
 

 

MESTNA OBČINA PTUJ 

 ŽUPANJA 

 

 

 

Številka:  007-9/2008-7 

Datum:   1. 6. 2021 

 

 

Mestni svet  

Mestne občine Ptuj 

 

 

ZADEVA:   Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne  

občine Ptuj 

 

NASLOV: Osnutek (predlog) Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj – skrajšani postopek  

 

PRIPRAVIL:   Kabinet župana 

Milena Turk, višja svetovalka 

 

PRAVNA    23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 

PODLAGA: Ptuj, št. 9/07 in 14/20) ter 79. in 93. člen Poslovnika Mestnega sveta      

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) 

 

POROČEVALEC:  Alen Jevtović, direktor Občinske uprave 

Milena Turk, višja svetovalka v Kabinetu župana 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO:  Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo 

 

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme osnutek (predlog) Odloka o 

spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče 

Ptuj – skrajšani postopek v predloženem besedilu.  

 

 

 

Nuška Gajšek 

                  županja  

 

 

 

Prilogi: 

- osnutek (predlog) odloka z obrazložitvijo 

- veljavni odlok                                                                                                           

      

      



Osnutek (predlog) 

junij 2021 

 

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - 

ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 

- ZPDZC in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo (Uradni list RS, št. 77/07- uradno prečiščeno besedilo, 65/07 Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 

100/11 Odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 49/20 - ZIUZEOP) in 12. člena Statuta Mestne 

občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na 

______ seji, dne ______, sprejel 

 

ODLOK 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  

Mestno gledališče Ptuj 

 

1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 

10/08 – uradno prečiščeno besedilo, 12/08, 8/16, 12/20 in 3/21) se 31. člen spremeni tako, da se glasi: 

 

                                        »31. člen 

Ustanoviteljica daje zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine: 

 posamezne dele št. 1, 3, 4 in 5 v stavbi št. 1777, ki stoji na parc. št. 1161/1, k. o. 400 - Ptuj, 

 stavbo št. 3075, ki stoji na parc. št. 1250/2, k. o. 400 - Ptuj, 

 del stavbe št. 75, ki stoji na parc. št. 657/3, k. o. 392 - Krčevina pri Ptuju.«. 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 007-9/2008-7 

Datum: 

_________________________________________________________________________________ 

O  b  r  a  z l  o  ž  i  t  e  v 

Spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj so v 31. členu, v katerem so 

določene nepremičnine, ki se dajejo zavodu v upravljanje z letom 2021, in nepremičnini, ki jih ima 

zavoda v upravljanju že od leta 2016. Spreminja se prva alineja in črta druga alineja tega člena. Stavba 

gledališča na naslovih Slovenski trg 13,  2250 Ptuj, in Murkova ulica 6 , 2250 Ptuj ima po novem eno 

številko stavbe, in sicer št. 1777 (doslej je imela stavba dve številki, 1777 in 1371). Stavba leži na  

parceli št. 1161/1 (doslej parcelni številki 1161 in 4024/2). Gledališču se dajejo  v upravljanje 

posamezni deli te stavbe in sicer št. 1, 3,  4 in 5. Del stavbe, št. 2 je gostinjski obrat, ki  je bil izvzet iz  

upravljanja gledališča, ker ga bo ustanoviteljica s postopkom javnega zbiranja ponudb dala v najem za 

namen gostinjske dejavnost. Stavbo, št. 3075, na parc. št. 1250/2, k. o. 400 - Ptuj, na naslovu 

Jadranska ulica 7, in del stavbe, št. 75, na parc. št. 657/3, k. o. 392 - Krčevina pri Ptuju, na naslovu 

Hercegova ulica 7, je Mestna občina Ptuj zavodu predala v upravljanje za namene skladišča že leta 

2016 s tedanjo dopolnitvijo Odloka. 

 

Glede na dejstvo, da gre za manj zahtevne dopolnitve ustanovitvenega akta, predlagam Mestnemu 

svetu Mestne občine Ptuj, da na podlagi 89. člena Poslovnika mestnega sveta priložen osnutek Odloka 

o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj po obravnavi sprejme po 

skrajšanem postopku.  

 

Pripravila:                                                                                                 Nuška Gajšek   

Milena Turk                                                                                                    županja 

                                                                                                                                                                                                  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887

