter 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) sklical Miran Senčar, župan Mestne 

občine Ptuj.  

 

Za dnevni red 3. dopisne seje mestnega sveta je župan določil eno točko dnevnega reda, in sicer: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1. Predlog Sklepa o imenovanju zastopnice Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v upravnem 

sporu št. II U 94/2018 

 

Vabilo in gradivo za točko dnevnega reda je bilo vsem 29 članom Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj poslano v sredo, dne 4. 4. 2018, ob 10:22 uri na njihove elektronske naslove. 

Za točko dnevnega reda je bilo priloženo naslednje pisno gradivo: 

- glasovnica za 3. dopisno sejo MS - 4. 4. 2018 in  

- predlog Sklepa o imenovanju zastopnice Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v upravnem 

sporu št. II U 94/2018. 

 

Pisno gradivo za sejo je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Ptuj, na naslovu 

www.ptuj.si in portalu svetniki http://svetniki.ptuj.si. 

 

Člani mestnega sveta so svojo odločitev (svoj glas) do predloga sklepa, lahko sporočili 

najkasneje v četrtek, dne 5. aprila 2018 do vključno 10.30 ure, na elektronski naslov 

(ursa.simonic@ptuj.si).    

 

IZID GLASOVANJA:  

 

1. Predlog Sklepa o imenovanju zastopnice Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v upravnem 

sporu št. II U 94/2018 
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Svoj glas do predloga sklepa je na elektronski naslov Urše Simonič od 29 članov mestnega sveta 

pravočasno posredovalo 18 svetnic in svetnikov mestnega sveta, od katerih so vsi glasovali ZA 

predlog sklepa (ZA - 18, PROTI-0).   
 

Glede na izid glasovanja je Mestni svet Mestne občine Ptuj soglasno (ZA - 18, PROTI-0) sprejel 

naslednji  

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

(Helene NEUDAUER) Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v upravnem sporu št. II U 

94/2018. 

 

 

Zapisala:  

Urša Simonič                                                                                       Miran SENČAR,  

                                                                                                      župan Mestne občine Ptuj   


