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Številka: 900-17/2019 

Datum: 14. 2. 2019 

 

Z A P I S N I K 

 

3. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v sredo, 13. 2. 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, Marjana Toplak Kokol – članica društva 

gospodinj in gospodinjcev Budina Brstje, Franc Kuhar – predsednik KD moški pevski zbor Jezero, 

Marica Rus – predsednica Društva upokojencev Budina-Brstje in Ana Šori – predsednica ljudskih 

pevk Jezero. 

Opravičeno odstotni: / 

 

Predsednik sveta g. Črtomir Rosić je vse prisotne lepo pozdravil in predlagal: 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Četrtne skupnosti Jezero (gradivo) 

2. Pogodba Cero Gajke 

3. Potrditev inventurnega zapisnika 

4. Najemi doma krajanov Budina-Brstje 

5. Prireditve v četrtni skupnosti 

6. Cenik najema doma krajanov 

7. Pobude, predlogi, vprašanja 

8. Razno  

 

Na predlagan dnevni red člani sveta niso imeli pripomb in so ga soglasno sprejeli.  

 

Ad 1) Potrditev zapisnika 2. redne Četrtne skupnosti Jezero (gradivo) 

 

Na vsebino zapisnika ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji 
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SKLEP: Svet Četrtne skupnosti Jezero potrdi zapisnik 2. redne Četrtne skupnosti Jezero v 

predloženi obliki in vsebini. 

 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet              PROTI: (0) nič 

 

 

Ad 2) Pogodba Cero Gajke 

 

Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero so že na pretekli seji sveta obravnavali tematiko Cero Gajk. 

Podrobneje so pregledali vse točke iz pogodbe in spoznali, da določene zadeve vse so danes niso 

bile realizirane. Najnujnejši točki, ki še nista bili realizirani sta obnova Ormoške ceste ter izgradnja 

športnega igrišča. Na predhodni seji se je sprejel sklep, da se skliče sestanek z županjo MO Ptuj, ki 

je predviden za sredo 20. 2. 2019 ob 15:30 uri v prostorih Doma krajanov Budina-Brstje. Županji 

se bodo podrobneje predstavile neizpolnjene pogodbene obveznosti iz pogodbe Cero Gajke, vsa 

infrastrukturna problematika v četrti ter vse preostale pereče zadeve, ki jih je potrebno urediti. Po 

zelo dolgi in konstruktivni obravnavi problematike glede pogodbe Cero Gajke, se sprejme 

naslednji 

 

SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero so pripravili Poročilo o realizaciji obveznosti iz 

pogodbe Cero Gajke, ki se priloži k temu zapisniku. Poročilo se posreduje županji, direktorici 

SOU, vodji oddelka za gospodarske dejavnosti ter vodji sekretariata za splošne zadeve. 

 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet             PROTI: (0) nič 

 

 

 

Ad 3) Potrditev inventurnega zapisnika 

 

Strokovni sodelavec MO Ptuj predloži članom sveta na mizo Skupno inventurno poročilo komisije 

za popis osnovnih sredstev. Člani sveta podrobneje pregledajo poročilo in sprejmejo naslednji  

 

SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero potrjujejo inventurni zapisnik v predloženi obliki in 

vsebini 

 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet             PROTI: (0) nič 
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Ad 4) Najemi doma krajanov Budina-Brstje 

 

Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero so se na prehodni seji seznanili s problematiko iskanja 

dolgoročnega in resnega najemnika kletnih prostorov Doma krajanov Budina-Brstje. Strokovni 

sodelavec predstavi članom sveta osnutek predlaganega javnega razpisa o oddaji poslovnih 

prostorov v najem. Člani sveta podrobneje preučijo vse točke javnega razpisa in po konstruktivni 

debati sprejmejo naslednji 

 

SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero predlagajo, da se javni razpis za oddajo kletnih 

prostorov Doma krajanov Budina-Brstje objavi na spletni strani Mestne občine Ptuj, na oglasni 

deski doma krajanov ter na spletni strani Četrtne skupnosti Jezero. 

 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet             PROTI: (0) nič 

 

 

Ad 5) Prireditve v Četrtni skupnosti Jezero v letu 2019 

 

Na predhodni seji Sveta ČS Jezero, so se člani sveta seznanili s predvidenimi prireditvami in 

dogodki društev, ki so aktivna na sedežu Četrtne skupnosti Jezero. Vsem predsednikom društev, ki 

so prisotna na seji se podrobneje predstavi problematika pri zagotavljanju finančnih sredstev za 

sofinanciranje njihovih prireditev. Glede na prakso preteklih let, si svet ČS prizadeva tudi v bodoče 

sofinancirati njihove prireditve in sicer v znesku 500,00 EUR na društvo. Z vsemi predsedniki 

društev se dogovorijo termini ter vse podrobnosti glede skupnih prireditev.  

 

 

Ad 6) Cenik najema doma krajanov 

 

Že dalj časa se opozarja na trenutni cenik najemanja Doma krajanov Budina-Brstje, ki ni 

sprejemljiv, saj si ob najemih ne pokrivamo niti obratovalnih stroškov. 

Strokovni sodelavec je preveril cene najemov vseh domov krajanov, ki jih imajo četrtne skupnosti 

v upravljanju. Članom sveta se v obravnavo predlaga cenik, ki je sorazmeren s cenami preostalih 

domov.  

Cenik se je oblikoval:  

- glede na tekoče obratovalne stroške in vzdrževanja doma krajanov (elektrika, voda, 

ogrevanje, odvoz smeti, hišnik, zavarovanje objekta, čistila in drugi materialni stroški)  

- na podlagi stanja objekta Doma krajanov Budina-Brstje (kuhinja, sanitarije, terasa, igrala, 

parkirna mesta…),  

- vse opreme, ki je všteta v najem (stoli, mize, klopi in oprema v kuhinji),  

- lokacije in dostopnosti do doma krajanov (parkirišča) 

- glede na cene najemov preostalih domov krajanov po vseh četrtnih skupnostih  
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SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero sprejmejo nov cenik najemanja prostorov Doma 

krajanov Budina-Brstje. Cenik je razviden v priloženi fotografiji spodaj. 

 
 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet             PROTI: (0) nič 

 

 

Ad 7) Pobude, predlogi, vprašanja 

 

a) KKS 

 

Predsedujoči seznani člane sveta s težavami krajanov glede izgradnje in posodobitve kabelsko 

komunikacijskega omrežja na območju ČS Jezero. Teleing namreč vse do danes ni izpolnil svojih 

pogodbenih obveznosti, kjer se je zavezal, da bo izgradil in nadgradil obstoječi KKS sistem 

najkasneje do leta 2016. Predsedujoči po podrobnejši predstavitvi vseh ugotovitev kršenja 

pogodbenih obveznosti daje v razpravo omenjeno problematiko. Po nekoliko daljši razpravi člani 

sveta sprejmejo naslednji 

 

SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero bodo s pomočjo mestnih svetnikov to problematiko 

izpostavili na eni izmed naslednjih sej mestnega sveta MO Ptuj. Vse ugotovitve in vprašanja pa se 

uporabijo kot priloga k temu zapisniku. 

 

Za sklep je glasovalo: 5 svetnikov 

     

 

ZA: (5) pet             PROTI: (0) nič 

 

b) Inventura 

 

Član sveta Četrtne skupnosti Jezero izpostavi težave, ki so bile ugotovljene ob inventurnem popisu 

osnovnih sredstev. V kuhinji doma krajanov namreč prihaja vsako leto pogostega loma posod, 

porcelana in do poškodovanja pribora. Iz tega razloga bi bilo namreč smotrno razmisliti, da se bi ta 

inventar dal pod ključ in bi ga hišnik z reverzom predal najemniku v uporabo. Lahko bi tudi na 
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najemno pogodbo navedli, da v primeru loma, najemnik pokrije stroške poškodovanega osnovnega 

sredstva. Sedaj namreč vsak nadomesti poškodovano zadevo s svojo in imamo kup posod in 

pribora, vendar so si vsi med seboj različni. V bodoče bo torej potrebno razmisliti kako to težavo 

odpraviti. 

 

 

Ad 8) Razno 

 

Pod to točko ni bilo razprave. 

 

 

Seja sveta se zaključila ob 22.30 uri. 

 

 

 

Pripravil:                                                                        

Denis Hrga Predsednik sveta 

Četrtne skupnosti Jezero 

Črtomir Rosić 
 

 

Priloga: 

- Poročilo o pogodbi CERO Gajke 

- Poročilo o težavah krajanov s sistemom KKS Ptuj 

 

Vložiti: 

- v zadevo št. 900-17/2019 
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