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PTUJ / S STANISlAVOM NAPASTOM O SKUPNI OBČiNSKI UPRAVI OBČiN 

Delo se ne spreminja, le organiziranost je drugačna 
Mcd pnimi " Shm!nlJI so obl:lnc ni Ptujskem ustaoDliJe YNnUI: KakKn Je delovni in sct občin, en PI dcii za mesto 
skupno olKinsko UP"lD obfln. Nju prcdSlojDlk je Stanislav flN.llČni nafn upnIV'C ZlI IdOS? občino. malni oziroma pode2eI-
Napast, liJ imo !DU ob učetku dela upn'~ klim. u del l' dru- S. Napast: -Dela bo ~liko, to $Ici arhitekt dela 80 odstOtka de-
gtm nads tropju pt1Ajs lr.t mnlne bUe n i Mutnem triU I 'las. smo ~ vedcli ~. ~nc 50 It iovnep čas.a za mcstoo oIXi~ 20 

_ ' ruddile, nastali so 00Vl problt- od510tkov ~ za \'$(: ~ občiDC. 
bdI! nekaj ']Irdlnj. Sltc,upna občlnsb upn". oblin la 'Id.., mi. V p«ilniem mandaru mlO \' pri inSpekcijah je tUO, da polovi-
ol praW'UI oseb., njene finance se ,01100 kot podpar1Ua Uro okviru oddd ka spremenili vseh 1.'0 delovnega ~ dd~ !n!pdaor 
rll un. pro .... lUDJ. mertDe o~lnC' Ptuj . V mlnJstnh'u za okolje devet planov ob&!. in tudi V$i 5(l z:t mcs[flO občioo, dnJ.SO polovico 
ln prostor p. le prlpraflJ_Jo ustrezno spremembo ukona, ki dobili ~ldep o \'~i-Vl'IOIti v,lade za dtup:. TI~o. je delo. tudi 
bo omoaof;lI, d.1l b laUnl mtd.obl: ln!ka uprn. pnlt1l1 osebi. &publ!kc Slo;we.ruje..To~de. plačano. Redai;L Ln iUld.wnuk pa 

11:'~ tudi sedal, cikd II: 1WVl-. Nare- ilO pWani izkljuroo iz ~ 

Tada1k: Kak1no nO"YO kntite
to prinda 5kupoa obt:insb 
up.,. ... olltin? 

S. Naput: "Tdko jt JO'iOritl o 
novi kvaliteti, saj v bi$cvu samo 
U/UlIifujemo določila zakona o 
lokalni sklipPO&ti in lO, br smo 
J:c do5lej vvdilU meri ddali,zbsci 
ic 1\.1 področju t=janj. proston. 
N. t.d jo iupalIov pa lInO ddow.n
je inlpW:ijski.h služb n:diri li na 
cdotno območje m:kdanje občine 
Ptuj. Vanivo okolj. pa je bilo J:c 
sedaj Uupnl rWOP naloga občin 
gkdc lil skupni center ZlI cx1Ia
pnje odpldiov. Pnv pa jt, da 
SkUPIi ~ rudi rIO\'O lokacijo 
DlIj in ca tudi skupaj zgndimo." 

'fNIIDI: V sJrupol Ob8ntJd 
uprII..-i obtin j~ DL zdaj trinajsl 
občin. M lahko priJdjulijo ic _.1 

S. Napat: "Tako rudi vodJoku 
o usWlD"itvi iD spon.%WIlu pik, 
da smo vedno odprti tudi llL nove 

občine. Soddovanj~ je ~ do
brod.o!!o." 
'hdaik: Skupna ObOSnSb 

\IIIftIVlI ObaD Y Pruiu naj bi bila 
tudi prn IOVJSU\a uprIVI Y Slo
l'Cn.ij i. Torej rudi na Itrn p0-

drOCju or;emo ledino? 
S. Napu!; "PO mojih iWonnaci

ju jt tudi tako, do5lti Je nixm 
z:asicdil oobmcp podobnep od
lob o ustanO\"itvi tU!.ne upn.ve. 
Vem pa, da K na nekaterih 
obmOCiih ZlI taldno orpni%inl
DOSI upn.VI: ZllIIimajo. precej bli · 
zu 50 pri lem v bližnjem Mari IJo.. 
ru. Res pa jc, da 10 ni nebj ruto 
oovcp, SPi en pri teb upravah 
samo za usklajC\'&lljc z zakonom o 
lokalni samoupt"lIvi, ki .-.:t IlC dl> 
YOI.juic, da bi (mestna) in druga 
občina opnv1jab. doIočcnt naJOP: 
la druge občine, ~ se DC uslllDovi 
IIrupna občinski upn ... občin." 

......... : N~btni IY'CUlild Y 
mc6tni obtini Ptuj 50 pred. usta· 

dili h?1llI? ~ da.bodo občine us· ItIe$tne ob...'ioe Ptuj. Va.ntvQ okal
unOVl(e:I~ d.obi1t potrtbne do- it PI gre la ltc:vi.1o prcl!ivalccv 
kumentc Ln da bodo I~O DemG- oziroma občin, ki to V$.lOpik v 
!eDO delale ter se lU'+'!Jale. Denar upnvo in jo ust.novile. IJbODe, 

~ba::a~n=~tt= ki scstlvlja!o skupno o~nsko 
5uoSkc oziroma ddo llIDje. upam upravo občin, bodo I~ ~e 
PI, da smo pravično ruddili tudi ~ S!aru5, .kot tu le, ~ lIC 

Stanislav Napast, vodja skupne obtsnska uprave strolkc upra\l\". Wu.}a1i Imo iz llID)O nl5O. ~c, k ~u, če 
tep, da nekJe 7;3 d.dtva. dela ZlI bomo~~U POVO~ORLIO. 

aovim;o skupne ~ UP"L'I ker lIC bo fOrmiral DI. novo in imel mcwto občino iD 2,2 dd.aVCl!. ZlI . Lcto!DJI Ii~ nKn u~,·e 
ve občin bnzili bojazen. da poe- o:2jo delovno POd.rOI!jC, ppodar- 06ta1e Clt:lčiDC. Podrobna taltleni· }C oboi 18 miliJOOOv, ccloIcuu pa 
lej v aovi o~ ta sku infrasuu.kturo. Koordinacij. Itv poka!t, dana. področjut=jan- okro& 36 milijonov tola!itv.'· 
upraVI De bo "" DnOIla c:clovi- PI bo potcbla 0.)::0 kot. doslej." i. pf06ton dd.a en ddav« ;Q dc- MG to ~n~ ~OI ~ ~ ~~ ____________________ ~ ______________________________________ __ 

občino., zluti Ic u podrotju 
urejanja pt'06lon? I 
s. Napast: "T. strah je mojem 
~ ku se nalose " tei skupni I 
obOnski upnvi delajo :ti občino . 
in se;Q opm.1jeoo delo ~ 
vsakemu županu OZirOmI 5vm1 
postbej. Bolj se mi zdi, da $O$\'e(
niki imeli v mislih ostali del od
dclb, ČIt sem jih pnvilno fU\I. 

mcl, ampak [lidi 10 ni problem, 

Zupan! tr!nal_tlh občin s Stanl.lavom N.pastom (drugl :z lave v drugi vrsU) ln direktorico 
občinskega urada mestne občine Ptuj U:zlko VIdoviČ (prva z leve y drugi vrsti) po podpl. u 
sporazuma o medsebojnih pravicah ln obveznostih do uprave Foto: langerholc 


