MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
JEZERO

Številka: 900-7/2019
Datum: 17. 1. 2019
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 16. 1. 2019, ob 19. uri v sejni
sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.
PRISOTNI:
Člani sveta: Boštjan Prosenjak, Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič in
Viktorija Bezjak.
Ostali prisotni: Denis Hrga – Mestna občina Ptuj
Opravičeno odstotni: /
Predsednik sveta g. Črtomir Rosić je vse prisotne lepo pozdravil in predlagal:
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne seje) Četrtne skupnosti Jezero (gradivo)
2. Imenovanje člana v Varnostni sosvet Mestne občine Ptuj
3. Razvojni program Četrtne skupnosti Jezero za mandat 2018 – 2022
4. Plan dela Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
5. Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Jezero za leto 2019 (gradivo)
6. Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti
7. Imenovanje inventurne komisije za uničenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja
8. Podaljšanje pogodbe hišniku
9. Najem dvorane v Spuhlji
10. Pogodba Cero Gajke
11. Pogodba o ustanovitvi služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na Domu krajanov BudinaBrstje
12. Investicijsko vzdrževanje cest Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
13. Prireditve v Četrtni skupnosti Jezero v letu 2019
14. Najemi doma krajanov
15. Pobude, predlogi, vprašanja
16. Razno
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Na predlagan dnevni red člani sveta niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli.
Ad 1) Potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne seje) Četrtne skupnosti Jezero (gradivo)
Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
SKLEP: Svet Četrtne skupnosti Jezero potrdi zapisnik 1. redne (konstitutivne seje) Četrtne
skupnosti Jezero v predloženi obliki in vsebini.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 2) Imenovanje člana v Varnostni sosvet Mestne občine Ptuj
Predsedujoči seznani vse prisotne, da je potrebno imenovati člana v Varnostni sosvet Mestne
občine Ptuj. Po krajši razpravi je Sergeja Puppis Freebairn imenovana za članico Varnostnega
sosveta Mestne občine Ptuj. Sprejme se naslednji
SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero soglasno potrjujejo Sergeja Puppis Freebairn za
članico Varnostnega sosveta Mestne občine Ptuj.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 3) Razvojni program Četrtne skupnosti Jezero za mandat 2018 – 2022
Predsedujoči predlaga članom sveta, da za prihajajoči mandat sprejmejo vsebinski program dela, ki
temelji kot podlaga za reševanje težav in realizacijo pobud. Glede točk, ki so v domeni Mestne
občine Ptuj, bo Četrtna skupnost Jezero aktivno sodelovala s pristojnimi strokovnimi službami in s
svojimi pobudami strmel k njihovi čimprejšnji realizaciji. Člani sveta se strinjajo, podajo svoje
predloge in sprejmejo naslednji
SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero potrjujejo naslednji razvojni program oz. plan
dela za mandat 2018-2022:
I. OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA
1. Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme v Domu krajanov Budina-Brstje
1.1. Zamenjava oken
1.2. Obnova fasade
1.3. Nabava mize za biljard
1.4. Redno urejanje okolice doma
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1.5. Redno vzdrževanje opreme (klimatske naprave, centralna kurjava, kuhinja …)
2. Skrb za okolje
2.1. Dodatno osveščanje krajanov o skrbi za okolje
2.2. Povečanje udeležbe krajanov na tradicionalni čistilni akciji MO Ptuj
2.3. Pogostejši odvoz komunalnih odpadkov
2.4. Pregled in obnovitev košev za smeti na javnih mestih
2.5. Postavitev košev za pasje iztrebke na več javnih mestih

3. Investicije v infrastrukturo
3.1. Izdelava kanalizacije in odvodnjavanja meteornih vod v Mladinski ulici
3.2. Sanacija ulice K jezeru ter ulice Na tratah
3.3. Redno vzdrževanje vseh ulic v četrti
3.4. Celostna ureditev Rance Ptuj (parkirišče, gostinski objekt …)
3.5. Redno vzdrževanje brežin Ptujskega jezera
3.6. Skrb za varno šolsko pot, prehode za pešce in avtobusne postaje
3.7. Izvedba južne obvoznice MO Ptuj
3.8. Redna sanacija vodovodnega omrežja (zamenjava starih azbestnih in dotrajanih cevi)
3.9. Nadgradnja KKS z optičnim omrežjem po celotni četrti
4. Pogodba CERO Gajke
4.1. Aktivno sodelovanje z MO Ptuj glede odlagališča CERO Gajke
4.2. Realizacija vseh neizpolnjenih točk po pogodbi
II. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SPOSOBNOSTI
1. Projekti na področju kulture in drugih projektov ter sodelovanje z društvi
1.1. Prireditev s koncertom Kulturnega društva Jezero
1.2. Prireditev s koncertom Društva ljudskih pevk Jezero
1.3. Prireditev s predstavitvijo dobrot Društva gospodinj Jezero
1.4. Prireditev ob martinovanju z Društvom upokojencev Budina-Brstje
1.5. Prireditev s koncertom ob božiču z Krščansko adventistično cerkvijo Ptuj
1.6. Srečanje krajanov ob prazniku četrti (skupna prireditev z vsemi društvi)
1.7. Najem športne dvorane za zimsko rekreacijo krajanov
2. Projekti in sodelovanje z drugimi institucijami
2.1. Sodelovanje z OŠ Mladika na področju kulturne dejavnosti in raziskovalnih nalog
2.2. Sodelovanje z Vrtcem Ptuj na področju kulturne dejavnosti (Veseli december - srečanje Dedka
Mraza z najmlajšimi)
2.3. Aktivno sodelovanje v Varnostnem sosvetu MO Ptuj, ki povezuje, koordinira in usmerja
organe, organizacije in druge strokovne dejavnike, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot
tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v našem kraju
3. Vseživljenjsko učenje
3.1. Sodelovanje s Policijsko postajo Ptuj (predavanje o drogah, nasilje v družini…)
3.2. Sodelovanje z Prostovoljnim gasilskim društvom Ptuj (predavanje o požarni varnosti …)
3.3. Sodelovanje s Krščansko adventistično cerkvijo Ptuj (predavanja o zdravem načinu življenja)
3.4. Sodelovanje z AMD Ptuj (predavanje o varni vožnji)
Belšakova ulica 20 a, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 81, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si,
www.ptuj.si, DŠ: 65548434, MŠ: 5105960000, TRR: 01296-6450839532

4. Delo z mladimi
4.1. Navezovanje posebnega odnosa z mladimi v četrti in njihovo aktivnejšo vključenost v projekt
izgradnje športnega parka ob potoku Rogoznica in drugih projektih v četrti
5. Zdravje in zdravstvo
5.1. Posebej bomo pozorni na naše najstarejše in na njihove potrebe in zdravje
5.2. Skrb za zdravje naših krajanov v smislu nadaljevanja projekta ˝Zdravo življenje˝ z rednimi 3
mesečnimi meritvami holesterola, trigliceridov, krvnega sladkorja in krvnega tlaka
5.3. Predavanja na temo zdravega življenja
6. Osnovno šolstvo
6.1. Rekonstrukcija kuhinje in drugih prostorov v OŠ Mladika

III. REDNO DELO SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI JEZERO
1. Skrb za transparentnost dela sveta Četrtne skupnosti Jezero in uresničevanje pobud krajanov
1.1. Obveščanje krajanov preko obvestil, letakov in spletne strani
1.3. Sprotno obravnavanje pobud in vprašanj krajanov ter njihovo posredovanje na pristojne
strokovne službe MO Ptuj
2. Spletna stran in Facebook stran Četrtne skupnosti Jezero
2.1. Obnova spletne strani in Facebook strani
2.2. Javna objava kontaktnih številk vseh članov sveta
2.3. Redno objavljanje zapisnikov sej sveta na spletnih straneh
2.4. redno objavljanje o dogajanju v četrti
3. Sestajanje in delo Sveta Četrtne skupnosti Jezero
3.1. Redno sestajanje sveta predvidoma 1× mesečno (vsako 2 sredo, ob 19. uri) oz. po potrebi
3.2. Objava prilog k zapisniku na strežniku spletne strani (sistem dostopa v oblaku za vse člane
sveta)
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 4) Plan dela Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
Predsedujoči predlaga, da podobno kot za mandatno obdobje 2018-2022, sprejmejo tudi program
dela Četrtne skupnosti Jezero za leto 2019. Ta zajema težave v četrti, ki jih je potrebno čim prej
realizirati in so prioritetnega pomena. Člani sveta po nekoliko daljši razpravi sprejmejo naslednji
SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero želijo, da se še v tem proračunskem letu realizirajo
naslednje pobude:
- Rekonstrukcija kuhinje in drugih prostorov v OŠ Mladika
- Sanacija ulice K jezeru
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-

Izgradnja športnega igrišča ob vodotoku Rogoznica (Pogodba CERO Gajke)
Sanacija Ormoške ceste (Pogodba CERO Gajke)
Priprava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v Mladinski ulici.
Izvedba južne obvoznice - prometna povezavi med levim in desnim bregom Drave izven
strnjenih naselij v Mestni občini Ptuj oz. izven naselij Spuhlja in Budina – Brstje
Sanacija vodotoka Rogoznica
Nadgradnja omrežja KKS z optičnimi kabli in določitev novega koncesionarja

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 5) Predlog finančnega načrta Četrtne skupnosti Jezero za leto 2019 (gradivo)
Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero so z gradivom za sejo prejeli v vpogled predlog finančnega
načrta Četrtne skupnosti Jezero za leto 2019. Predsedujoči na kratko predstavi zadeve in daje točko
v obravnavo. Na predlog finančnega načrta ni bilo pripomb in so ga člani sveta soglasno podprli.

Ad 6) Imenovanje inventurne komisije za popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti
Na podlagi 3. točke Navodil o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, št. 023-11/2010, z
dne 7. 12. 2011, izdaja Svet Četrtne skupnosti Jezero naslednji
SKLEP o imenovanju in nalogah popisne komisije
1. S stanjem na dan 31. 12 2018 se popišejo sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki so
predmet popisa in so opredeljena v 2. točki Navodil o popisu sredstev in obveznosti do
virov sredstev, št. 023-11/2010 z dne 7. 12. 2011 (v nadaljevanju: navodila).
2. Za vodjo popisa se imenuje Gregor Miložič.
3. Imenuje se ena komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ter za popis
obveznosti in terjatev, v naslednji sestavi:
-

Viktorija Bezjak - članica komisije
Črtomir Rosić - član komisije

4. Za pomoč pri delu komisije se določi Janeza Talabirja (skrbnika prostorov in osnovnih
sredstev, ki so predani v upravljanje četrtni skupnosti) kot odgovorno osebo za sredstva, ki
se popisujejo. Vodja popisa mora v času trajanja popisa sodelovati s popisnima komisijama,
skrbnikom, ki odgovarja za sredstva in javnim uslužbencem, ki je na Oddelku za javne
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finance zadolžen za evidence sredstev.
5. Vodja popisa in člani popisnih komisij so odgovorni, da se opravi delo v določenem roku,
vestno in pravilno.
6. Naloge vodje popisa
Vodja popisa organizira popis ter odgovarja za njegovo pravočasnost in pravilnost. Usklajuje delo
popisne komisije od priprav na popis in tehnične izvedbe do predložitve poročila o popisu Svetu
Četrtne skupnosti Jezero ter skrbi za reševanje morebitnih težav in nesoglasij pri izvedbi popisnega
postopka.
Vodja popisa pripravi delovni načrt, v katerem določi program popisnih aktivnosti in določi način
in roke za izvedbo popisnih aktivnosti.
Vodja popisa na osnovi poročila članov popisne komisije, pripravi končno popisno poročilo.
7. Naloge članov popisne komisije
Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravi popis neopredmetenih
dolgoročnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
Po končanem popisu izdela popisna komisija poročilo, ki mora vsebovati:
- podpisane popisne liste,
- popis sredstev (inventarna številka, opis), ki jih ni na popisnih listih, se opravi na
posebnem seznamu (listu papirja),
- predloge za knjiženje primanjkljajev (v breme odgovornih oseb ali četrtne skupnosti),
- predloge za odpis iztrošenih oz. zastarelih sredstev,
- morebitne težave, s katerimi so se srečali pri izvedbi postopka popisa in predloge za
odpravo pomanjkljivosti.
Popisna komisija mora razčistiti vzroke za razlike med dejanskim in knjigovodskim stanjem ter
pripraviti predloge za odpravo razlik.
8. Delo popisnih komisij se opravi v rokih določenih v navodilih.
9. Popisne aktivnosti se začnejo izvajati 17. januarja 2019 in se končajo 17. februarja
2019, ko mora biti Oddelku za javne finance posredovano poročilo s sklepom Sveta Četrtne
skupnosti Jezero, ki se sprejme na eni sej sveta, skupaj s popisnimi (inventurnimi) listi in
seznamom denarnih sredstev, terjatev in obveznosti, ki morajo biti podpisani s strani
popisne komisije.

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič
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Ad 7) Imenovanje inventurne komisije za uničenje osnovnih sredstev in drobnega inventarja
Predsedujoči je članom sveta povedal, da je potrebno zaradi odpisov stvari na podlagi določil
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02, 114/06) in na podlagi Navodil o popisu
sredstev in obveznosti do virov sredstev, št. 023-11/2010, z dne 7. 12. 2011, imenovati še komisijo
za prodajo oz. uničenje odpisanih sredstev, ki so zajeta v poročilu. Po razpravi je Svet Četrtne
skupnosti Jezero izrekel naslednji
SKLEP
o imenovanju komisije za prodajo oziroma uničenje odpisanih sredstev iz poročila
1.
V komisijo se imenujejo:
1. za predsednico: Viktorija Bezjak
2. za člana: Boštjan Prosenjak
3. za članica: Sergeja Puppis Freebairn
2.
Osnovna sredstva in drobni inventar, predlagana za izločitev iz uporabe, razvidno iz Poročila o
delu komisije za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja se komisijsko uničijo, v kolikor so
uničena, dotrajana ali tehnološko zastarela in s tem neuporabna. V kolikor obstaja smotrnost
uporabe osnovnih sredstev in drobnega inventarja, se le-ta prodajo ali podarijo za humanitarne,
znanstvenoraziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Po končanem delu komisija
pripravi poročilo oz. Zapisnik o uničenju osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
3.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki določi tudi program dela. Komisija je dolžna delo
opraviti v roku štirih mesecev. Zapisnik o opravljenem delu se posreduje Svetu Četrtne skupnosti
Jezero in Oddelku za javne finance, Mestne občine Ptuj.
4.
Dokazila o prodaji, podaritvi ali o uničenju komisija preda Mestni občini Ptuj - Oddelku za javne
finance, ki navedena sredstva dokončno izloči iz evidence osnovnih sredstev.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 8) Podaljšanje pogodbe hišniku
Strokovni sodelavec seznani člane sveta Četrtne skupnosti Jezero, da je z mesecem decembrom
potekla pogodba o delu z hišnikom Doma krajanov Budina-Brstje, g. Janezom Talabirjem, ki se je
odločil, da zaradi zdravstvenih težav več ne bi opravljal naloge hišnika. Iz tega razloga smo tudi že
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v začetku meseca decembra pristopili k iskanju novega hišnika, vendar se na javni razpis, ki je bil
objavljen na spletni strani MO Ptuj ter na oglasni deski doma krajanov, ni nihče prijavil. Z g.
Talabirjem smo dogovorjeni, da vse dokler ne najdemo njegove zamenjave, opravlja svoje naloge
nemoteno naprej. Iz tega razloga sva tudi podpisala Aneks k pogodbi o delu.
Pozvali smo tudi že društva, da poizkušajo izvedeti ali med njimi obstaja kakšna oseba, ki bi bila
pripravljena prevzeti delo hišnika. Tudi člani sveta se bodo vsak posamično angažirali pri iskanju
novega hišnika.

Ad 9) Najem dvorane v Spuhlji
Predsedujoči seznani člane sveta o najemu dvorane v Spuhlji za mlade krajane iz Četrtne skupnosti
Jezero, ki je že nekakšna stalna praksa iz preteklih let. V preteklem letu se nam je uspelo
dogovoriti, da bo naš strošek uporabe dvorane krila MO Ptuj, vse dokler ne bo uresničena
pogodbena obveza iz naslova CERO Gajke.

Ad 10) Pogodba Cero Gajke
Četrtna skupnost Jezero se vse od podpisa pogodbe CERO Gajke sooča z vprašanjem o
uresničevanju njenih pogodbenih obveznosti. Svet četrti je z Mestno občino Ptuj neprestano
sodeloval pri zadevah lokalnega pomena, ki bistveno vplivajo na življenje krajanov.
Člani Sveta Četrtne skupnosti Jezero predpostavljajo, da je vloga četrti skrb za uresničevanje in
varovanje pravic in koristi svojih občanov v okviru svoje pristojnosti in opravljal vse lokalne
zadeve javnega pomena določene s statutom in odloki občine. Žal je pri uresničevanju pogodbe
CERO Gajke s strani Mestne občine Ptuj večkrat naletel na oviro.
Določene točke po pogodbi kot npr. čiščenje vodotoka Rogoznica, ureditev Ormoške ceste,
pogostost odvoza komunalnih odpadkov, izgradnja športnega igrišča ob potoku Rogoznica in
nadgradnja omrežja KKS z optičnimi kabli so dejansko še vedno odprte.
Predsedujoči podrobneje predstavi tudi ostale pogodbene obveznosti iz naslova CERO Gajke ter
seznani člane sveta s točkami, ki so bile do sedaj uresničene ter zadevami, ki še niso realizirane.
Člani sveta so v nadaljevanju podali svoje poglede in sprejmejo naslednji
SKLEP: Z županjo Mestne občine Ptuj se naj skliče sestanek, kjer se bodo podrobneje pregledale
vse neizpolnjene obveznosti iz pogodbe CERO Gajke. Vse dogovorjeno, se naj kot sklep zapiše in
podpiše.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič
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Ad 11) Pogodba o ustanovitvi služnosti za izgradnjo sončne elektrarne na Domu krajanov
Budina-Brstje
Predsedujoči seznani člane sveta, da je bila 19.2.2013 s podjetjem Hercog d.o. sklenjena pogodba
za inštalacijo fotovoltaičnih celic na streho Doma krajanov Budina-Brstje. Pogodba velja za
obdobje 30 let. Četrtni skupnosti pripada 7% neto od ustvarjenih prihodkov iz proizvodnje oz.
prodaje elektrike. Že v preteklem mandatu so člani sveta iskali pravno podlago za prekinitev te
pogodbe, saj je za četrt nesprejemljiva in nedonosna. V nadaljevanju razprave so člani sveta izrazili
željo, da bi izvedeli kolikšen je ta prihodek na letni ravni. Iz tega razloga so sprejeli naslednji
SKLEP: Oddelek za javne finance naj pripravi izpisek dosedanjih nakazil podjetja Hercog
d.o.o.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 12) Investicijsko vzdrževanje cest Četrtne skupnosti Jezero v letu 2019
Iz oddelka za gospodarske dejavnosti smo prejeli dopis glede investicijskega vzdrževanja cest iz
področja četrtne skupnosti. Pripraviti je potrebno nabor oz. predloge za investicijsko vzdrževanje.
Svet ČS Jezero je sicer na 15. redni seji sveta, ki je bila v sredo 10.10.2018 sprejel sklep, da je v
letu 2019 prioritetnega pomena rekonstrukcija ceste K jezeru, ki je bila ob zaprtju starega mostu
zelo obremenjena in posledično uničena.
Člani sveta ČS Jezero so še vedno mnenja, da je rekonstrukcija ceste K jezeru prioritetnega
pomena in podpirajo njeno sanacijo. Kot priloga naboru investicijskega vzdrževanja cest pa se
uporabi zapisano v planu dela ČS.

Ad 13) Prireditve v Četrtni skupnosti Jezero v letu 2019
Predsednik Četrtne skupnosti Jezero seznani člane sveta z že nekakšno prakso iz preteklih let, kjer
se za skupne projekte z društvi v četrti na področju kulture zagotovijo določena finančna sredstva.
Glede na sprejet razvojni program v mandatu 2018-2022 predsedujoči prisotnim predlaga sprejem
prireditev v letu 2019.
Člani sveta so v nadaljevanju podali svoje poglede in sprejeli naslednji
SKLEP: V letu 2019 se izvedejo skupne prireditve z društvi v četrti z družabnim srečanjem
krajanov v predvidenem obsegu.
-

Prireditev s koncertom Kulturnega društva Jezero
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-

Prireditev s koncertom Društva ljudskih pevk Jezero
Prireditev s predstavitvijo dobrot Društva gospodinj Jezero
Prireditev ob martinovanju z Društvom upokojencev Budina-Brstje
Prireditev s koncertom ob božiču s Krščansko adventistično cerkvijo Ptuj
Srečanje krajanov ob prazniku četrti (skupna prireditev z vsemi društvi)

Četrtna skupnost Jezero nameni del sredstev v višini največ 500 EUR. Točna opredelitev in
delitvena bilanca stroškov ter način organizacije se z društvi dogovori na eni od naslednjih sej, ko
se povabijo vsi predstavniki društev.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 14) Najemi doma krajanov
Predsedujoči prisotne seznani s terminskimi in ostalimi najemi prostorov v Domu krajanov
Budina-Brstje. Strokovni sodelavec seznani člane sveta Četrtne skupnosti Jezero, da so se v
prejšnjem mandatu zelo trudili v spodnje prostore doma krajanov pripeljati dolgoročnega
najemnika. Potekalo je nekaj resnih razgovorov, a do sklenitve pogodb žal ni prišlo. Z resnim
najemnikom za daljši najem bi četrt pridobila prepotrebna dodatna finančna sredstva za svoje
delovanje. Člani sveta se pri tem zavežejo, da bodo tudi sami intenzivno pristopili k iskanju
najemnika kletnih prostorov Doma krajanov Budina-Brstje.

Ad 15) Pobude, predlogi, vprašanja
a) Odvoz odpadkov
Članica sveta je prisotne seznanila z opozorilom krajanov v Belšakovi ulica na neredno praznjenje
javnih košev v ulici in tudi na dotrajane koše, ki bi jih bilo potrebno zamenjati. Pri razpravi se
opozori tudi na potrebo po namestitvi košev za smeti na območju Rance, ki jih je potrebno nato
tudi redno prazniti. Po krajši razpravi se sprejme naslednji
SKLEP: Člani sveta ČS Jezero želijo, da pristojne službe pristopijo k pogostejšemu odvozu
odpadkov na omenjeni lokaciji ter opozarjajo na potrebo ko koših na območju Rance.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič
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b) Cestno ogledalo
Članica sveta opozori na potrebo po cestnem ogledalu na območju Belšakove ulice 32. Trenutno je
vključevanje na Belšakovo ulico zelo težko in nevarno. Ogledalo bi tako zelo pripomoglo k večji
prometni varnosti. Člani sveta sprejmejo naslednji
SKLEP: Pristojne službe Mestne občine Ptuj naj preverijo možnost namestitve cestnega
ogledala na omenjeni lokaciji.
Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov
ZA: (5) pet

PROTI: (0) nič

Ad 16) Razno
Predsedujoči člane sveta seznani s težavami ob prevzemu mandata ter s finančnim stanjem Četrtne
skupnosti Jezero na dan 7. 01. 2019.

Seja sveta se zaključila ob 21.00 uri.

Pripravil:
Denis Hrga

Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Jezero
Črtomir Rosić

Vložiti:
- v zadevo št. 900-7/2019
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