MESTNA OBČINA PTUJ
ČETRTNA SKUPNOST
JEZERO

Številka: 900-44/2020-5
Datum: 14. 8. 2020

IZVLEČEK
13. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v četrtek, 13. 8. 2020, ob 19. uri
v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj.

Ad 2)

Pogodba CERO Gajke

Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero so obravnavali pogodbo CERO Gajke, ki sta jo Četrtni skupnosti
Jezero in Spuhlja leta 2002 podpisali z Mestno občino Ptuj. Izrazili so nezadovoljstvo z izpolnjevanjem
pogodbenih obveznosti ter izrazili skrb nad dogajanjem na deponiji CERO Gajke.
Več v zapisu predsednika Četrtne skupnosti Jezero, g. Črtomirja Rosića:

Krajani Četrtne skupnosti Jezero smo zgroženi in zelo zaskrbljeni nad dogajanjem na deponiji CERO
Gajke. Zadnji obsežen požar, ki je bil 14. 7. 2020 je pri nas krajanih vzbudil resne dvome v delovanje
Mestne občine Ptuj na tem področju. Zelo nas skrbi za naše zdravje, saj je požarov v preteklosti bilo že
več in menimo, da gre tukaj za veliko ekološko bombo.
Mestna občina Ptuj se je s podpisom pogodbe CERO Gajke leta 2002 zavezala, da bo pri investiciji v
deponijo uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju, ki bo preprečila negativne vplive na
okolje. Zadnja dogajanja kažejo, da temu očitno ni tako. Pri tem se je tudi zavezala, da bo bale nalagala
do višine največ 4 bal, danes pa jih je po naših podatkih od 8 do 10. Samo zamislimo si lahko, kakšen vpliv
ima takšna preobremenitev na spodnje bale in odpadne odcedne vode ter vpliv na podtalnico. Zaveze
Mestne občine Ptuj so v mnogih točkah po pogodbi CERO Gajke ostale samo na papirju saj bi jih morala
zgradila v roku 4. do 5. (štirih do petih) let od dneva podpisa pogodbe. Kljub nenehnim opozorilom in
pobudam s strani Četrtne skupnosti Jezero je ta rok krepko prekoračen.
Če omenimo samo nekaj nerealiziranih točk po pogodbi ne moremo brez omembe, da bo prometno
problematiko na Ormoški cesti, ki je vpadnica v mesto, uredila ob izgradnji Puhovega mostu. Kakšno je
danes stanje na Ormoški vedo prav vsi, naša večletna opozarjanja, da se krajani dušimo v strupenih
izpušnih plinih pa so pokazale in dokazale tudi zadnje meritve. Nadalje se je Mestna občina Ptuj zavezala,
da bo poiskala novo lokacijo za odlagališče, sedanjo po 15 letih zaprla in odstranila vse objekte, površine
pa zasadila z drevjem ali travo. Tudi to se po 18 letih še ni zgodilo, v Četrtni skupnosti Jezero pa trdimo,
da se k realizaciji te točke nikoli ni resno pristopilo.
Nenazadnje se je tudi zavezala, da bo na lokaciji ob potoku Rogoznica uredila športno igrišče z ustreznimi
spremljajočimi objekti. Stanje na predvideni lokaciji je žalostno in porazno in pri tem v Četrtni skupnosti
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Jezero ponovno opozarjamo, da smo edina četrt v Mestni občini Ptuj, ki nima ustreznega športnega
igrišča na katerem bi se lahko poigrali in sprostili tako naši najmlajši kakor tudi naši mladi.
Znano je, da je Mestna občina Ptuj z ostalimi občinami ustanovila Namenski sklad za investicije Cero
Gajke, ki pa je žal izpuhtel. Nekaj občin se je odločilo za izstop in si poiskalo svoje koncesionarje, nam
Ptujčanom pa je ostalo plačevanje stroška najemnine in strošek finančnega jamstva. To je imelo za
posledico, da imamo Ptujčani najdražji odvoz odpadkov v Sloveniji.
Leta 2015 se je spremenila zakonodaja in prepovedala odlaganje neobdelanih mešanih odpadkov na
področju CERO Gajk, zato so se odpadki odvažali v Celje. Glede na to , da je podjetje Simbio odpovedalo
pogodbo in se v Celje ne odvaža več, so direktorji podjetij Javne službe Ptuj, Komunalnega podjetja Ptuj
in Čisto mesto Ptuj izrazili zaskrbljenost zaradi kopičenja embalaže, saj bi naj že maja oz. junija 2020
napolnili vse zmogljivosti. Pri tem se nam v Četrtni skupnosti Jezero poraja vprašanje glede splošne
varnosti deponije, ali se odpadki še odlagajo, čeprav ni dovoljenja in ali je CERO Gajke opremljen kot je
določeno po okoljevarstvenem dovoljenju?
Na CERO Gajke je bilo v času obratovanja opravljenih več inšpekcijskih nadzorov na IED napravi, ki je
namenjena upravljavcem naprav, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu z Direktivo o
industrijskih emisijah (Industry Emissions Directive) in širši javnost. Zadnji inšpekcijski nadzor je bil po
naših podatkih dne 4.3.2019, o njegovih ugotovitvah pa Mestna občina Ptuj javnost nikoli ni seznanila.
Zadnjič je bila realizacija pogodbenih postavk po Pogodbi CERO Gajke pregledana in obravnavana na
skupnem delovnem sestanku v Domu krajanov Budina-Brstje (20.2.2019). Sestanku so prisostvovali člani
Sveta Četrtne skupnosti Jezero: Črtomir Rosić (predsednik), Sergeja Puppis Freebairn, Gregor Miložič
(podpredsednik in Viktorija Bezjak in predstavniki strokovnih služb Mestne občine Ptuj: 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).
Kljub takratnim pobudam Četrtne skupnosti Jezero in določenim dogovorom ugotavljamo, da od tega
sestanka na področju uresničevanja pogodbenih točk po Pogodbi CERO Gajke, ni bilo narejenih večjih
pozitivnih oz. zadostnih premikov. Po razpravi se sprejeme naslednji
SKLEP št. 1: Svet Četrtne skupnosti Jezero po 2. členu pogodbe zahteva od Mestne občine Ptuj vpogled
v vso projektno dokumentacijo, vse zapisnike inšpekcijskih organov in ugotovitve drugih institucij na tem
področju, ter vpogled v zapisnike izvajanja nadzora Mestne občine Ptuj glede delovanja.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 2: Svet Četrtne skupnosti Jezero po 2. členu pogodbe zahteva od Mestne občine Ptuj vsa
poročila o analizah in meritvah izcednih vod v CERO Gajke in stare deponije v Brstju.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič
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SKLEP št. 3: Svet Četrtne skupnosti Jezero po 2. členu pogodbe zahteva od Mestne občine Ptuj vpogled
v terminski plan izvajanja investicije pri izgradnji CERO Gajke in vseh točk po pogodbi, pri tem pa naj
Mestna občina Ptuj priloži poročilo o porabi finančnih sredstev Namenskega sklada za investicije CERO
Gajke in vseh drugih investicij vezanih na CERO Gajke.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 4: Svet Četrtne skupnosti Jezero glede na vse omenjeno in nevzdržnega stanja na CERO
Gajke zahteva ponovno presojo vplivov na okolje in da se o izsledkih obvesti tako Četrtno skupnost
Jezero kot tudi vso drugo javnost.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 5: Svet Četrtne skupnosti Jezero poziva Mestno občino Ptuj, da vso zahtevano dokumentacijo
dostavi v roku 1 (enega meseca) od prejetja oz. seznanitve z zgoraj sprejetimi sklepi.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 6: Svet Četrtne skupnosti Jezero po 3. členu pogodbe pridobi pravno mnenje od pravnika, ki
bo zastopal njene interese.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 7: Svet Četrtne skupnosti Jezero poziva, da v zvezi s CERO Gajke svoje mnenje in stališča
zavzame tudi svet Četrtne skupnosti Spuhlja.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

SKLEP št. 8: Svet Četrtne skupnosti Jezero na osnovi 3. člena pogodbe CERO Gajke zahteva od Mestne
občine Ptuj, da poišče novo lokacijo za odlagališče, obstoječo pa zapre za obratovanje in odstrani vse
objekte ter površine rekultivira. Rok za izvedbo tega sklepa je 31. avgust 2021.
Za sklep so glasovali: 4 svetniki
ZA: (4) tri

PROTI: (0) nič

Predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Jezero
Črtomir Rosić
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Poslano:
- Skupna občinska uprava občin Spodnjega Podravja, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (e-pošta)
Vložiti:
- v zadevo št. 900-44/2020-5
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