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Z A P I S N I K 

 

sestanka Sveta Četrtne skupnosti Jezero z županjo in predstavniki MO Ptuj, ki je bil v sredo, 

20. 2. 2019, ob 15.30. uri v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj. 

 

PRISOTNI: 

Člani sveta: Črtomir Rosić, Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič in Viktorija Bezjak. 

Ostali prisotni: Nuška Gajšek (županja), Alenka Korpar (direktorica SOU občin Spodnjega 

Podravja), Andrej Trunk (vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti), Aleš Gregorec (Oddelek za 

gospodarske dejavnosti), mag. Stanislav Glažar (Javne službe Ptuj) 

Opravičeno odstotni: / 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Uresničevanje pogodbenih točk po pogodbi CERO Gajke 

 

Ad 1) Uresničevanje pogodbenih točk po pogodbi CERO Gajke 

 

Predstavniki ČS Jezero in MO Ptuj so se sestali glede na pobudo ČS Jezero in obravnavali nekatere 

točke po pogodbi CERO Gajke. ČS Jezero je na svoji 3. redni seji, ki je bila v sredo, 13. 2. 2019 

pripravila analizo oz. poročilo o realizaciji pogodbenih točk po omenjeni pogodbi, ki je bilo 

predstavnikom MO Ptuj posredovano v četrtek, 14. 2. 2019. Poročilo je vsebovalo ugotovitve stanja 

na terenu, argumente in pobude ČS Jezero. 

 

Na sestanku so prisotni vodili razpravo po vseh točkah iz omenjenega poročil in sicer: 

 

• 2.1. ZAHTEVE NA PODROČJU INFRASTRUKTURE: 2. ČLEN, POSTAVKA - B) 

o Točka 2., alineja 12: Zgradila pločnik Budina – Spuhlja 

o Točka 9.: Razširila cesto v Brstju z dvema izogibališčema z opornimi zidovi in 

prestavila zaščitno kovinsko ograjo ob potoku Rogoznica 

o Točka 10.: V Mestni četrti Jezero (Ormoška cesta, K jezeru, Ob Rogoznici – te tri 

ulice so prioriteta, Mladinska ulica, Ulica Franca Kosca, Severova ulica, Satlerjeva 
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ulica, Štrafelova ulica, Wilhelmova ulica) istočasno s preplastitvijo cest z asfaltom 

(če je potrebno) v zemljo položila napeljavo za elektriko, telefon in CATV ter 

zgradila javno razsvetljavo. 

o Točka 16.: Dokončala pločnik na Rogozniški cesti od gostilne Šegula in ob 

Dornavski cesti 

o Točka 22.: S pristojnimi službami zagotovila redno čiščenje vodotokov Rogoznica in 

Grajena 

o Točka 29.: Na lokaciji pri potoku Rogoznica uredila športno igrišče v velikosti 

rokometnega igrišča z ustreznimi spremljajočimi objekti. 

 

• 2.2. ZAHTEVE IN ZAVEZE PO 3. ČLENU POGODBE  

o Točka 6.: Uvedla diferencirane cene za odvoz odpadkov glede na ostale občine  

o Točka 13.: Zagotovila brezplačen odvoz gospodinjskih odpadkov v naselju Spuhlja in 

v delu (iz smeri Spuhlje) Mestne četrti Jezero južno od glavne ceste Ptuj – Spuhlja 

vključno z ulico K jezeru, po letu 2007 pa tudi za naselje Brstje; v ceni odpadkov pa 

ne plačujejo investicije gospodinjstva v trikotniku med Belšakovo ulico in Ormoško 

cesto do Puhove ulice ter gospodinjstva iz Dornavske ceste in Špindlerjeve ulice. 

 

ZAKLJUČKI IN DOGOVORI 

 

V razpravi so na omenjene točke vsi prisotni izrazili svoje poglede in argumente. V zvezi z tem so 

predstavniki ČS Jezero in MO Ptuj sprejeli soglasje in konsenz glede sledečih obravnavanih točk: 

 

• 2.1. ZAHTEVE NA PODROČJU INFRASTRUKTURE: 2. ČLEN, POSTAVKA - B) 

 

o Točka 2., alineja 12: Zgradila pločnik Budina – Spuhlja 

 

Izgradnja pločnika Budina – Spuhlja je vezana na projekt obnove Ormoške ceste. Ker je 

glede novih načrtov, ki jih je posredovala Direkcija RS za infrastrukturo kar nekaj dodatnih 

vprašanj sta se ČS Jezero in MO Ptuj dogovorila, da za preučitev projekta in mnenje poiščeta 

zunanjega in neodvisnega strokovnjaka. Le tega poišče ČS Jezero. Na osnovi njegovega 

mnenja se bodo predstavniki ČS Jezero in MO Ptuj ponovno sestali in zavzeli skupno 

stališče. To bo predstavljeno krajanom še pred izmerami geodetov, predvidoma pa v 

ponedeljek 11.3. ali torek, 12. 3. 2019. 

 

o Točka 9.: Razširila cesto v Brstju z dvema izogibališčema z opornimi zidovi in 

prestavila zaščitno kovinsko ograjo ob potoku Rogoznica 

 

Pod omenjeno točko je bilo skupno stališče vseh, da se razširitev in izogibališče ne izvedeta, 

saj bi to lahko imelo za posledico še večji promet na tako že obremenjeni cesti in s tem 

poslabšanje prometne varnosti, posebej pa za občutljive udeležence v prometu (otroci, 

starejši in kolesarji). 
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o Točka 10.: V Mestni četrti Jezero (Ormoška cesta, K jezeru, Ob Rogoznici – te tri 

ulice so prioriteta, Mladinska ulica, Ulica Franca Kosca, Severova ulica, Satlerjeva 

ulica, Štrafelova ulica, Wilhelmova ulica) istočasno s preplastitvijo cest z asfaltom 

(če je potrebno) v zemljo položila napeljavo za elektriko, telefon in CATV ter zgradila 

javno razsvetljavo. 

 

Glede na poročilo stanja s terena sta ČS Jezero in MO Ptuj sprejeli dogovor, da MO Ptuj v 

najkrajšem času pristopi k pogovorom s pristojnimi podjetji in se dogovori glede 

nadaljevanja del za uresničitev pogodbenih zavez, kjer še to ni izpeljano. Posebej je bila 

izpostavljena gradnja optičnega omrežja podjetja Telekom, ki je na MO Ptuj že podal vlogo 

za služnost. Županja je pri tem zavzela stališče, da bodo na MO Ptuj vlogo obravnavali 

prioritetno. 

 

o Točka 16.: Dokončala pločnik na Rogozniški cesti od gostilne Šegula in ob Dornavski 

cesti 

 

Po to točko je bilo nekaj nesoglasij saj po mnenju MO Ptuj odsek ceste od sedaj zaključenega 

pločnika proti jugu oz. proti OŠ Mladika ni bil predmet pogodbe. V nadaljevanju sta ČS 

Jezero in MO Ptuj sprejela dogovor, da MO Ptuj izgradnjo pločnika nadaljuje saj gre za 

šolsko pot, sredstva pa bo pridobila iz naslova državnih razpisov. 

 

o Točka 22.: S pristojnimi službami zagotovila redno čiščenje vodotokov Rogoznica in 

Grajena 

 

ČS jezero se je MO Ptuj zahvalila glede njenih naporov za rešitev te problematike in pričetek 

čiščenja, ki ga je ob koncu lanskega in pričetku letošnjega leta izvedlo podjetje VGP Drava 

Ptuj. Po mnenju ČS Jezero gre za pomemben korak pri zagotoviti varnosti pred poplavami, ki 

so ČS Jezero v zadnjih 20 letih pestili kar 3 krat. Kljub temu je ČS Jezero mnenja, da je 

potrebno potok Rogoznica očistiti vse do mostu na Dornavski cesti, prav tako pa je potrebno 

očistiti kanal meteornih voda, ki se izliva v Rogoznico. MO Ptuj se je z podjetjem VGP 

Drava Ptuj dogovorila, da čiščenje potoka Rogoznica vključi v svoj program tudi za leto 

2019. Glede celotne sanacije in čiščenja potoka Rogoznica do mostu na Dornavski cesti in 

meteornega kanala sta ČS Jezero in MO Ptuj dosegla dogovor, da predstavniki MO Ptuj na 

sestanku z Direkcijo RS za vode, ki bo predvidoma 18. 3. 2019, omenjeno problematiko 

posebej izpostavijo. 
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o Točka 29.: Na lokaciji pri potoku Rogoznica uredila športno igrišče v velikosti 

rokometnega igrišča z ustreznimi spremljajočimi objekti. 

 

V zevi z omenjeno točko sta ČS Jezero in MO Ptuj sprejeli soglasje, da se projekt zastavi na 

novo in v manjšem obsegu oz. tako kot je zapisano v pogodbi. Projekt se premakne v leto 

2020, ko se bodo na novo opredelile zahteve glede spremljajočih objektov. 

 

V nadaljevanju razprave predstavniki ČS Jezero in MO Ptuj niso uspeli sprejeti soglasja in konsenza 

glede sledečih točk: 

 

• 2.2. ZAHTEVE IN ZAVEZE PO 3. ČLENU POGODBE  

 

o Točka 6.: Uvedla diferencirane cene za odvoz odpadkov glede na ostale občine  

 

o Točka 13.: Zagotovila brezplačen odvoz gospodinjskih odpadkov v naselju Spuhlja in 

v delu (iz smeri Spuhlje) Mestne četrti Jezero južno od glavne ceste Ptuj – Spuhlja 

vključno z ulico K jezeru, po letu 2007 pa tudi za naselje Brstje; v ceni odpadkov pa 

ne plačujejo investicije gospodinjstva v trikotniku med Belšakovo ulico in Ormoško 

cesto do Puhove ulice ter gospodinjstva iz Dornavske ceste in Špindlerjeve ulice. 

 

Glede omenjenih točk je bilo med predstavniki ČS Jezero in MO Ptuj preveč razhajanja in kot takšne 

ostajajo odprte. 

 

Sestanek se je končal ob 18.10. 

 

 

 

Pripravil:                                                                        

Črtomir Rosić Predsednik sveta 

Četrtne skupnosti Jezero 

Črtomir Rosić 
 

 

Vložiti: 

- v zadevo št. 900-17/2019 
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