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Številka: 900-47/2022-6 

Datum: 12. 7. 2022 

 

IZVLEČEK 
 

21. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Jezero, ki je bila v četrtek, 30. 6. 2022, ob 17. uri 

v sejni sobi Doma krajanov Budina-Brstje, Belšakova ulica 20/a, Ptuj. 

 

 

Ad 4) Pogodba CERO Gajke 

 

V skladu s sprejetim dogovorom na sestanku, ki je potekal 6. 10. 2021 na temo Pogodbe CERO Gajke med 

predstavniki Občinske uprave Mestne občine Ptuj, člani Sveta Četrtne skupnosti Jezero ter obeh odvetniških 

družb, člani sveta ČS Jezero posredujejo na pristojne službe dogovorjen nabor zahtev, na katere želijo 

odgovore.  

 

Sklep št.1.: Uresničevanje pogodbenih zavez po pogodbi CERO Gajke 

2. člen / a) splošne zahteve / 2. točka 

Pri investiciji v CERO Gajke uporabila najsodobnejšo tehnologijo na tem področju; preprečila zlasti 

negativne vplive na okolje (smrad, razvoj glodalcev, raznašanje odpaskov in ostankov hrane, ipd.) do 

zapolnitve odlagališča, v času izgradnje, pri prevzemu in med obratovanjem pa omogočila članom Odbora 

za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke vpogled v vso projektno dokumentacijo, vse zapisnike 

inšpekcijskih organov in ugotovitve drugih institucij, predhodno pa jih seznanila z izbrano najsodobnejšo 

tehnologijo; tričlanski odbor za nadzor nad gradnjo in obratovanjem CERO Gajke imenuje Mestna četrt 

Jezero in sicer morata biti dva člana iz Spuhlje, en pa iz ostalega dela MČ Jezero. 

- MO Ptuj naj javno objavi vso dokumentacijo v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem in soglasjem 

za deponijo CERO Gajke 

- MO Ptuj naj javno objavi vse dokumente in ugotovitve monitoringa ter presoje vplivov na okolje za 

deponije CERO Gajke in staro deponijo v Brstju 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / 2. točka / 12. alineja 

Zgradila pločnik Budina – Spuhlja  

- MO Ptuj naj ČS Jezero predloži dokument Direkcije RS za infrastrukturo (leto 2011 ali 2013) v 

katerem ji nalaga, da lahko prične z izgradnjo pločnika sama 

- MO Ptuj naj ČS Jezero predloži vso dokumentacijo iz katere bo razvidno, kaj je bilo do sedaj na 

tem področju postorjeno. 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / 10. točka 

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 

preplastitvijocest z asfaltom (če je potrebno) v zemljo položila napeljavo za elektriko, telefon, CATV ter 

zgradila javno razsvetljavo 
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- MO Ptuj naj takoj pristopi k uresničevanju pogodbene postavke. 

- MO Ptuj naj ČS Jezero predloži vso dokumentacijo iz katere bo razvidno, kaj je bilo do sedaj na 

tem področju postorjeno. 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / 16. točka 

Dokončala pločnik na Rogozniški cesti od gostilne Šegula in ob Dornavski cesti 

- MO Ptuj naj predloži vso dokumentacijo v zvezi s projektno dokumentacijo in postopki iz katere bo 

razvidno, kaj je bilo do sedaj na tem področju postorjeno. 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / 22. točka 

S pristojnimi službami zagotovila redno čiščenje vodotokov Rogoznica in Grajena. 

 

- MO Ptuj naj redno planira čiščenje obeh vodotokov, saj je bilo zadnje čiščenje Rogoznice v letu 

2018 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / 25. točka 

Promet v ulici K jezeru dovolila le za lokalne potrebe, kot začasno rešitev uporabnikom prečrpališča čistilne 

naprave ter obiskovalcem Rance in Kinološkega društva omogočila dovoz po cesti med Veterinarsko 

postajo in Elektro Ptuj; dokončno rešitev za zaprtje ulice k Jezeru in dovoljenemu prometu samo 

stanovalcem in dostavi pa uredila ob izgradnji novega mostu čez Dravo. 

- MO Ptuj naj takoj pristopi k realizaciji pogodbene postavke. 

 

2. člen / b) področje infrastrukture / zadnji odstavek 

Izpolnitev zahtev iz točke b) 2. člena ne odvezuje Mestne občine Ptuj do dodelitve sorazmernega zneska 

Mestni četrti Jezero ob dodelitvi proračunskih sredstev mestnim in primestnim četrtem. 

- MO Ptuj naj javno objavi tabelo vseh investicij v vseh četrtnih skupnostih od podpisa pogodbe 

CERO Gajke. 

 

3. člen / 2. točka 

V višino odlagala odpadke v skladu s potrjenim projektom s strani projektne skupine. 

- MO Ptuj naj ČS Jezero predloži in javno objavi vso tehnično dokumentacijo v zvezi s projektno 

dokumentacijo po kateri se je gradila deponija, vključno z vsemi odloki in sklepi Mestnega sveta 

MO Ptuj. 

 

3. člen / 9. točka 

Ob zapolnitvi CERO Gajke, oziroma po prenehanju obratovanja le-tega, odstranila vse objekte (sortirnico, 

balirnico, kompostarno in vse druge zgrajene objekte), površina se bo rekultivirala, zasadila z drevjem ali 

posejala s travo. 

- MO Ptuj naj ČS Jezero predloži in javno objavi vso dokumentacijo iz katere bo razvidno, kaj je bilo 

do sedaj na tem področju postorjeno (dopis na ARSO …) 

 

3. člen / 11. točka 

Iskala novo lokacijo za odlagališče. 

1. MO Ptuj na sprejme in izvede vse ukrepe po veljavnih predpisih ter pričeti z urejanjem nove lokacije 

ter preselitvijo objektov  

 

Sklep št.2.:  

Na osnovi dogovorov na delovnem sestanku s predstavniki MO Ptuj v ČS Spuhlja (10. 9. 2020) in sprejetega 

sklepa o začetku postopka zapiranja CERO Gajke (14. 9. 2020) zahtevamo: 
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- MO Ptuj naj opravi v zvezi z deponijo CERO Gajke razgovor s krajani ČS Spuhlja in ČS Jezero oz. 

naj županja skliče javno razpravo na zboru krajanov, na katerem se bo zraven nadaljnjih postopkov 

reševanja problematike razpravljalo tudi o odškodninah krajanom 

- MO Ptuj naj preuči zahtevo, da se CERO Gajke uporablja samo za Ptujčane 

- 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 

Sklep št.3.: MO Ptuj se uradno predloži pravno mnenje odvetniške pisarne Štelcer-Vračko. 

Sklep št. 4.: Vsi pridobljeni dokumenti se javno objavijo na spletni strani ČS Jezero. 

Sklep št. 5.: MO Ptuj naj za vse odprte postavke po Pogodbi CERO Gajke poda terminski plan za 

realizacijo.  

 

SKLEP: Člani sveta Četrtne skupnosti Jezero zahtevajo od pristojnih služb Mestne občin Ptuj odgovore in 

realizacijo sklepov, ki so bili sprejeti na različnih sejah in sestankih v preteklih letih. 

 

Za sklep so glasovali: 4 svetniki 

     

 

ZA: (4) štiri            PROTI: (0) nič 

 

 

 

 Predsednik Sveta 

 

Četrtne skupnosti Jezero 
Črtomir Rosić, l.r. 

 
    

 
 
Poslano:  

- Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj (e-pošta) 
- Alenka Korpar, direktorica SOU Sp. Podravje (e-pošta) 

 
Vložiti: 

- v zadevo št. 900-47/2022-6 
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