
Črtomir Rosić <crto.rosic@gmail.com>

Zapis delovnega sestanka - Spuhlja 10.9.2020
2 sporočil

ČS Jezero <info@mcjezero.si> 11. september 2020 09:22
Za: Nuška Gajšek <nuska.gajsek@ptuj.si>, Alen Jevtovič <alen.jevtovic@ptuj.si>
Kp: Boštjan Prosenjak <prosenjak.bostjan@siol.net>, Gregor Miložič <gregor.milozic@gmail.com>, Sergeja Puppis
Freebairn <sergeja@avanturist.si>, Viktorija Bezjak <viktorija.bezjak@gmail.com>, Alenka Korpar
<alenka.korpar@ptuj.si>, Matej Siebenreich <matej.sieb@gmail.com>, Branko Strelec <strelec.branko@teleing.com>,
Darja Harb <darja.harb@moptuj.si>

Spoštovani,

najprej zahvala županji in vsem ostalim na konstruktivnem sestanku. Menim, da smo sprejeli dober kompromis, zato
glede na dogovor včerajšnjega delovnega sestanka županje in predstavnikov MO Ptuj ter ČS Spuhlja in ČS Jezero
pošiljam zapis o sprejetih dogovorih. Le-te pošiljam vsem, za katere imam e-mail, ostalim pa prosim, da sporočilo
posreduje Branko Strelec.

1. Dogovor glede Predloga sklepa

1. Podpre se Predlog Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke

Mestni svet Mestne občine Ptuj soglaša, da se prične s postopkom zapiranja odlagališča CERO Gajke.
Aktivnosti v zvezi z zapiranjem odlagališča CERO Gajke se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi ostali
objekti na območju CERO Gajke ostanejo v funkciji.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj

2. V sklep se dodata alineji

MO Ptuj bo v času zaprtja in izvedbe sanacije ter obratovalnega monitoringa predstavnikom ČS Spuhlja in ČS
Jezero omogočila nadzor in vpogled v vso projektno dokumentacijo, vse zapisnike inšpekcijskih organov in
ugotovitve drugih institucij
Na področju in okoli CERO Gajke se ne dovoli nadaljnja razširitev odlagalnih polj in sploh odlaganje odpadkov
ter drugih s tem povezanih gospodarskih dejavnosti, v ta namen pa MO Ptuj pristopi k ustreznim spremembam
sprejetih občinskih prostorskih aktov in ureditvenih načrtov ter drugih s tem povezanih predpisov in aktov

3. Drugi sprejeti dogovori

Ob zapiranju odlagališča CERO Gajke se izvede njegova sanacija
Na odborih je bil podan in sprejet amandma, kjer se spremeni alineja glede bonitet, ki se bodo s pogajanji
ponovno določile
Podpisala se bo nova pogodba
MO Ptuj preuči zahtevo, da se CERO Gajke uporablja samo za Ptujčane
MO Ptuj pristopi k sanaciji kompostarne na način, da ne bo več negativnih vplivov na okolje oz. smradu
Končati se morajo vsi odprti oz. nerealizirani projekti po Pogodni CERO Gajke, kot so zapisani v obrazložitvi
Predloga Sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke
MO Ptuj bo najela pravnika, ki bo pripravil pravno menje glede Pogodbe CERO Gajke, pri razgovorih pa bo
sodelovala tudi ČS Jezero
MO Ptuj in ČS Jezero pričneta z dogovori glede izvedbe športnega igrišča ob Rogoznici
MO Ptuj pristopi k reševanju problematike plazenja brežine ceste v Brstju na obeh krakih od križišča levo proti
Dornavski cesti in od križišča desno proti Spuhlji

Prijazen pozdrav,

Mestna občina Ptuj
Četrtna skupnost Jezero
Belšakova ulica 20 A
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2250 Ptuj

Črtomir Rosić
predsednik Četrtne skupnosti Jezero
+386 70 156 008

ČS Jezero <info@mcjezero.si> 11. september 2020 11:52
Za: Nuška Gajšek <nuska.gajsek@ptuj.si>, Alen Jevtovič <alen.jevtovic@ptuj.si>
Kp: Boštjan Prosenjak <prosenjak.bostjan@siol.net>, Gregor Miložič <gregor.milozic@gmail.com>, Sergeja Puppis
Freebairn <sergeja@avanturist.si>, Viktorija Bezjak <viktorija.bezjak@gmail.com>, Darja Harb <darja.harb@moptuj.si>,
Alenka Korpar <alenka.korpar@ptuj.si>, Matej Siebenreich <matej.sieb@gmail.com>, Branko Strelec
<strelec.branko@teleing.com>, Denis Hrga <denis.hrga@ptuj.si>

Spoštovani,

glede na telefonski pogovor z županjo bi spremenili 3. alinejo pod točko 3. Drugi sprejeti dogovori, ki se po novem
glasi: V kolikor bodo sprejeti novi dogovori bodo ti zapisani v novi pogodbi.

Zadeva oz. vsebina se s tem bistveno ne spremeni in se mi zdi sprejemljiva.

Prijazen pozdrav,

Mestna občina Ptuj
Četrtna skupnost Jezero
Belšakova ulica 20 A
2250 Ptuj

Črtomir Rosić
predsednik Četrtne skupnosti Jezero
+386 70 156 008

[Citirano besedilo skrito]
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