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Zadeva: Odgovori na pobude in vprašanja iz 24. seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 
 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo 

pobudo št. 268/24: Pristopi se naj k Unicefovemu projektu "OTROKOM PRIJAZNA 

OBČINA". Mesto pridobi naziv Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta tako, da župan s 

svojo častno izjavo postane nosilec projekta in zagovornik otrok v mestu. Občina se zaveže, 

da pripravi analizo položaja otrok v mestu in predloge za njegovo izboljšanje v obliki 

srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke.  

Odgovor: Mestna občina Ptuj pozdravlja podano pobudo za pristop Ptuja k projektu Otrokom 

prijazna občina. Menimo, da Mestna občina Ptuj že sedaj uresničuje in podpira različne projekte 

po meri otrok in z možnostjo participacije najmlajših občanov. Seveda pa je vedno možno storiti 

več in bolje. Zavedamo se, da je tej skupini prebivalstva potrebno namenjati še posebno 

pozornost, zato bomo v občinski upravi pripravili pregled aktivnosti, ki že potekajo ter jih že 

nadgradili in delovali v smeri, da tudi Mestna občina Ptuj pridobi ta status.  

Odgovor pripravila: Zdenka RISTIČ 
 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo 

pobudo št. 269/24: Pristopi se naj k projektu  »ZERO WASTE«.  

Problematika glede ravnanja s komunalnimi odpadki se bo na območju Podravske regije reševala 

celovito. Na podlagi tega potekajo med občinami dogovori glede skupnega pristopa k projektu 

ZERO WASTE.  

Na pobudo je prav tako podala odgovor ZRS BISTRA, ki je priloga tega odgovora.  

Javne službe Ptuj pa so še dodale, da so, kot končni uporabnik pri projektu sodelovali v 

promocijah in osveščanju ljudi ter lokalnih oblasti za zmanjšanje, ponovno uporabo in 

recikliranje odpadkov. Sodelovali so prav tako pri oblikovanju nalepk za posode. Le te so se 

nalepile na posode za ločeno zbiranje odpadkov (papir, plastika, mešani komunalni odpadki, 

steklo, biološki odpadki). S pravilnim ločevanjem se je seznanjalo tako na javnih prireditvah, 

šolah in večjih urbanih območjih. 

Odgovor pripravili: Alenka Korpar, Aleš Lešnik in Gregor Uhan  

 

Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je podala naslednjo 

pobudo št. 270/24: Uvede se naj dežurstvo medobčinskega redarstva v mestu Ptuj v soboto 

popoldan in ob nedeljah. 

Odgovor: Občinski redarji izvajajo svoje naloge v skladu z Navodilom o razporejanju delovnega 

časa in evidentiranju prisotnosti in odsotnosti z dela v Skupni občinski upravi občin v Spodnjem 

Podravju (v nadaljevanju: Navodilo). V tretjem odstavku 4. člena Navodila je natančno 
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opredeljen delovni čas občinskih redarjev v 14. členu navedenega predpisa pa tudi pogoji za delo 

preko polnega delovnega časa.  

Na terenu ugotavljamo, da so občani seznanjeni z delovnim časom občinskih redarjev oziroma 

vedo, kdaj občinski redarji niso v službi. Posebej dobro so seznanjeni tisti, ki zakone ali lokalne 

predpise kršijo pogosteje. To posebej velja za parkiranje na Slovenskem trgu, kjer je to s 

prometno signalizacijo prepovedano, na celotni Prešernovi ulici na pločniku, na Cafovi ulici in 

Ulici Heroja Lacka izven parkirnih boksov, v območju za pešce v Jadranski ulici in na Vrazovem 

trgu, občasno tudi na parkirnih prostorih namenjenih invalidom na območju centra mesta, ter na 

zelenicah v okolici blokov, pločnikih in avtobusnih postajališčih v ČS Ljudski vrt.  

Občinski redarji izvajajo svoje naloge tudi skozi delo preko polnega delovnega časa (nadurno 

delo), predvsem takrat, ko se na območju mesta izvajajo večje javne prireditve, katerih 

organizator ali soorganizator je Mestna občina Ptuj, ter ob dnevih, ko ocenimo, da obstaja večja 

možnost kršitev javnega reda in miru. Po navadi to delo opravimo v soboto v pozno 

popoldanskem in nočnem času samostojno ali skupaj s policisti. 

Ob umiku starih cvetličnih korit do postavitve novih, smo nekajkrat izvedli dodatno nadurno delo 

ob sobotah popoldne in zvečer na Prešernovi ulici zaradi ukrepanja zoper kršitelje, ki so parkirali 

na pločniku. Podobne naloge smo izvajali tudi ob nedeljah dopoldne na Prešernovi ulici, po 

uvedbi prepovedi parkiranja na delu Slovenskega trga med h. št. 9 in h. št. 4 pa tudi na tem 

območju.  

Najpogostejše kršitve na območju Prešernove ulice in Slovenskega trga so ob sobotah popoldne 

in ponoči ter v nedeljo dopoldan. V nedeljo dopoldan so kršitelji predvsem obiskovalci gostinskih 

lokalov na tem območju in verniki, ki se udeležujejo maš v cerkvi Svetega Jurija. V času 

izvajanja našega nadzora ob nedeljah smo bili deležni precej kritik s strani kršiteljev kakor tudi 

drugih občanov v smislu ali moramo tudi v nedeljo polniti občinski proračun. 

S trenutno kadrovsko zasedbo v Medobčinskem redarstvu je težko zagotoviti stalno dežurstvo ob 

dela prostih dnevih ob sobotah popoldne in v nedeljo. Načrtujemo še naprej odrejati občasno 

nadurno delo v soboto popoldne in zvečer posebej v času, ko bodo dnevi nekoliko daljši in 

toplejši, posebej pa takrat, ko bo v kateri od devetnajstih občin iz naše krajevne pristojnosti, 

prireditev ob občinskem prazniku. Prav tako bomo zagotovili večjo prisotnost ob dela prostih 

dnevih v času prireditev ob 57. Kurentovanju. V tem času bomo določeno pozornost posvetili 

tudi v pobudi izpostavljenim kritičnim lokacijam.  

Odgovor pripravil: Robert Brkić 
 

Tatjana Vaupotič Zemljič, Svetniška skupina župana Lista župana dr. Štefana Čelana je 

podala naslednjo 

pobudo št. 271/24: Nujno je potrebno urediti razsvetljavo na peš mostu preko reke Drave, 

saj od 300 lučk, samo še 100 lučk osvetljuje most. 

Odgovor: Izbran koncesionar za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe za 

vzdrževanja javne razsvetljave je seznanjen s problematiko. Pripravljajo se ukrepi za ureditev 

popravila javne razsvetljave na peš mostu. Ureditev se bo izvedla do konca meseca januarja 

2017. 

Odgovor pripravil: Aleš Gregorec 
 

Tatjana Vaupotič Zemljič, Svetniška skupina župana Lista župana dr. Štefana Čelana je 

podala naslednjo 

pobudo št. 272/24: Nujno potrebna je sanacija ribnika v Ljudskem vrtu, ali zaščita 

nabrežja, da ljudje ne bodo mogli dostopati. 
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Odgovor: Konec leta 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija PZI za ureditev ribnika, ki 

vključuje čiščenje ribnika in utrjevanje brežine. V proračunu 2017 nimamo predvidenih sredstev 

za celostno ureditev območja skladno s pridobljeno projektno dokumentacijo, predvidevamo pa 

izvajanje nujnih vzdrževalnih del in pridobitev ponudb za izvedbo obnove. 

Odgovor pripravila: Simona Kučiš Pogorelc 
 

Mag. Darja Harb, Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana ja podala naslednjo 

pobudo št. 273/24: Čim prej je potrebno določiti datum sklica zbora krajanov v Četrtni 

skupnosti Spuhlja, o katerem smo govorili že v lanskem letu, ki se dolguje krajanom četrtne 

skupnosti. 

Odgovor: V zvezi z omenjeno problematiko bo predhodno izveden sestanek s predstavniki ČS 

Spuhlja pri županu Mestne občine Ptuj. Na sestanku se bodo dogovorili o nadaljnjih korakih 

reševanja problematike CERO Gajke ter o terminu sklica naslednjega zbora občanov.  

Odgovor pripravila: Aleš Lešnik in Matej Gajser 

 

Miran Meško, Svetniška skupina SD je podal naslednjo 

pobudo št. 274/24: Čim prej se naj pristopi k označitvi intervencijskega prostora in 

intervencijske poti iz Gasilskega doma Ptuj do Potrčeve ceste, saj potem lahko redarska 

služba tudi ukrepa. Posledično se zagotovi nemoten izhod gasilcev v primeru nesreče. 

Odgovor: Na podlagi podane pobude se je opravil terenski ogled stanja na območju cest in 

parkirišč v okolici Gasilskega doma Ptuj. Ugotovljeno je, da so parkirišča in dovozna pot do 

Gasilskega doma Ptuj v lasti Območne gasilske zveze Ptuj, Prostovoljnega gasilskega društva 

Ptuj in vsakokratnih etažnih lastnikov. Dogovorjeno je, da bo območje uredilo Prostovoljno 

gasilsko društvo Ptuj z označitvijo intervencijske poti in dodatnimi označbami za prepoved 

ustavljanja in parkiranja na vozišču. Na delu občinske javne poti JP 831551 od Potrčeve ceste do 

dovozne ceste proti gasilskemu domu se bo dodatno uredila talna prometna signalizacija s strani 

vzdrževalca občinske ceste. S tem bodo zagotovljeni dodatni ukrepi za nadziranje mirujočega 

prometa. 

Odgovor pripravil: Aleš Gregorec 

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija Slovenski krščanski demokrati je v 

imenu občana podal naslednjo 

pobudo št. 275/24: Obrazloži se naj cena odvoza odpadkov v Mestni občini Ptuj. 

Odgovor:Čeravno se lahko v določeni meri strinjamo s stališčem, da bi izračun cene po številu 

članov v gospodinjstvu lahko bil bolj »pošten«, pa sprememba trenutnega sistema obračuna 

storitev v predlagan način ni možna. Skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 

109/12), izvajalec ceno, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino 

zabojnika in pogostost odvoza zabojnika. Uporabnikom je potrebno tako zaračunati storitve glede 

na prostornino njihovega zabojnika in pogostost odvoza, kombinacija obračuna, ki bi upoštevala 

tudi kriterij števila članov v gospodinjstvu, pa ni dopustna. 

 

Vse občanke in občani pa lahko z doslednim ločevanjem odpadkov kolektivno doprinesejo k 

zniževanju stroškov njihovih položnic. Stroški storitev obdelave in odlaganja mešanih 

komunalnih odpadkov se na primer obračunajo po dejansko zbrani masi teh odpadkov. 

Zmanjševanje skupne količine mešanih komunalnih odpadkov tako prinaša prihranek za vse 

občane skupaj, kar sicer res ne vpliva različno po vsakem gospodinjstvu, vpliva pa na vse 



 

Mestni trg 1, 2250 Ptuj, telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13, telefaks: 02 748 29 98, e-pošta: obcina.ptuj@ptuj.si, www.ptuj.si, 

identifikacijska številka za DDV: SI85675237, MŠ: 5883598000, TRR: 01296-0100016538 

položnice skupno, v enakem razmerju. Občani so tako stimulirani za zmanjševanje količin 

mešanih komunalnih odpadkov, le da si tudi ustvarjene učinke delijo skupno. 

Odgovor pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. 
 

Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj, je na odgovor na pobudo št. 263/23 

podala naslednjo 

pobudo št. 276/24: Ker je problem parkirišč na področju Ulice 25. maja, Arbajterjeve ulice, 

Ulice 5. prekomorske in Kraigherjeve ulice zelo velik, je potrebno dati tudi neko časovnico 

za ureditev problema in zastaviti vse moči za to, da se zadeve začnejo premikati. Oddelek 

za gospodarske dejavnosti mora te zadeve začeti intenzivno reševati. 

Odgovor: Na območju ulic: Ulica 5. prekomorske, Kraigherjeva ulica, Arbajterjeva ulica in 

Ulica 25. maja te drugih ulic v spalnem naselju se bo izvedla podrobna analiza obstoječega stanja 

mirujočega prometa do 31. 5. 2017. Celovita ureditev mirujočega prometa na obravnavanem 

območju bo obdelana projektno, na podlagi katerega se bodo lahko izvajale ureditve. 

Odgovor pripravil: Aleš Gregorec 
 

Dr. Štefan Čelan, Svetniška skupina Lista župana dr. Štefana Čelana ja podal naslednji 

komentar in vprašanje glede odgovora na pobudo št. 266/23 za ureditev problematike 

stanovanja na Ormoški cesti 2. Zanimalo ga je ali se je stranki sploh odgovorilo? Ali je bila 

dana kakšna pobuda, kakšen predlog? Zadeva se rešuje že zelo dolgo, pa tudi stranka sama 

ga  sprašuje, kako daleč je ta zadeva. 

Odgovor: Glede omenjenega primera odkupa stanovanja na Ormoški 2, smo s stranko nenehno v 

stiku. Stranko sproti obveščamo o problematiki ureditve ZK stanja nepremičnine, katera vpliva 

na potek rešitve prodaje. Na podlagi dogovora s stranko, bomo v mesecu januarju sklenili 

izvensodno poravnavo za prenos nepremičnine. 

Odgovor pripravila: Asja Stropnik Paternost 

 

 

      Miran SENČAR 

župan Mestne občine Ptuj 








