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Zavedajoč se, da je le s skupnim in usklajenim delom mogoče doseči vidni napredek
Mestne občine Ptuj,

koalicijski partnerji:

Lista ZA Ptuj,
Slovenska demokratska stranka - SDS,
Socialni demokrati – SD,
Stranka modernega centra – SMC,
Demokratična stranka upokojencev Slovenije – DESUS in
Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj

sklepajo
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TEMELJNE USMERITVE IN SPLOŠNA NAČELA
Koalicijski partnerji se zavezujemo, da bomo za dobrobit mesta Ptuj ter v interesu
občank in občanov MO Ptuj naredili vse za napredek naše skupnosti.
Koalicijski partnerji se zavezujemo, da bomo med seboj in navzven delovali po načelih
demokratičnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter se trudili, da bomo na
podlagi argumentirane razprave odločitve sprejemali soglasno.
Koalicijski partnerji si bomo prizadevali za čim višjo raven kulture političnega dialoga,
brez osebnih diskreditacij, nestrpnosti in žaljivih izjav.
Naša prizadevanja bodo na prvo mesto postavila skrb za posameznika ter sledila
razvoju takšnega okolja, ki bo krepilo možnosti slehernega, da razvije svoje potenciale.
Skupni cilj koalicijskih partnerjev je napredek naše občine v vseh pogledih. Za
doseganje tega cilja smo na podlagi ocene razvojnih prednosti Mestne občine Ptuj
določili nabor programskih sklopov in projektov, ki izkazujejo vizijo nadaljnjega razvoja
mesta in okolice, ki ji bomo koalicijski partnerji pri uresničevanju svojih zavez tudi sledili.

POGLAVITNE NALOGE IN CILJI KOALICIJE
Koalicijski partnerji bomo za mandatno obdobje 2014 – 2018 definirali obseg
dejanskega financiranja projektov v izvajanju ob upoštevanju sprejetih zadolžitev in
razpoložljivih sredstev letnih proračunov, opredelili prioritete mandatnega obdobja ter
možnost financiranja in novih zadolžitev ob koriščenju domačih in evropskih sredstev.
Koalicijski partnerji bomo krepili preglednost in poenotenje upravljanja
finančnega in nepremičnega premoženja občine in izboljšali organiziranost in
upravljanje s tem premoženjem.
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Koalicijski partnerji si bomo prizadevali za pospeševanje razvoja na sledečih
programskih področjih:


viri človeških sposobnosti, socialno okolje, izobraževanje in medgeneracijsko
sodelovanje,



gospodarstvo, turizem, obrt, kmetijstvo, storitve in socialno podjetništvo,



okolje, prostor in vsa potrebna infrastruktura,



kultura, naravna in kulturna dediščina.

Pri pospeševanju razvoja se bomo koalicijski partnerji zavzemali za:


sonaravni in uravnoteženi razvoj,



tržno gospodarstvo, podprto z učinkovitimi instrumenti javnega sektorja,



kulturno identiteto in pluralnost kulturnega izražanja,



civilno družbo mnogih organizacij, interesnih združenj, skupin in svobodomiselnih ter
avtonomnih posameznikov,



odprtost za pobude iz vseh skupin javnosti.

Za doseganje konkretnih ciljev se bomo koalicijski partnerji zavzemali za sledeče
programske sklope:

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za zagotovitev višje kakovosti zgradb, prostorov
za prehrano in opreme ter podporo projektom, ki bodo približali podjetništvo in kulturno
dediščino mesta Ptuj šolajoči se mladini. Izobraževanje mora slediti smerem razvoja
gospodarstva na našem območju.

KULTURA IN NJEN POMEN ZA RAZVOJ LOKALNEGA OKOLJA
Upoštevajoč bogato kulturno in naravno dediščino Ptuja, si bomo koalicijski partnerji
prizadevali za ohranjanje in predstavljanje javnosti obstoječe kulturne, zgodovinske in
naravne dediščine na Ptuju. Kot pomemben del kulturne identitete nekega okolja bomo
podpirali razvoj tako profesionalne kot ljubiteljske kulture.

ŠPORT IN REKREACIJA
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za skladen razvoj vseh segmentov športa s
poudarkom na razvoju športa mladih in rekreacije za vse generacije.
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, SOCIALNA VARNOST IN
SOLIDARNOST
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za sofinanciranje medgeneracijskih programov,
programov aktivnega vključevanja starejših ljudi v družbo in programov za uveljavitev
prostovoljstva.
Pristopili bomo k pripravi občinske strategije za pridobitev novih stanovanj in bivalnih
enot za potrebe prebivalstva, zlasti za mlade družine in starejše.
Koalicijski partnerji bomo skrbeli za enakomerni razvoj vseh ČS MO Ptuj in za večje
vključevanje prebivalcev v urejanje skupnih zadev v lokalni skupnosti.

STARO MESTNO JEDRO
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za oživljanje starega mestnega jedra, ustvarjanje
prijetnega bivalnega okolja in spreminjanje starega mestnega jedra v privlačno turistično
destinacijo.

OKOLJE IN PROSTOR - VAROVANJE OKOLJA IN PROSTORSKO
NAČRTOVANJE
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za čimprejšnje sprejetje občinskega
prostorskega načrta (OPN), za izdelavo dolgoročnih, srednjeročnih in letnih programov
razvoja in obnove infrastrukturnih objektov in naprav po posameznih dejavnostih, ki
morajo slediti ciljem zmanjšanja obremenjevanja okolja in temeljiti na vzdržnih virih
financiranja. Zavzemali se bomo za nadaljevanje projekta odvajanja in čiščenja
odpadnih voda, vključno z malimi čistilnimi napravami in ureditev področja ravnanja z
odpadki.

PROMETNA INFRASTRUKTURA
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za strategijo razvoja prometa v MO Ptuj, vključno
z mirujočim prometom (parkiranje, garažiranje), kolesarskimi potmi in pločniki, v
sodelovanju z vsemi nosilci razvoja in načrtovalci prostora.

GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, PODJETNIŠTVO IN OBRTNIŠTVO
Koalicijski partnerji bomo spodbujali gospodarsko rast z ukrepi za kakovosten razvoj
mikro, malih in srednjih podjetij z ugodnim dostopom do komunalno urejenih zemljišč
(znižanjem komunalnega prispevka) in namensko porabo sredstev komunalnega
prispevka ter olajšali dostop do financiranja. Cilj koalicijskih partnerjev je, da se v
najkrajšem možnem času poenostavijo postopki za pridobitev soglasij, ki jih podeljuje
MO Ptuj. Hkrati s tem je potrebno doseči, da bodo strokovne službe MO Ptuj aktivno
sodelovale in nudile pomoč poslovnim subjektom, ki so zainteresirani za izvajanje
gospodarske dejavnosti na območju MO Ptuj, pri pridobivanju soglasij in dovoljenj, ki jih
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izdajajo državni organi.
Koalicijski partnerji si bomo prizadevali za čimprejšnjo vzpostavitev prostorov in
programov za start-up podjetja in ureditev coworking prostora.
Koalicijski partnerji bomo sledili strategiji razvoja kmetijstva, ki opredeljuje vizijo in cilje v
naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 2020 in posvečali večjo pozornost
samooskrbi in učinkovitejši tržni organiziranosti.
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za zagotavljanje pogojev za razvoj socialnega
podjetništva.

TURIZEM
Koalicijski partnerji se bomo zavzemali za ustrezno umestitev Ptuja kot edinstvene
turistične destinacije v Sloveniji in tujini, za aktivno koordiniranje in sooblikovanje
prireditveno-festivalskega dogajanja, ki naj bo razporejeno skozi celotno leto, s čimer se
zagotovi podaljšanje turistične sezone in za postavitev enovitega in celostnega ter
mednarodno razpoznavnega turistično usmerjevalnega in označevalnega sistema od
avtocest, državnih in lokalnih cest vse do turističnih znamenitosti in ponudnikov v mestu
in okolici. Ključno pri tem je oživljanje starega mestnega jedra in privabljanje gostov in
turistov od drugod.

Za doseganje konkretnih ciljev po posameznih programskih sklopih se bomo
koalicijski partnerji zavzemali za sledeče projekte:

PROJEKTI KOALICIJE 1
Projekt št. 1: Arheološki park Panorama
Kratek opis vsebine projekta: Projekt je zasnovan v okviru Komisije za raziskave in
ureditev Panorame pri MO Ptuj. Izhodišče ureditve Panorame je dokument Marije
Lubšina Tušek Smernice za ureditev griča Panorama (2007) iz Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije Območne enote Maribor. Arheološki park Panorama se bo
razvijal postopoma, se vključil v življenje mesta in postal priložnost za celovito ureditev
ptujske arheološke dediščine.
Način izvedbe: Zasnova Arheološkega parka Panorama omogoča pridobivanje
sredstev iz različnih skladov, zato bo programska skupina pripravljala vsebinske
zasnove. Pri pripravi vsebin bomo sodelovali člani že sedaj heterogeno sestavljene

1

Projekti so našteti po abecednem redu.
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skupine, ustrezne službe MO Ptuj, javna podjetja in zavodi MO Ptuj, po potrebi pa tudi
zunanji sodelavci določenih strok.
Projektni cilji: Območje Panorame urediti kot mestni in arheološki park s kulturnimi in
izobraževalnimi vsebinami, sprehajalnimi in rekreacijskimi potmi, ga povezati z mestom,
muzejem in kulturnimi spomeniki ter urediti kot privlačno turistično destinacijo.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
Projekt št. 2: Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov
Kratek opis vsebine projekta: V MO Ptuj imamo več cest, ki so neurejene, prometno
obremenjene in kapacitetno problematične. Prepustnost ovirajo nesemaforizirana
križišča ter pešci in kolesarji, ker ne obstajajo kolesarske steze in ni pločnikov. Ponekod
so nujno potrebna krožišča, ki bi zagotovila večjo pretočnost in možnost varnega
vključevanja prometnega toka. Potrebno je urediti vpadnice v mesto Ptuj.
Način izvedbe: Viri so: občinski in državni proračun, javno zasebna partnerstva in EU
sredstva (razpisi).
Projektni cilji: Zagotovitev varnosti občanov in pretočnost prometa.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
Projekt št. 3: Dominikanski samostan – nadaljevanje prenove
Kratek opis vsebine projekta: Nadaljevanje prenove Dominikanskega samostana.
Način izvedbe: Viri prihodkov za uresničevanje programa v Dominikanskem samostanu
so: občinski in državni proračun, EU sredstva (razpisi), sponzorska sredstva in lastni
prihodki preko delne komercializacije programskih vsebin.
Projektni cilji:
Omogočiti nadaljevanje prenove Dominikanskega samostana in
istočasno vključevanje prenovljenih delov samostana v kulturno in turistično ponudbo
Ptuja.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
Projekt št. 4: Izgradnja parkirišč
Kratek opis vsebine projekta: Ptuj nima dovolj parkirnih mest za dostop v staro
mestno jedro. Primernih lokacij je več. V sklopu parkirišča je možno zgraditi še
spremljevalne objekte. Obstajajo tudi že izdelane projektne naloge.
Način izvedbe: Javno zasebno partnerstvo – koncesija za modro cono.
Projektni cilji: Pridobiti nova parkirna mesta tik ob starem mestnem jedru. Nadomestiti
parkirna mesta na gramoziranem parkirišču na Potrčevi, ko bo za to področje izdelan
OPPN za druge namembnosti. Del parkirišča bo namenjen dolgotrajnemu – dnevnemu
parkiranju z nizko ceno parkiranja.
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Roki: 2017
Projekt št. 5: Koteks – rešitev
Kratek opis vsebine projekta: Stavba nekdanje usnjarne (Koteks-Tobus), ki je
spomeniško zaščitena kot industrijska kulturna dediščina, je v izjemno slabem stanju.
Pred pričetkom prenove kompleksa je potrebno pripraviti konservatorski načrt in določiti
njegovo namembnost.
Način izvedbe: TUS, javno zasebno partnerstvo.
Projektni cilji: Odpraviti je potrebno nevarnost za vozila, pešce in sosednje zgradbe.
Trenutno zgradba zaradi očitno slabega gradbenega stanja kvari dragoceno veduto
mesta, kar je potrebno korigirati. Z novimi dejavnostmi bo oživel ta del starega
mestnega jedra.
Roki: 2018
Projekt št. 6: Poenotenje energetske proizvodnje in iskanje virov
Kratek opis vsebine projekta: Področje energetike je statusno nesprejemljivo. Objekti
so v lasti hčerinske družbe Komunalnega podjetja, Top energija d.o.o. Obračun teče
preko Javnih služb d.o.o. Potrebno je urediti prenos dejavnosti iz Komunalnega podjetja
na Javne službe. Leta 2016 poteče pogodba za kogeneracijo.
Način izvedbe: Ocena investicije je 5 mio EUR. Financiranje projekta je predvideno z
javno zasebnim partnerstvom in/ali tujimi investitorji.
Projektni cilji: Povečati odstotek energije iz alternativnih virov (geotermalna energija,
prenova kurilnice). Potek pogodbe za subvencijo kogeneracije, znižanje stroškov toplote
za občane.
Roki: 2018
Projekt št. 7: Ptujsko jezero
Kratek opis vsebine projekta: Na podlagi odškodninske pogodbe za CERO Gajke s
ČS Jezero je MO Ptuj zavezana zgraditi športni park v ČS. V sodelovanju s ČS se najde
rešitev za umestitev športnega parka na lokacijo Rance, ki jo je potrebno razvijati v
smeri edinstvene turistične destinacije.
Način izvedbe: Financiranje projekta je predvideno iz proračunskega sklada CERO
Gajke, občinski in državni proračun, EU sredstva (razpisi) ter druga sredstva.
Projektni cilji: Izpolnitev odškodninske pogodbe, izgradnja športnih površin za
udejstvovanje krajanov, ureditev edinstvene turistične destinacije.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
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Projekt št. 8: Staro mestno jedro
Kratek opis vsebine projekta:
Staro mestno jedro je potrebno oživiti in okrepiti dejavnosti. Omogočiti festivale in
dogajanja v mestu. Grajski hrib je potrebno povezati z mestnim jedrom do reke Drave in
postaviti arheologijo na vidno mesto. Potrebno je urediti tržnico in jo primerno vključiti v
ponudbo. Z lastniki nepremičnin v starem mestnem jedru je potrebno doseči dogovor o
uporabi in vzdrževanju kapacitet v dobrobit razvoja mestnega jedra. V mestnem jedru je
potrebno postopno urediti lokale in stanovanja ter omogočiti možnost najema ali nakupa
tudi ne vzdrževanih in obnove potrebnih objektov z namenom oživitve in naselitve.
Promet v starem mestnem jedru se omeji z dogovorjenimi zaprtimi conami in dostopnimi
zunanjimi parkirišči, tako da bodo stanovalci imeli dostop, prebivalci pa urejeno mestno
jedro kot sprehajališče in prostor z različnimi vsebinami.
Način izvedbe: Oblikuje se interdisciplinarno projektno skupino, ki bo pripravila
operativni načrt izvedbe, upoštevajoč tudi že opravljene študije.
Projektni cilji: Zaprta cona za promet v mestnem jedru, zapolnitev lokalov v občinski in
privatni lasti, prodaja ali najem neprofitnih stanovanj v mestnem jedru, ureditev turistične
poti na relaciji: grad - mestno jedro - Drava (v povezavi s P&R parkiriščem), postavitev
arheoloških eksponatov v mestu.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
Projekt št. 9: Strategija za mlade
Kratek opis vsebine projekta: - V MO Ptuj obstaja kar nekaj organizacij v mladinskem
sektorju, organizacij za mlade in mladinskih organizacij, ki se tako ali drugače ukvarjajo
z mladinsko problematiko in z izvajanjem mladinskih programov in programov za mlade.
Nekatere imajo financiranje urejeno v celoti, nekatere delno, obstajajo pa tudi takšne, ki
sploh nimajo urejenega financiranja. Namen projekta je pripraviti strategijo za mlade, v
katerem bo v začetku prednostno obravnavano sofinanciranje programov ter nudenje
infrastrukturne in vsebinske pomoči organizacijam v mladinskem sektorju. Vključiti je
potrebno tudi ukrepe za zaposlovanje mladih, ukrepe za reševanje prvega
stanovanjskega problema, ukrepe za lažji dostop do izobraževanja, ukrepe za mobilnost
mladih in ukrepe za povečanje politične participacije mladih v lokalnem in nacionalnem
okolju v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu za mladino 2013 - 2022.
Način izvedbe: Financiranje projekta je predvideno iz občinskega proračuna.
Projektni cilji: Ureditev mladinske politike v MO Ptuj.
Roki: 2016
Projekt št. 10: Ureditev kompleksa Turnišče
Kratek opis vsebine projekta: S prenosom dela kompleksa Turnišče iz državne lasti v
last Mestne občine Ptuj so se začele izvajati tudi aktivnosti povezane z obnovo in
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oživljanjem tega kompleksa. Potrebno je pripraviti in sprejeti ustrezne dokumente, ki
bodo omogočali vse nadaljnje postopke in tudi omogočali iskanje virov financiranja za
predvidene vsebine.
Način izvedbe: Viri prihodkov za uresničevanje ureditve kompleksa Turnišče so:
občinski in državni proračun, EU sredstva (razpisi) in sponzorska sredstva.
Projektni cilji: Pripraviti podlage, ki omogočajo iskanje virov financiranja za predvidene
vsebine. V kompleksu Turnišče revitalizirati park in ga etablirati kot mestni park. Vrniti
vanj vsaj minimalno življenje: sprehajalci, narava, poletno prizorišče za predstave in
druge »open air« dogodke. Zasaditi nova drevesa, urediti sprehajalne poti, klopi, koše in
ograjo. Sistemsko zagotoviti redno košnjo trave in odvoz smeti.
Roki: Proces naj poteka v fazah.
Projekt št. 11: Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti (DCA)
Kratek opis vsebine projekta: DCA je prostor, kjer se spodbuja in ohranja miselna,
duševna in telesna vitalnost, pomeni informacijski center, vsakodnevno stalnico, pomoč
starejšim in mlajšim, ponuja številne aktivnosti. Gre za prenos znanj in izkušenj, za
organizacijo kulturno-umetniško-zabavno-športno-rekreativnih dogodkov. Je prostor, kjer
se najdejo starejši, seveda tudi mladi in generacija vmes. DCA je vse in še mnogo več
za povezovanje generacij.
Način izvedbe: Viri za vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti (DCA) so: občinski in
državni proračun, EU sredstva (razpisi) ter druga sredstva. Če je le mogoče, se naj DCA
vzpostavijo v obstoječih domovih ČS.
Projektni cilji: Ohranjanje telesne, miselne in socialne aktivnosti starejših. S tem
pripomoremo k izboljšanju njihove samopodobe in splošnega zdravstvenega stanja.
Roki: 2016
Projekt št. 12: Vzpostavitev krovne organizacije za turizem, kulturo in prireditve
Kratek opis vsebine projekta: Vzpostavi se krovna organizacija za turizem, kulturo in
prireditve, ki bo združevala zasebne ponudnike, institucije in javni sektor na območju
MO Ptuj. Ta organizacija bo osrednji koordinator, promotor in upravljavec turizma na
Ptuju in se bo na osnovi programskih in projektnih ciljev mesta, ki bodo opredeljeni v
načrtu razvoja in delovanja te organizacije, povezovala v širša regijska, nacionalna in
mednarodna združenja in aktivnosti.
Način izvedbe: Financiranje projekta je predvideno iz občinskega proračuna.
Projektni cilji: Profesionalno in učinkovito turistično promocijo in informiranje turistov
mesta Ptuj. Aktivno koordiniranje in sooblikovanje prireditveno-festivalskega dogajanja.
Ustrezno pozicioniranje Ptuja kot edinstvene turistične destinacije v Sloveniji in tujini.
Roki: 2015
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Našteti projekti predstavljajo prioritetne projekte programske koalicije in nikakor
ne izključujejo drugih projektov. Opisi projektov predstavljajo generalne opise
identificiranih potreb. Glede podrobnosti posameznega projekta, formiranja
delovnih skupin za določeni projekt in o nosilcu projekta se koalicijski partnerji
dogovorijo na koordinacijskih sestankih.
Za nekatere projekte je nemogoče določiti rok do kdaj bi naj bili končani, saj je
trenutno znanih premalo informacij. Nekateri projekti so tudi preobsežni, da bi jih
bilo mogoče realizirati v času enega mandata.

DELOVANJE KOALICIJE
Lista Za Ptuj, SDS, SD, SMC, DESUS in Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj z vstopom v
koalicijo soglašamo, da bomo pri svojem delovanju v Mestnem svetu MO Ptuj, njegovih
Komisijah in Odborih, delovale v skladu s sprejetimi zavezami.
Za zagotovitev usklajenega delovanja koalicijskih partnerjev v Mestnem svetu MO Ptuj
skrbi župan, v njegovi odsotnosti njegov pooblaščenec.
Za uresničevanje tega cilja se sklicuje koordinacija vodij koalicijskih svetniških skupin in
sicer vsaj 2 (dva) dni pred sestankom župana z vsemi vodji svetniških skupin v Mestnem
svetu. Za sklic koordinacije je pristojen župan, pri čemer na koordinaciji sodelujeta tudi
oba podžupana.
O koordinacijskem sestanku vodje koalicijskih svetniških skupin praviloma obvesti po
elektronski pošti. To stori najmanj 3 (tri) dni pred koordinacijskim sestankom, sklicu pa
mora priložiti tudi predlog dnevnega reda in morebitno gradivo.
Zahtevo za sklic koordinacijskega sestanka lahko poda tudi vodja katere od koalicijskih
svetniških skupin. V tem primeru mora zahtevo za sklic koordinacijskega sestanka
skupaj z morebitnim gradivom posredovati županu. Župan v tem primeru koordinacijski
sestanek skliče najkasneje v 5 (petih) dneh od prejema zahteve za sklic
koordinacijskega sestanka.
Če se vodja koalicijske svetniške skupine koordinacije ne more udeležiti, mora poskrbeti
za svojega pooblaščenca. Odločitve na koordinaciji se sprejemajo s soglasjem.
Koalicijski partnerji so v koalicijskem usklajevanju enakopravni ne glede na število
mandatov, ki jih ima posamezna svetniška skupina v Mestnem svetu.
Vodje koalicijskih svetniških skupin so na sestanku župana z vodji vseh svetniških
skupin dolžni delovati v skladu s soglasno sprejetimi odločitvami koordinacije. Koalicijski
svetniki na sejah komisij in odborov ter drugih teles in sejah Mestnega sveta podpirajo
koalicijsko usklajene predloge splošnih aktov MO Ptuj, predlagane s strani župana ali
posameznega koalicijskega svetnika, koalicijsko usklajene predloge amandmajev
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župana ali koalicijskega svetnika ter koalicijsko usklajene kadrovske predloge župana ali
koalicijskih svetnikov.
Za koalicijsko usklajene predloge se štejejo predlogi, glede katerih je bilo na
koalicijskem usklajevanju/koordinaciji doseženo soglasje. Če o posameznem predlogu
župana na koordinaciji ni bilo doseženo soglasje, se lahko koalicijski partnerji
dogovorijo, da se ta točka ne uvrsti na dnevni red seje Mestnega sveta. Če je takšno
točko zaradi njene nujnosti potrebno uvrstiti na sejo Mestnega sveta, je koalicijski
partnerji niso dolžni podpreti, ampak lahko glasujejo skladno z lastnimi stališči in
prepričanjem.
Na koordinaciji se usklajujejo tudi vse kadrovske zadeve oziroma predlogi podani s
strani župana ali vodij koalicijskih svetniških skupin.
Če želijo koalicijski mestni svetniki ali koalicijske svetniške skupine podpreti predloge
splošnih aktov, amandmaje ali kadrovske predloge opozicije, morajo o svoji nameri
obvestiti župana in predstavnike koalicijskih partnerjev ter na koalicijskem usklajevanju
poskušati doseči soglasje. Enako velja v primeru, če želi koalicijska svetniška skupina
ali koalicijski mestni svetnik vložiti predlog splošnega akta ali amandma k posameznemu
splošnemu aktu.
Vodje koalicijskih svetniških skupin so v okviru svojih svetniških skupin na sejah
delovnih teles Mestnega sveta odgovorni za zagotovitev polne navzočnosti svojih članov
in članic. Če je koalicijski svetnik zadržan v času seje delovnega telesa je potrebno, če
je le mogoče, poskrbeti za njegovo zamenjavo. O morebitnih odsotnostih se bomo
medsebojno obveščali.
Koalicijski partnerji bomo v času trajanja te programske koalicije:
-

dosledno izvajali na
dogovorjene predloge,

-

podpirali projekte koalicije, dogovorjene v tej programski koaliciji ter druge
projekte, usklajene na koordinaciji,

-

spoštovali zakonodajo, ki ureja delovanje Mestnega sveta in nezdružljivost
funkcij ter se izogibali konfliktu interesov.

koordinaciji

vodij

koalicijskih

svetniških

skupin

KONČNA DOLOČBA
Župan lahko interno opozori podžupana ali koalicijskega svetnika, ki ne opravlja svoje
funkcije v skladu s zakonom oziroma ne spoštuje programske koalicije ali
dogovorjenega na koordinaciji vodij koalicijskih svetniških skupin. V primeru ponavljanja
kršitev župan o tem obvesti vodjo koalicijske svetniške skupine ali vodstvo lokalnega
odbora stranke in predlaga rešitev problema.
Vsak vodja koalicijske svetniške skupine lahko interno opozori župana ali podžupana v
primeru, da le-ta ne opravlja svoje funkcije v skladu z zakonom, oziroma ne spoštuje
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programske koalicije ali dogovorjenega na koordinaciji koalicijskih svetniških skupin. V
primeru ponavljanja kršitev lahko vodja koalicijske svetniške skupine zahteva pogovor z
županom, na katerem predlaga rešitev problema.
Koalicijski partnerji bomo sporazumno reševali odprta vprašanja in morebitne spore in
sicer na koordinaciji vodij koalicijskih svetniških skupin.
Ta programska koalicija velja ob upoštevanju rezultata, doseženega na lokalnih volitvah
dne 5. oktobra 2014, na podlagi katerega ima Lista ZA Ptuj osem (8), SDS štiri (4), SD
tri (3), SMC dva (2), DESUS dva (2) in Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj enega (1)
mestnega svetnika.
Ta programska koalicija stopi v veljavo, ko jo podpišejo vsi koalicijski partnerji.
Ta programska koalicija se lahko spreminja in dopolnjuje samo s soglasjem vseh
koalicijskih partnerjev. Vsak koalicijski partner lahko predlaga spremembe in dopolnitve
programske koalicije. Koalicijski partnerji se morajo do predloga opredeliti v roku enega
meseca.

Ptuj, julij 2015

LISTA / STRANKA

PODPISNIK

Lista ZA Ptuj

Predsedn k Društva ZA Ptuj, Miran Senčar

Slovenska demokratska stranka - SDS

Predsedn k SDS Ptuj, Miroslav Luci

Socialni demokrati – SD

Predsedn k SD Ptuj, Dejan Levanič

Stranka modernega centra – SMC

Predsednik SMC Ptuj, Branko Kumer

Demokratična stranka upokojencev
Sloven je – DESUS

Predsednik DESUS Ptuj, Branko Tonejc

Neodvisna lista za razvoj MO Ptuj

Predstavn k, Robert Šegula
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