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Številka: 900-6/2018 

Datum: 20. 3. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

38. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek, dne 19. marca 

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, Darko Rojs, Julija Tepeš, mag. Martin Mlakar, dr. 

Darja Koter, Nataša Vuk,  Marjan Cajnko, Tatjana Vaupotič Zemljič, Metka Petek Uhan, dr. 

Štefan Čelan, mag. Darja Harb, Jure Hanc, Helena Neudauer, Marjan Kolarič, Rajko Fajt, Sonja 

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

Janez Rožmarin, Klemen Rutar, Slavko Kolar  in Robert Šegula. 

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

obveznosti napovedali in opravičili: Tanja Meško Tonejc in Silvestra Gorjup. 

Odsotna: Miša Pušenjak.  

Kasneje  je svoj prihod napovedal mag. Martin Mlakar, ob 15. 10 uri. 

  

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, Jelka Črnjavič, namestnica vodje Oddelka za 

javne finance, Marija Vučak, ravnateljica Vrtca Ptuj, mag. Sonja Žibrat, predsednica   

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, Franc Kozel, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu, Barbara Ferčič, Kabinet župana, Matej Gajser in Denis Hrga, Sekretariat za 

splošne zadeve.  

Na seji prisotni novinarji: Dženana Kmetec, Hojka Berlič, Danijel Poslek, Anemari Kekec in 

Miha Masten. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 

Z vabili za 38. sejo je bilo predlaganih 16. točk možnega dnevnega reda. Vabilo in pripadajoče 

gradivo je bilo v četrtek, dne 8. 3. 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 15.  točko je bilo objavljeno kasneje. 
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Predlog za umik 11. točke dnevnega reda: 

Predlog Sklepa o izdaji soglasja k Sporazumu o nadomestilu na podlagi pravnomočne 

odločbe o razlastitvi, št. 352-15/2009 

 

Obrazložitev: Ker za predmetno točko članom sveta ni bilo izročenega gradiva, ki je podlaga za 

uvrstitev zadeve na dnevni red, v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Poslovnika sveta, je župan 

umaknil to točko iz predlaganega dnevnega reda 38. seje sveta.  

 

Zadeve katerih predlagatelj je župan, se na predlog župana brez razprave in glasovanja umaknejo 

z dnevnega reda. 

 

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

gospodarstvo in Statutarno pravna komisija so soglašali s predvidenim umikom točke.   

 

Ker ni bilo drugih predlogov za spremembe ali dopolnitve z vabili predlaganega dnevnega reda, 

je predsedujoči predlagal za 38. redno sejo sveta v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Predlog zapisnika 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

2. Pobude in vprašanja 

3. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih 

parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj 

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj 

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj 

6. Predlog Sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj 

7. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« 

8. Predlog Sklepa o potrditvi Finančnega načrta za leto 2018 in Načrta obvladovanja tveganj v 

zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke 

9. Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj 

v letu 2017 

10. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj v letu 

2017 

11. Predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 402 Spuhlja 

parcele 5/2, 5/3, 5/11 in druge ter katastrska občina 388 Rogoznica parcele 650/1, 650/3, 

650/4 in 651/2 

12. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju stavba 609 

del stavbe 324  

13. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 2780/2 in 2785/21 

14. Volitve in imenovanja:  

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj  

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

sprejel predlagani dnevni red. 

     

1. Predlog zapisnika 37. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 

Na predlog zapisnika 37. redne seje sveta ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 37. redne seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 
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. 

 

Helena Neudauer, Svetniška skupina SDS je posredovala naslednjo  

pobudo št. 544/38: V Kvedrovi ulici na Ptuju naj se zarišejo parkirna mesta in zagotovijo 

dodatna parkirna mesta. 

Obrazložitev: V Kvedrovi ulici so velike težave s parkiranjem. Da bi to stanje izboljšali, se naj  

zarišejo parkirna mesta, saj se bo s tem omogočilo bolj smotrno izrabo obstoječega prostora. V 

Kvedrovi ulici naj se omogoči parkiranje tudi stanovalcem stanovanjskih blokov Gregorčičev 

drevored 2 in 4, saj ta dva stanovanjska bloka svojih parkirišč sploh nimata. Prouči naj se tudi 

možnost zagotovitve dodatnih parkirnih mest na tem območju. 

 

Helena Neudauer, Svetniška skupina SDS je posredovala naslednjo  

pobudo št. 545/38: Za asfaltiranje ceste Orešje – Krčevina, saj je cestišče uničeno in 

potrebno obnove. 

Obrazložitev: Zaradi zapore mostu čez Dravo je zgoraj navedena cesta bolj obremenjena s 

prometom. Asfalt je uničen in potreben obnove. Zgolj začasno popravilo lukenj na cesti ne 

pomaga, saj takšna popravila ne zdržijo dolgo. 

 

Helena Neudauer, Svetniška skupina SDS je posredovala naslednjo  

pobudo št. 546/38: Za sklenitev aneksa k pogodbi o financiranju programa dela Zavoda za 

šport za leto 2018, po katerem bo zavod sam razporedil sredstva v višini 6.855,00 EUR za 

prireditve in akcije glede na izkazane potrebe.  

Obrazložitev: Svet Zavoda za šport Ptuj je obravnaval finančni načrt in program dela za leto 

2018. Ob tem je bilo ugotovljeno, da je Mestna občina Ptuj zavodu v podpis ponudila pogodbo o 

financiranju programa dela Zavoda za šport za leto 2018, v katerem so v proračunu predvidena 

sredstva za Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj razporedila tako, da je od skupnega zneska 

6.855,00 EUR namenila za Mali maraton po ptujskih ulicah 4.250,00 EUR ter sredstva v višini 

2.605,00 EUR za prireditve zavoda (Športnik leta in Ptujski športni vikend). Po mnenju prisotnih 

članov sveta zavoda takšna razdelitev sredstev ni primerna, saj gre pri maratonu za enodnevno 

prireditev, na drugi strani pa gre za prireditev, ki traja cel vikend, pri organizaciji prireditve 

Športnik leta pa je treba ohraniti nivo iz preteklih let. Zavod za šport Ptuj poleg navedenih 

organizira tudi druge prireditve, ki so v veliki meri odvisne od donatorjev in sponzorjev. K 

pogodbi med Mestno občino Ptuj in Zavodom za šport Ptuj se naj sklene aneks, po katerem bo 

zavod sam razporedil sredstva za prireditve in akcije glede na potrebo. Ni namreč mogoče 

spregledati, da gre za zelo nizek znesek v višini 6.855,00 EUR.    
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Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 547/38: Koliko so od otvoritve najprej znašala sredstva za popravilo in 

vzdrževanje dvigala Borovo? 

Obrazložitev: Dvigalo je nenehno v okvari, zato imajo invalidi, mamice z vozički in kolesarji 

nemalo težav pri prehajanju na drugo stran.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 548/38: Koliko so do sedaj znašali stroški sprotne sanacije peš mostu in 

popravilo zapornic?  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 549/38: Koliko uporabnikov in kateri imajo dovoljenje za prečkanje peš 

mostu?  

Obrazložitev: Glede na to, da smo zaradi izjemno širokega kroga imetnikov dovoljenj za 

prečkanje peš mostu ob državna sredstva za sanacijo poškodb jih zanima, ali bo občina vsem 

tistim, ki ne izvajajo interventnih oz. nujnih prevozov, pa jim je občina kljub drugačnemu 

dogovoru z investitorjem del na starem mostu, izdala dovolilnice, zdaj izdala tudi račun za 

sanacijo poškodb? 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala  

naslednji komentar k odgovoru na vprašanje 532/37: Pričakovati je, da se občina bolj 

proaktivno pogaja in mogoče celo pogojuje ureditev prekategorizacije dela Zagrebške ceste, 

z ureditvijo navedenih zadev, saj so bile vključene v projekte in predstavljene v domu 

krajanov. Njihova ne  realizacija pa vpliva na kvaliteto življenja krajanov in tudi širše 

zaradi prometnih obremenitev.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 550/38: (dopolnitev vprašanja 534/37): Poda se naj razlaga, kako se predvideva, 

da bo ureditev krožišč na Mariborski cesti zmanjšala regionalni in lokalni promet? 

Navadno se zmanjšanje na enem delu pozna nekje drugje, zato se pojavlja bojazen, da se bo 

glavnina preusmerjala na Zagrebško cesto. Glede na to, bi bilo potrebno urediti izvozne 

krake pri nadvozu na Zagrebški cesti in tako razbremeniti celotno lokalno Zagrebško cesto. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 551/38:  Že več kolegov svetnikov je izpostavilo vprašanja izgradnje optičnega 

omrežja; ker odgovora na vprašanje št. 496/36 svetnika Rojsa še nismo prejeli, tudi občane 

Turnišč, Sodnic in Suhe veje zanima, kdaj bo na vrsti izgradnja optičnega omrežja v 

njihovi četrtni skupnosti.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 552/38: Smiselno bi bilo, da občina skupaj z vsemi planiranimi 

infrastrukturnimi investicijami predvideva tudi morebitne potrebne posege za 

telekomunikacijska omrežja, kanalizacije, vodovodne cevi, ipd. V skladu z navedenim, bi 

bilo smiselno načrtovati izgradnjo kabelske kanalizacije tudi pri predvideni izgradnji 

pločnika na Zagrebški cesti.  

 

 

 

 



 

5 

 

Andrej Lazar, Svetniška skupina SD je posredoval naslednjo  

pobudo št. 553/38: Mestna občina Ptuj in Javne službe Ptuj d.o.o. naj v najkrajšem možnem 

času uveljavijo glavarinski sistem obračunavanja odpadkov, saj je trenutni sistem 

nepravičen. 

Obrazložitev: S strani občanov smo bili opozorjeni, da prihaja do nepravičnega obračunavanja 

odvoza odpadkov za določena gospodinjstva. Primer: štiričlanska družina ima za cca. polovico 

nižjo položnico od petčlanske družine. 

 

Rajko Fajt, Svetniška skupina SDS je posredoval naslednje  

vprašanje št. 554/38: Ali je že, oziroma kdaj bo župan Mestne občine Ptuj pristopil k 

realizaciji sklepov vezanih na javni naročili Mestne občine Ptuj za izvedbo ureditve mestne 

tržnice in za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o 

graditvi objektov pri izvedbi projekta Ureditve mestne tržnice? 

Obrazložitev: Sklepi mestnega sveta, sprejeti na 5. izredni seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj dne 5. 2. 2018 in potrjeni na 37. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj dne 19. 2. 

2018, so veljavni. Ravnanje župana v nasprotju z veljavnimi odločitvami MS oziroma njihovo 

neizvajanje predstavlja nedopustno (nezakonito, protipravno) ravnanje, ki glede na posledice 

takšnega ravnanja lahko predstavlja podlago za civilno in/ali kazensko odgovornost župana.  
 

Rajko Fajt je dopolnil svetniško vprašanje, ki je bilo posredovano na mizo. Skupina svetnikov si 

je pridobila pravno mnenje, iz katerega izhaja, da preciznost besedila sklepov brez dvoma 

omogoča jasno izvajanje s strani župana s trenutkom sprejema teh sklepov. Ti sklepi so začeli 

veljati z dnem sprejetja na mestnem svetu, in je tudi nastala dolžnost župana, da jih izvaja tako 

kot se glasijo. Zakon o lokalni samoupravi in statut županu sicer daje podlago, da začne postopke 

pri Upravnem sodišču v smislu presoje zakonitosti odločitve mestnega sveta, vendar začetek 

takšnega postopka ni razlog, oz. nima za posledico, da župan zadrži izvajanje odločitev mestnega 

sveta. Iz tega sledi, da je ravnanje župana v nasprotju z veljavnimi odločitvami mestnega sveta, 

oz. njihovo neizvajanje predstavlja nedopustno, oz. proti pravno ravnanje in glede na posledice 

takšnega ravnanja lahko predstavlja tudi podlago za kasnejše ugotavljanje odgovornosti župana. 

Tega pravnega mnenja sicer nismo priložili k vprašanju. Če je potrebno, ga lahko tudi priložimo. 

Sklepi so bili veljavno sprejeti na dveh sejah in potrjeni po pravilnem postopku. Kje je razlog za 

zadržanje, oz. kdaj se bodo sklepi začeli izvajati? 

Predloži se naj to pravno mnenje, ki ga bomo tudi proučili, je povedal župan. Trenutno pa še ne 

krši nobenih sklepov. V zakonitem roku bomo zadevo dali na Upravno sodišče, ki bo odločilo o 

tem, ali so ti sklepi zakoniti, ali so nezakoniti. 

Rajko Fajt je menil, da so sklepi veljavni, ne glede na to, ali se ugotavlja njihova zakonitost ali 

ne, sklepi so veljavni, zato bi sklepe bilo potrebno izvajati. Danes smo zasledili, da postopki 

tečejo dalje, saj je odpiranje vlog podaljšano na 28. 3. 2018.   

 

Milan Krajnik, Svetniška skupina DeSUS je podal naslednje  

vprašanje št. 555/38: Ali se pripravlja sanacija strehe v Šalamunovi ulici, saj bodo žlebovi 

padli iz strehe? 

Župan je pojasnil, da se sanacija pripravlja. V petek 9. marca 2018 je bila na Ptuju ga. Menoni iz 

Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor predvsem zaradi te zadeve in še zaradi 

nekaterih drugih zadev. Zadevo v Šalamunovi ulici smo si ogledali, ga. Menoni bo dala predlog, 

da se tisti del stene vključno s streho, ki se je podrla, poruši. Zahtevala pa je, da se zid začasno 

nadomesti tako, da ostane ulica, vendar še je potrebujemo pisno mnenje. 
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Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo  

pobudo št. 556/38: Kot je pozivala že v preteklosti, se naj naredi ocena vseh nepremičnin, ki 

so v občinski lasti, da vidimo kakšne investicije bi za to bile potrebne in se tudi naj pristopi 

k postopni sanaciji. Tam, kjer pa Mestna občina Ptuj ni lastnik (ker nismo sprejeli Odloka, 

ki ga SD predlaga že nekaj let, da bi imeli vzvod, kako doseči, da bodo lastniki začeli vlagati 

v svoje nepremičnine) se naj prične delati tako, kot so že bili podani odgovori, da se pokliče 

gradbena inšpekcija, ki naj izda odločbo. 

Obrazložitev: Druge možnosti nimamo, mesto se nam bo sesulo. Da imamo povsod nastavljene  

opozorilne znake nas ne obvezuje odgovornosti, če se bo nekomu kaj zgodilo. Znaki so spet 

postavljeni na stopnicah pri gledališču, prav tako se ne more več na grad, pri Upravni enoti je 

problem že dve leti. Zadeve se širijo po družbenih omrežjih, ljudje so ogorčeni, slaba volja se 

krepi. Če se sprehodimo po starem mestnem jedru, na vsaki drugi ulici odpada opeka, zadeve  

padajo tudi iz streh.        

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednje  

vprašanje št. 557/38: Kdaj bo dokončan pregled, ki ga župan omenja že dve leti, da se bo šlo 

v javno zasebno partnerstvo za ceste (g. Meško je glede tega postavil vprašanje v mesecu 

juniju 2016). V kateri fazi je ta del, da se bodo ceste tudi uredile? 

Obrazložitev:  Vemo, da nam ceste »cvetijo«. Takšno stanje je po vsaki zimi, vendar pa je 

zadeve potrebno začeti sanirati, saj bodo stroški vedno višji; če tega ne bomo videli, ne pomeni, 

da bo stroškov manj.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo  

pobudo št. 558/38: Na pobudo stanovalcev zgornjega dela Kraigherjeve ulice (več kot 70 % 

stanovalcev je dalo tudi svoj podpis, ostali pa podpisa niso dali, vendar ne zato, da bi temu 

nasprotovali, ampak ker jih ni bilo doma) se naj aktivno pristopi k temu, da se izvede prva 

varianta ureditve parkirišč (odgovor na vprašanje št. 501/36), vendar stanovalci ne govorijo 

o 150 parkirnih mestih. Za začetek bi bilo dovolj, da se naredi projekt s 30 parkirnimi 

mesti. 

Obrazložitev: Na 36. seji MS sta z g. Rutarjem pozivala, da se uredijo parkirišča v Kraigherjevi 

ulic. Vemo, da se s strani redarjev kazni intenzivno pišejo, vendar pa ljudje nimajo parkirnih 

mest, da bi lahko parkirali. Ljudem je potrebno iti nasproti, saj so to naši občani, ki plačujejo v 

občinsko blagajno.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednje  

vprašanje št. 559/38 (veza odgovor 530/37). Ali obstaja možnost (to se naj preveri tudi pri 

mestnih svetnikih), da se prodaja objekta bivše OŠ dr. Ljudevita Pivka ustavi? Dražba, ki 

je bila 6. 3. 2018 bi naj bila že tretja dražba. Po zakonodaji cena nižja kot je, ne more več 

biti. Nesmiselno je, da se prodaja objekta še naprej ponuja. Potrebno je začeti iskati druge 

rešitve. Ena izmed rešitev je, da v objektu bivše OŠ dr. Ljudevita Pivka uredimo glasbeno 

šolo. Po podatkih bi naj bila idejna zasnova za glasbeno šolo narejena že leta 2010. Tudi 

vodstvo glasbene šole je tej ideji zelo naklonjeno bolj kot kateri koli drugi. Naredi se naj 

ocena, kakšen bi naj bil potreben znesek.  

Obrazložitev: Zakaj je takšen odpor, da se v objekt bivše OŠ dr. Ljudevita Pivka preseli 

glasbena šola? To je najbolj racionalna rešitev, Koteks ni rešitev. Če se ne more prodati objekt 

bivše OŠ dr. Ljudevita Pivka, se naj proda objekt glasbene šole v centru mesta in se naj sredstva 

poskuša vlagati na ta način. 
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Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo  

pobudo št. 560/38: V naši občini se naj iščejo vse možne opcije na kakšen način mladim 

izboljšati pogoje, ali pri komunalnem prispevku, ali kje drugje, da ostanejo v naši občini. 

Nekaj takšnih možnih spodbud za izboljšanje pogojev mladim in mlajši družinam v naši 

občini bi se lahko našlo. 

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo  

pobudo št. 561/38: Mestnemu svetu se naj poda informacija ali se bo najemna pogodba, ki 

jo ima Teleing za 28 let, verificirala v obstoječem stanju kot je bila pri prejšnjem 

najemniku, ali pa jo bo možno tudi kaj izboljšati. Občani in naročniki ptujske občine bi 

morali biti v ugodnejšem položaju pri ceni za naročnino, saj operater ne plačuje najemnine 

omrežja, ki pa jo mora plačevati v ostalih omrežjih.  

Obrazložitev: Gre za naš ptujski kabelski sistem, ki ga prevzema novi operater od Teleinga, 

kateri ima najemno pogodbo za 28 let. Novi operater bo verjetno tudi povišal naročnino, ali 

kakorkoli ima svojo ingerenco nad ponujenimi programi. Čeprav zadeve tečejo, ali so že stekle, 

je prav, da se glede tega  poda več informacij. 

 

Miran Meško, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 562/38: V kontekstu reševanja problema bivše OŠ dr. Ljudevita Pivka in 

aktualne stavbe, v kateri je glasbena šola, se naj razmisli tudi o ustanovitvi stanovanjske 

zadruge, namenjene reševanju stanovanjskih vprašanj mladih. Projektno se naj pristopi k 

iskanju mladih, ki jih zanima dolgoročni najem stanovanja z odkupom stanovanja, saj je to 

v skladu z našo strategijo, ko želimo vrniti življenje v staro mestno jedro. Ko se bo reševala 

problematika bivše »rdeče šole« in selitve glasbene šole ter proste stavbe glasbene šole, je 

potrebno razmisliti o pristopu skozi stanovanjsko zadrugo. K temu so začele pristopati tudi 

druge občine npr. Maribor, Novo mesto, verjetno pa še katera občina. 

Obrazložitev: Pred dvema, trema letoma smo na seji mestnega sveta prvič razpravljali o 

stanovanjskih zadrugah, o zadrugah namenjenih iskanju reševanja stanovanjskega problema 

določenim ciljnim skupinam; govorili smo o mladih. 

 

Andrej Lazar, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 563/38: Mestna občina Ptuj naj pripravi podrobnejši dokument, kako bo 

odpravljala probleme 17 črnih točk, na katere je v poročilu opozoril Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, morebitno finančno oceno in odgovornosti za izvajanje odprave 

črnih točk (na katerih institucijah). Zadeva se naj pripravi v najkrajšem možnem času, saj 

lahko imajo te črne točke usodne posledice tudi za življenja naših občanov. 

Obrazložitev: Ne želimo, da nabor 17 črnih točk, na katere je v poročilu opozoril Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu ostane zgolj na papirju. Te črne točke se tudi ponavljajo 

v pobudah svetnikov in svetnic. 

 

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 Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in 

rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj 
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Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo je soglasno podprl predlog 

Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe. 

Hkrati je odbor predlagal, da se prouči možnost nadgradnje garažne hiše na parkirišču med 

upravo Perutnine Ptuj in avtobusnim postajališčem, kar je cenejša varianta kot za Upravno enoto 

Ptuj. 

Odbor za gospodarstvo in Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo soglasno sta 

soglasno podprla predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe. 

 

Statutarno pravna komisija je ugotovila, da je predlog odredbe o spremembah in dopolnitvah 

odredbe pripravljen v skladu z določili poslovnika sveta in k odredbi ni imela pripomb. 

 

Miran Meško je izrazil zadovoljstvo, da se v odredbi povzema predlog, ki so ga pripravili v 

strokovni komisiji za razvoj kolesarstva in trajnostne mobilnosti. Nerazumljiv pa je 2. člen 

spremembe odredbe, kjer so opisane dovolilnice. V razpravi, ki je bila na razširjeni seji je bilo 

povedano in dorečeno, da ni izjem, da režim velja za vse brez dovolilnic in da se zagotovi 

parkiranje vseh tistih, ki so našteti v 2. členu izven cone kratkotrajnega parkiranja. Iz teksta pa ni 

razumeti, za koga dovolilnice veljajo. Če so dovolilnice za parkiranje izven cone kratkotrajnega 

parkiranja je zadeva v redu, če pa so mišljene za prostore, ki so namenjeni kratkotrajnemu 

parkiranju, pa je zadeva izven tega, kar je bilo rečeno na razširjeni seji. 

Izpustilo se je tudi parkirišče, ki bi nakazalo smer, kako želimo razvijati mestno jedro in to je eko 

parking s polnilno postajo. Predlagal je, da se to vnese v odredbo. 

Menil je, da tudi nimamo tako velikega problema s parkirišči, glede na to, da sta parkirišči za 

avtobusno postajo in pri stari vojašnici tudi na pol prazni. Izrazil je zadovoljstvo, da je vedno več 

ljudi na kolesih, kljub slabemu vremenu. Dobra pa je pobuda, ki jo je dal Odbor za okolje in 

prostor ter gospodarsko infrastrukturo, saj je poznano, da je ideja o parkirišču za avtobusno 

postajo stara toliko kot koncesija za parkiranje v dogovoru med Mestno občino Ptuj in 

Komunalnim podjetjem Ptuj, kot prvim koncesionarjem. Predlagal je, da se tudi resno pristopi  k 

temu, da se o tem projektu pričnemo pogovarjati kot o opciji, o parkirni hiši, ali dvignjenem 

parkirišču na prostoru aktualnega parkirišča za avtobusno postajo, ki ga že uporabljamo. 

Andrej Trunk je glede dovolilnic pojasnil, da so dovolilnice izključno za območje modre cone. 

Na Slovenskem trgu pa je območje kratkotrajnega parkiranja, kjer je možnost parkiranja eno uro 

brezplačno z nastavitvijo ure na vidno mesto. Slovenski trg pa s spremembo odredbe ni modra 

cona, ampak samo območje kratkotrajnega parkiranja. 

Glede eko parkinga s polnilno postajo je župan pojasnil, da smo se pridružili projektu, kjer smo 

določili parkirišča za polnjenje. Parkirišče ne bo na Slovenskem trgu, ampak v starem mestnem 

jedru, saj smo vezani na infrastrukturo. 

 

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

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odredbe o spremembah in 

dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju 

Mestne občine Ptuj, 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. 

 

4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Ptuj 

 

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

soglasno podprla predlog pravilnika. 



 

9 

 

 

Statutarno pravna komisija je ugotovila, da je dopolnjen predlog pravilnika pripravljen v 

skladu z določili poslovnika sveta in k pravilniku ni imela pripomb.  

 

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 in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 

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

sprejel predlagani sklep. 

 

5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec 

Ptuj 

 

Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance in Odbor za splošne zadeve in lokalno 

samoupravo so soglasno podprli predlog pravilnika. 

Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo zaradi nesklepčnosti seje o predlogu 

pravilnika ni odločal. 

 

Statutarno pravna komisija k predlogu sprememb in dopolnitev 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 spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj, v predloženem besedilu. 

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

sprejel predlagani sklep. 

 

6. Predlog Sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-

izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj 

 

Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za finance in Odbor za splošne zadeve in lokalno 

samoupravo so  soglasno podprli predlog sklepa. 

Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo zaradi nesklepčnosti seje o predlogu sklepa ni 

odločal. 

 

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

pripravljen skladno s poslovnikom sveta 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 uskladitvi cen 

programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Ptuj, v 

predloženem besedilu. 

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

(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 
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Župan se je ravnateljici Vrtca Ptuj zahvalil za prisotnost na seji. Izrazil je zadovoljstvo, da smo 

cene končno uskladili. 

 

7. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Investicijskega programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Rekonstrukcija     Peršonove ulice – 1. 

faza« 

 

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

glasuje posebej. 

 

Odbor za finance je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi (IP) in spremembe (NRP) 

»Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza« ter ju je z  večino glasov (2 za, 2 proti od štirih 

prisotnih) zavrnil.  

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

soglasno podprla predlog sklepa v podtočki a in b. 

 

Statutarno pravna komisija k predlogu sklepa o potrditvi IP-a in spremembe NRP-ja ni imela 

pripomb in ju je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

Rajko Fajt je povedal, da je svetniška skupina zato, da se zadeva podpre, da se gre v 

rekonstrukcijo  Peršonove ulice. Svetniški skupini se postavlja vprašanje cene glede na to, da je v 

Peršonovi ulici urejena kanalizacija. 

Glede na to, da je iz poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga bomo 

obravnavali pri 10. točki dnevnega reda razvidno, da je ena izmed črnih točk in šolskih poti tudi 

Ulica Jožefe Lacko v navezavi z Vodovo ulico, se postavlja vprašanje, kaj je z ureditvijo te ulice, 

kjer pa niti ni pločnika. Na Peršonovi ulici je vsaj pločnik, na Vodovi ulici pa ni nič in je še večja 

nevarnost, pa tudi cesta je še ožja. Glede na to, da se tam odpira gradnja 50 in nekaj novih 

stanovanjskih objektov, bi bilo smiselno, da se pri podobnih razpisih razmišlja tudi o tej cesti – 

Vodovi ulici, ki je tudi zelo obremenjena in predstavlja zelo veliko črno točko. Vemo pa, da je 

razpis v razmerju 80:20, 80% financira občina, 20 %  je pridobljenih sredstev iz skladov in 

države.  

Svetniška skupina podpira, da se začnejo odpravljati črne točke, da se Peršonova ulica tudi uredi, 

vendar se postavlja vprašanje še ostalih črnih točk.  

Janez Rožmarin je podprl, da projekt gre naprej, saj je bila iz prometno varnostnega vidika 

Peršonova ulica in križišče z Ulico 5. prekomorske že večkrat omenjena preko Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ob tem pa je  potrebno urediti tudi ostalo infrastrukturo, 

saj je v zelo slabem stanju in jo je ob takšnih rekonstrukcijah tudi potrebno urediti. Zato podpira, 

da projekt gre naprej, že zaradi prometno varnostnega vidika. 

Župan je menil, da  razmerje res ni ugodno, vendar zato, ker vodovod ni upravičen strošek; 

vodovod pa je 400.000,00 EUR, ki ga moramo urediti, saj je Peršonova ulica ena od največjih 

ulic. Država je določila kvoto, ki pade na ptujsko občino, vse upravičene stroške pa smo porabili.  

 

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

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

programa (IP) »Rekonstrukcija Peršonove ulice – 1. faza«, 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. 
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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) »Rekonstrukcija Peršonove  ulice – 1. faza«, v 

predloženem besedilu. 

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

(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

8. Predlog Sklepa o potrditvi Finančnega načrta za leto 2018 in Načrta obvladovanja 

tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke 

 

Odbor za finance je z večino glasov podprl predlog sklepa. 

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

soglasno podprla predlog sklepa. 

 

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

pripravljen skladno s poslovnikom sveta 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 potrditvi Finančnega 

načrta za leto 2018 in Načrta obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča 

CERO Gajke, v predloženem besedilu. 

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

(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

  

9. Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne 

občine Ptuj v letu 2017 

 

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 predlaga 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 potrditvi Ocene 

izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2017, v predloženem 

besedilu. 

 

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

sprejel predlagani sklep. 

 

10. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj v 

letu 2017 

 

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

s poročilom seznanila. 

 



 

12 

 

Statutarno pravna komisija se je seznanila s poročilom SPV in ga je predlagala mestnemu 

svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Franc Kozel je menil, da so se  svetnice in svetniki verjetno seznanili s poročilom in oceno 

prometno varnostnih razmer. Ker je poročilo podrobneje podal na seji Odbora za okolje in prostor 

ter gospodarsko infrastrukturo in Odbora za gospodarstvo je menil, da ni potrebno, da bi 

podrobneje obrazlagal. 

Predlagal pa je, da se za  teh 17 črnih točk, ki predstavljajo nevarnost za udeležence v cestnem 

prometu, zlasti za najbolj ogrožene skupine, pešce in kolesarje, sprejme sklep, da se tem 

projektom v prihodnje da prioriteta pri razreševanju te problematike, zlasti šolskih avtobusnih 

postajališč in infrastrukture za pešce ter kolesarje. 

Janez Rožmarin je menil, da je poročilo izčrpno in skrbno pripravljeno. Menil  je, da ima mestni 

svet tudi moralne zahteve in obveze pri sprejemanju takega poročila, saj so v teh 17  točkah, na 

katere je opozoril predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Franc Kozel 

bile že večkrat omenjene neke črne točke ali nevarne šolske poti, šolska avtobusna postajališča, 

katerim bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti, pa tudi hitrejšo dinamiko reševanja teh 

problemov. Sam že več let sodeluje v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, vendar 

pa včasih kakšna zadeva traja predolgo, čeprav se je rešilo že nekaj zelo perečih zadev. Bodimo 

pa pozorni, da bodo najmlajši imeli čim več varnosti in varnih poti. 

Rajko Fajt je povedal, da je poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 

občine Ptuj eno izmed najboljših poročil, kolikor je imel priložnost videti nekajostalih poročil 

svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na tem mestu se moramo zahvaliti Svetu za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu, pa tudi predsedniku sveta za opravljeno delo, ki je 

nedvomno veliko. G. Kozel je navedel, koliko se je zmanjšalo število nesreč v Mestni občini Ptuj, 

kar je tudi velika zasluga sveta, zato se lahko zahvalimo z željo, da s svojim delom nadaljuje tudi 

v bodoče. 

Zahvali se pridružujemo, je povedal župan. 

Andrej Lazar se je v imenu svetniške skupine SD zahvalil za poročilo. V nadaljevanju pa je dal 

pobudo, ki je umeščena pod tč. 2. Pobude in vprašanja. 

 

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

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme poročilo o delu Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj v letu 2017, 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. 

 

Župan se je g. Kozelu še enkrat zahvalil za poročilo in prisotnost na seji. 

 

11. Predlog Sklepa o podelitvi stavbne pravice na nepremičninah katastrska občina 402 

Spuhlja parcele 5/2, 5/3, 5/11 in druge ter katastrska občina 388 Rogoznica parcele 

650/1, 650/3, 650/4 in 651/2 

 

Odbor za finance je z večino glasov podprl predlog sklepa. 

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. 
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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 podelitvi stavbne 

pravice na nepremičninah katastrska občina 402 Spuhlja parcele 5/2, 5/3, 5/11 in druge ter 

katastrska občina 388 Rogoznica parcele 650/1, 650/3, 650/4 in 651/2, v predloženem 

besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 24 navzočih  soglasno (ZA-24) 

sprejel predlagani sklep. 

 

12. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnine katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju 

stavba 609 del stavbe 324  

 

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

gospodarstvo so soglasno podprli 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 prodaji nepremičnine 

katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju stavba 609 del stavbe 324, v predloženem 

besedilu. 

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

sprejel predlagani sklep. 

 

 

13. Predlog Sklepa o prodaji nepremičnin katastrska občina 400 Ptuj parceli 2780/2 in 

2785/21 

 

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 2780/2 in 2785/21, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih  soglasno (ZA-23) 

sprejel predlagani sklep. 

 

14. Volitve in imenovanja:      

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

vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom 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 javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj. 



 

14 

 

 

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 

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

predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Dijaški dom Ptuj, v predloženem besedilu.  

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

(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

 15. Informacije: 

- naslednja, 39. redna seja mestnega sveta, bo predvidoma potekala v ponedeljek 16. aprila 

2018; 

- rez trte bo 27. 3. 2018, ob 10. uri na dvorišču ptujskega gradu in v mestnem vinogradu. 

 

Janez Rožmarin je glede 14. točke dnevnega reda povedal, da se zahvaljuje za izkazano 

zaupanje. Potrebno je sodelovati tudi v takšnih zavodih, kjer ni sejnine. 

 

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

 

SKLENITEV SEJE: 

Ker je bil dnevni red 38. seje sveta izčrpan, se je predsedujoči navzočim na seji zahvalil za 

udeležbo in sodelovanje na seji in sejo sklenil ob 16. uri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik pripravili:                                                                            

Kornelija F. Orlač                                                                       

Anica Paj                                    

Miran Senčar, s.r. 

župan Mestne občine Ptuj 


