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Številka: 900-17/2018 

Datum: 17. 4. 2018 

 

Z A P I S N I K 

 

39. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek, dne 16. aprila 

2018, ob 15. uri v sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1/I, soba 8. 

Sejo je na podlagi 23. člena Statuta občine in 21. člena Poslovnika sveta sklical in vodil Miran 

Senčar, župan Mestne občine Ptuj, ki je uvodoma pozdravil prisotne na seji in ugotovil 

sklepčnost seje. 

 

Od 29 članov sveta je bilo na začetku seje prisotnih 24 svetnic in svetnikov, s čimer je na podlagi 

prvega odstavka 44. člena Poslovnika sveta in 10. člena Statuta občine bila podana sklepčnost 

seje. Svet je na podlagi 1. odstavka 44. člena Poslovnika sveta lahko nadaljeval s sejo in veljavno 

sprejemal odločitve. 

 

Skupaj prisotni svetniki: Gorazd Orešek, Darko Rojs, Julija Tepeš, dr. Darja Koter, Nataša 

Vuk, Tanja Meško Tonejc, Marjan Cajnko, Tatjana Vaupotič Zemljič, Metka Petek Uhan,         

dr. Štefan Čelan, mag. Darja Harb, Helena Neudauer, Marjan Kolarič, Rajko Fajt, Sonja Pučko, 

Branko Kumer, Polonca Enci, Nuška Gajšek, Miran Meško, Andrej Lazar, Milan Krajnik, 

Silvestra Gorjup, Janez Rožmarin, Klemen Rutar, Slavko Kolar, Miša Pušenjak in Robert Šegula. 

Svojo odsotnost je v skladu s prvim odstavkom 30. člena Poslovnika sveta zaradi neodložljivih 

obveznosti napovedal in opravičil mag. Martin Mlakar.  

Odsoten: Jure Hanc. 

Kasneje so svoj prihod napovedali: mag. Darja Harb, ob 15. 10 uri in dr. Štefan Čelan ter Metka 

Petek Uhan ob 15. 20 uri. 

  

Na seji sveta so prisostvovali tudi: mag. Andreja Komel, direktorica Občinske uprave, Simona 

Kašman, vodja Kabineta župana, mag. Janez Merc, vodja Sekretariata za splošne zadeve, Alenka 

Korpar, direktorica SOU SP, Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, Zdenka 

Ristič, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti, Jelka Črnjavič, namestnica vodje Oddelka za 

javne finance, Stanislav Arnuš, Biro 33, Barbara Ferčič in Urša Simonič, Kabinet župana, Matej 

Gajser in Denis Hrga, Sekretariat za splošne zadeve.  

Na seji prisotni novinarji: Hojka Berlič, Mojca Zemljarič, Gabrijela Milošič in Metka Gutschi. 

 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 

Z vabili za 39. sejo je bilo predlaganih 16. točk možnega dnevnega reda. Vabilo in pripadajoče 

gradivo je bilo v četrtek, dne 5. 4. 2018 objavljeno in dostopno na spletni strani Mestne občine 

Ptuj in portalu svetniki, prav tako je bilo vsem vabljenim posredovano obvestilo po elektronski 

pošti.  

 

 



 

2 

 

Ker ni bilo drugih predlogov za spremembe ali dopolnitve z vabili predlaganega dnevnega reda, 

je predsedujoči predlagal za 39. Redno sejo sveta v sprejem naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Predlog zapisnika: 

a) 38. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

b) 3. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

2. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 

3. Pobude in vprašanja 

4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 

Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna 

5. Del enote urejanja prostora območja P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami: 

a) Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-

S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami 

b) Predlog Stališč do pripomb javnosti podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka 

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-S2/2 Krčevina pri 

Ptuju - pri Panorami 

6. Osnutek Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj 

7. Predlog Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v 

Mestni občini Ptuj 

8. Predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za 

območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16 

9. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Fekalna  

kanalizacija Suha veja« 

10. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Fekalna 

kanalizacija Grajena« 

11. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in 

kolesarje na Ciril - Metodovem drevoredu« 

b) Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Ciril - 

Metodovem drevoredu« 

12. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in 

kolesarje na Gregorčičevem  drevoredu« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na 

Gregorčičevem  drevoredu« 

13. Predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom prijave projekta »Ureditev mestne tržnice« na 2. 

fazo mehanizma CTN 

14. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v letu 2018 

15. Poročilo o delu Varnostnega sosveta za leto 2017 

16. Informacije 

 

 Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih z večino glasov 

(ZA-22, PROTI-0) sprejel predlagani dnevni red. 

 

1. Predlog zapisnika  

a)  38. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 



 

3 

 

Na predlog zapisnika 38. redne seje sveta ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 38. redne seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu.  
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 25 navzočih soglasno (ZA-25) 

sprejel predlagani sklep. 

 

b)  Predlog zapisnika 3. dopisne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 

 

Na predlog zapisnika 3. dopisne seje mestnega sveta ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na 

glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog zapisnika 3. dopisne seje 

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 20 navzočih z večino glasov  

(ZA-16, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

2. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 

 

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je ugotovil, da je predlog Zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Ptuj za leto 2017, ki ga je v obravnavo predložil župan Mestne občine Ptuj,  

pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo oz. navodili. V razpravi so člani nadzornega odbora 

izpostavili, da je na strani prihodkov zaznati nizke transferne prihodke s strani države za namen 

investicij, zaključni račun izkazuje dobro planiranje v preteklem letu kar je tudi posledica 

rebalansa v mesecu oktobru, predvsem pa je potrebno izpostaviti, da je iz zaključnega računa 

razbrati presežek prihodkov nad odhodki, čeprav je bil planiran presežek odhodkov nad prihodki.  

 

Nadzorni odbor predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 ocenjuje 

kot dobro pripravljenega in primernega za nadaljnjo obravnavo in sprejem na Mestnem svetu 

Mestne občine Ptuj. 

 

Vsi odbori mestnega sveta so se seznanili s predlogom Zaključnega računa proračuna Mestne 

občine Ptuj za leto 2017 in mestnemu svetu predlagajo, da ga po obravnavi sprejme. 

 

Statutarno pravna komisija v okviru svojih pristojnosti k predlogu zaključnega računa ni imela 

pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem.  

 

Jelka Črnjavič, višja svetovalka za pomoč pri vodenju v Oddelku za javne finance, je na 

predlog župana podala dodatno obrazložitev k Zaključnemu računu proračuna Mestne občine Ptuj 

za leto 2017.  

 

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2017 je bil pripravljen v skladu z Zakonom 

o javnih financah in v skladu z Navodili, ki nam jih je pripravilo Ministrstvo za finance.  

Zaključni račun je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in obrazložitev. 

Proračun je bil realiziran v višini 23.110.020 EUR, to je 95,3 % planiranega.  

 

Bilanca prihodkov in odhodkov. 

Vidimo, da so bili skupni prihodki realizirani v višini 22,2 mio EUR, to je 98, 1 %. 

Skupni prihodki so sestavljeni iz davčnih prihodkov, nedavčnih prihodkov, kapitalskih 

prihodkov, donacij in transfernih prihodkov. Največji delež med njimi predstavljajo davčni 



 

4 

 

prihodki, ki so realizirani v višini 14,5 mio EUR.  Pri tem  predstavlja dohodnina slabih 11 mio 

EUR.  

 

Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 5 mio EUR, kar je 200.000,00 EUR manj kot v letu 

2016.  

 

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR in so v primerjavi z letom 2016 večji 

za dobrih 900 tisoč EUR. Največji delež predstavlja dohodek iz naslova  prodaje stavbnih 

zemljišč.  

 

Donacije so bile realizirane v višini dobrih  45.000,00 EUR. To je namenski prihodek, ki se je 

porabil za fasado osnovne šole Olge Meglič, za ureditev igrišča za avtobusno postajo, nekaj za 

kurentovanje in tudi nekaj za četrtno skupnost Breg – Turnišče. 

 

Transferni prihodki so bili realizirani samo v višini 1,3 mio EUR, kar predstavlja samo 76,2 % 

planiranih, oz. 840.000,00 EUR manj kot leta 2016. Posledica tega, da so bili transferni prihodki  

toliko manjši, so tudi investicijski odhodki, sredstva, ki se nanašajo na investicije. 

 

Skupni odhodki so bili realizirani v višini 22,1 mio EUR. Sestavljajo jih tekoči odhodki, tekoči 

transferji, investicijske odhodki in investicijski transferji.  

 

Tekoči odhodki so bili realizirani v višini 7, 6 mio EUR.  

 

Tekoči transferji so bili realizirani v višini 10 mio EUR, največji delež pri tem pa predstavljajo 

transferji v javne zavode. Vsi ti odhodki so bili realizirani v večji meri kot so bili planirani, razen 

investicijskih, ki so bili  realizirani za 650.000 EUR manj od planiranih, kar je posledica, da se 

nekatere investicije v letu 2017 niso začele izvajati, predvsem zaradi tega, ker tudi ni bilo 

državnih razpisov in ni bilo sredstev s strani države.  

 

Investicijski transferi so bili realizirani v višini 1,2 mio EUR in so  za okoli 30.000,00 EUR večji 

kot v letu 2016. 

 

Kot je že povedal župan je razlika med prihodki in odhodki pozitivna za dobrih 148.000,00 EUR.  

 

Naslednji račun, je račun finančnih terjatev in naložb. Nanaša se na vračila danih posojil, in sicer 

gre za tri posojila, ki so bila dana v letih od 1994 do 1996 Podjetju za stanovanjske storitve. 

Realizacija je  v višini 67.000,00 EUR, kar je skoraj 100 %.  

 

Naslednji račun, je račun financiranja. Tu gre za zadolževanje. V letu 2017 smo planirali 

zadolževanje v višini 500.000,00 EUR, realizirano pa je bilo v višini 451.971,00 EUR. 

Zadolževanje je bilo namenjeno cesti Podvince. Dolg, ki smo ga odplačali v letu 2017 znaša 

dobrih 1 mio EUR. V lanskem letu smo odplačali še tri kredite iz preteklih let. To je kanalizacija 

Spuhlja 1 A faza, kanalizacija Spuhlja 1 B faza, CERO Gajke 1 B faza. Stanje dolga po teh 

odplačilih je še 9.800.000,00 EUR.  

Razlika med prejemki in   izdatki je negativna in znaša  -333.546 EUR. Pokrije se s presežki iz 

preteklih let, tako da gremo v letu 2018 s presežkom v višini 785.608,92 EUR. 
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Imama  dva zakonsko določena sklada. Rezervni sklad - stanje na začetku lanskega leta je bilo 

42.487,00 EUR. Iz tega naslova smo pokrili dobrih 8.000,00 EUR stroškov, in sicer za odpravo 

posledic neurij in za odpravo škode po požarih. Vse skupaj so bile tri intervencije.  

Saldo sklada v višini 34.330,58 EUR se prenese v leto 2018 

 

Naslednji sklad je proračunski sklad CERO Gajke. Prihodki so v letu 2017 znašali 921.918,77 

EUR. Glede na prihodke je potem bila izvedena tudi realizacija, ostalo pa je 186.761,00 EUR. To 

pa je finančno jamstvo, ki se prenese v leto 2018. To so sredstva, ki se  zbirajo na skladu za 

stroške, ki bodo nastali ob zapiranju odlagališča. 

 

Realizacija odhodkov po proračunskih uporabnikih. Vidimo, da se največji delež vseh odhodkov 

nanaša na Oddelek za negospodarske dejavnosti, in sicer dobrih 9 mio EUR. Odhodki na oddelku 

so napram  letu 2016 višji za dobrih 423 tisoč  EUR.  

Oddelek za gospodarske dejavnosti je naslednji po višini odhodkov, vendar so bili njihovi 

odhodki napram letu 2016 manjši za dobrih 480 tisoč EUR.  To dokazuje tudi dejstvo, da je bilo 

v lanskem letu  manj investicij.  

Sledi še Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju in potem ostali oddelki in četrtne 

skupnosti. 

 

Investicijske in tekoče odhodke v preteklem letu bo podal župan. 

 

Župan je povedal, da smo investicijske in tekoče odhodke razdelili tudi po oddelkih.  

Skupna občinska uprava. Največji odhodek je še vedno bila najemnina večnamenske dvorane v 

Spuhlji – 253.000,00 EUR. To je bil zadnji obrok. V letošnjem letu tega odhodka več ne bo. 

Potem so: 

-odškodnine in odvoz odpadkov – 148.128,00 EUR; 

-vračilo vloženih sredstev – 163.817,00 EUR; 

-pred čiščenje izcednih vod – dobrih 99.000,00 EUR in 

-investicijsko vzdrževanje CERO Gajke  22.915,00 EUR. 

 

Investicijski odhodki: 

Oddelek za gospodarske dejavnosti – cesta Podvinci dobrih 678.000,00 EUR. Vitalizacija 

Ptujskega jezera 309.233,0 EUR.  

Ureditev mestne tržnice 118.576,00 EUR. 

Izgradnja kolesarske poti Grajena – športni park 48.176,00 EUR. Kolesarska pot bo končana v 

mesecu dni. 

Prehod za pešce pri pokopališču – 51.000,00 EUR. 

Ureditev mestne galerije - 71.866,00 EUR. 

Sekundarna fekalna kanalizacija – 246.561,00 EUR in investicijsko vzdrževanje gospodarske 

javne infrastrukture dobrih 105.000,00 EUR. 

Investicijski odhodki – odkup zemljišč 94.362 EUR. 

Osnovna šola Olga Meglič – fasada na Prešernovo ulico 38.628,00 EUR. 

Dominikanski samostan – zunanja ureditev 29.788,00 EUR. 

 

Sekretariat za splošne zadeve: 

Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj 150.120,00 EUR. Zadnji obrok bo potekel leta 2020. 

To ni tako daleč.  
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Odplačilo leasingov Osnovne šole Olga Meglič, Osnovne šole Ljudski vrt in tribune. Tudi ti 

leasingi bodo potekli leta 2020, leasing Osnovne šole Olga Meglič v mesecu septembru, leasing 

Osnovne šole Ljudski vrt in tribune pa v mesecu decembru 2020. Letno to znese 425.904,00 

EUR.  

Materialni stroški – dediščina 22.051,00 EUR in Ureditev Panorame 89.002,00 EUR. 

 

Janez Rožmarin je menil, da vidimo, da nam ostane za investicije samo 3 mio EUR. V Mestni 

občini Ptuj imamo vse preveč stalnih zakonskih obveznosti, ki jih moramo pokrivati, zunanje 

občine pa imajo teh obveznosti veliko manj in lahko procentualno namenijo za investicije veliko 

več kot naša občina. In iz tega stališča so lahko te manjše občine tudi ponekod boljše urejene, 

koristijo pa prav tako mnoge inštitucije v mestni občini. Zato bi naj bilo razmišljanje v smeri, da 

bi države morala mestne občine drugače tretirati. V preteklosti je o tem bilo nekaj govora, sedaj 

pa se mestne občine gibljejo od 10 do 12 % za investicije. Na tak način pa res ne moremo mesta 

in infrastrukture pripeljati do nekega zavidljivega uspeha. 

 

Župan je povedal, da je situacija za mestne občine trenutno neugodna. Mestne občine se v okviru 

ZMOS-a borimo za poseben status mestnih občin, podobno kot jih ima glavno mesto, saj bi 

financiranje moralo biti drugače, vendar ni. Trenutno uspeha ni bilo. Vlada, ki sedaj končuje svoj 

mandat ni hotela komunicirati ne z mestnimi, niti z ostalimi občinami. Brez tega dialoga pa ni 

bilo možno nič narediti. Potrebno pa je vedeti, da v prihodnosti bomo morali računati predvsem 

na javna zasebna partnerstva, ki so sicer še nezaželena v Sloveniji vendar, če bo financiranje 

občin ostalo takšno kot je, verjetno se dosti ne bo spremenilo v prid občin, bo to gotovo postala 

edina možnost razvoja občin, pa tudi evropska in vsa druga sredstva, ki jih moramo izkoristiti 

takrat, ko so na voljo. 

Nuška Gajšek je povedala, da se k razpravi ni nameravala oglasiti, saj je zaključni račun 

dokument, ki je zaprte narave, saj gre samo za seznanitev z nekimi dejstvi. K razpravi pa jo je 

spodbudila razprava g. Janeza Rožmarina. Le 3 mio EUR sredstev nam ostaja za vse investicije in  

tudi župan ugotavlja, da tako na nacionalni ravni, kot tudi na lokalni ravni ne bo šlo brez dialoga, 

vsaj na dolgi rok ne. Zato je njen poziv k temu, da se pogovorimo, katere investicije bomo za teh 

3 mio peljali na način, da jih bomo dejansko dokončali. Še vedno trdi, da so tiste investicije, ki se 

vlečejo predolgo nekaj let najdražje, zato ker nam veliko denarja odpade zaradi nekih dodatnih  

stroškov, ki nastajajo v teh postopkih. Dejstvo pa je, da bo potrebno v novi sestavi Državnega 

zbora »izboriti« takšno večino, da bo šla v prid temu, da se spremeni zakon o financiranju občin, 

da se mestne občine dejansko postavijo v položaj, ki bo omogočal izvedbo vseh nalog, ki se jim 

konstanto nalagajo. 

Župan je povedal, da se strinja. 

Silvestra Gorjup je želela obrazložitev. Od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč smo pridobili 

okoli 1.200.000,00 EUR. Vprašala pa je, kam so ta sredstva bila vložena? Jasno je, da sredstva od 

prodaje stanovanj gredo za revitalizacijo drugih stanovanj. 800.000,00 EUR sredstev pa smo 

dobili od prodaje zemljišča na Potrčevi cesti, na drugi strani pa izgubili 5 mio EUR, ker ne bomo 

gradili oskrbovanih stanovanj. Vidimo, da so tu tudi »apetiti« zasebnikov, da se bodo oskrbovana 

stanovanja gradila na vseh področjih. Na Odboru za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo ni 

dobila prave obrazložitve, kje so ta sredstva 800.000,00 EUR v bilanci, ali so bila tudi porabljena 

za te tekoče transferje. 

Jelka Črnjavič je povedala, da so to dejansko tudi namenski prihodki od prodaje zemljišč, od 

prodaje opreme, od prodaje občinskega premoženja, konto tega pa so investicijski odhodki – 

3.177.000,00 EUR, med temi pa je tudi teh 800.000,00 EUR, ki smo jih dobili s prodajo stavbnih 

zemljišč. To pomeni, da so vsi investicijski odhodki dosti višji kot smo jih dobili samo s prodajo 

in smo morali sredstva jemati še od drugod, da smo lahko zadostili tem potrebam. Ni pa 
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določeno, da so sredstva od prodaje zemljišča za to in to investicijo. Gre za to, da je potrebno 

investicijske odhodke dejansko pokrivati s temi sredstvi. 

Ti prihodki postanejo del integralnega proračuna, ki ga potem razdelimo in tudi sprejmemo kot 

proračun Mestne občine Ptuj, je povedal župan. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Zaključnega računa proračuna 

Mestne občine Ptuj za leto 2017, v predloženem besedilu. 
Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih z večino glasov  

(ZA-23, PROTI-0) sprejel predlagani sklep 

 

3. Pobude in vprašanja 

 

Pisna vprašanja in pobude, ki smo jih prejeli za to sejo, so vam bile posredovane na mizo. 

 

Gorazd Orešek, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval naslednjo  

pobudo št. 564/39: V Mestni občini Ptuj se naj zniža komunalni prispevek za mlade. 

Obrazložitev: V kolikor ne želimo le populistično opozarjati na negativni naravni in selitveni 

prirast ter odseljevanje mladih iz naše občine, je potrebno sprejeti določene ukrepe, ki bodo 

usmerjeni v spreminjanje omenjenih trendov. Naše prebivalstvo se zelo hitro stara in zato je 

nujno, da na našem področju zadržimo čim več mladih, ki si bodo tukaj ustvarili dom in družino. 

S tem namenom se naproša Mestni svet in Mestno občino Ptuj, da pristopimo k pripravi podlag 

za znižanje komunalnega prispevka za mlade.  

 

Gorazd Orešek, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredoval naslednje  

vprašanje št. 565/39: Kakšen je status sodnih postopkov Zavoda za šport Ptuj proti 

podjetju Radial glede preveč plačanih zneskov iz pogodbe o Upravljanju Ptujskega jezera? 

Koliko denarja je bilo preplačanega? Kdo je bil skrbnik pogodbe in kakšni ukrepi so se v 

zvezi s tem izvedli? 

 

Miran Meško in Odbor za gospodarstvo sta posredovala naslednjo  

pobudo št. 566/39: Javnim službam Ptuj d.o.o. je bila naložena preučitev izgradnje parkirne 

hiše za Upravno enoto, zasebni investitor cilja na Blagovnico…. Javnim službam Ptuj d.o.o. 

se naj naloži, da preučijo možnost izgradnje PH (nadgradnje) na že obstoječem parkirišču 

za avtobusno postajo (med PP in Domino centrom), saj idejna zasnova že obstaja (in je na 

razpolago na sedežu Komunalnega podjetja) iz časov upravljanja koncesije s strani 

Komunalnega podjetja.  
Obrazložitev: Zemljišče je v lasti MO Ptuj, namenjeno je že tej dejavnosti…in kot tako služi kot 

optimalna podlaga za realizacijo projekta izgradnje pokritih parkirnih površin v mestnem jedru. 

Tudi sama lokacija je idealna, saj je umeščeno na rob mestnega jedra in izredno lahko dostopno 

tako iz Potrčeve kot Osojnikove ceste.   

V javnosti so take in drugačne opcije glede garažne hiše. Rdeča nit razprav na sejah MS pa je 

bila, da parkiranje v parkirni hiši obdržimo znotraj vpliva na regulacijo strategije parkiranja na 

Ptuju.  

 

Miran Meško, Svetniška skupina SD je posredoval naslednjo  

pobudo št. 567/39: Ob gostinskem objektu na Ranci se naj postavijo stojala za kolesa ali pa 

se naj Mestna občina Ptuj dogovori z najemnikom, da to takoj uredi. 
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Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 568/39: Pripravi se naj celovita in korektna informacija za javnost o poteku del 

ter o predvideni časovnici dokončanja del na starem mostu čez Dravo. 

Obrazložitev: V javnosti se pojavljajo govorice, da je prišlo na starem mostu čez Dravo do 

velikih zapletov.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 569/39: Kdaj se bo začela izgradnja krožišč na Bregu? Bo izgradnja končana 

do odprtja starega mostu?  

Nuška Gajšek je predlagala, da župan poda odgovor na vprašanji, ki jih je postavila pisno. V 

javnosti se pojavljajo govorice, da je prišlo na starem mostu čez Dravo, do velikih zapletov. Poda 

se naj odgovor, ali je kaj res, ali pa dela potekajo tako kot je potrebno brez zapletov. 

Župan je pojasnil, da se dela ne zapletajo in potekajo po planu. Izbran je bil izvajalec krožišč na 

drugi strani mostu, v teku je projektiranje montažnega krožišča na strani Minoritskega samostana. 

Želeli smo, da se naredi takoj pravo krožišče, vendar to časovno ni izvedljivo, ker ne bi prišli 

skozi. Hkrati z otvoritvijo mostu se bo tu postavilo montažno krožišče. To je pomembno za to, 

ker želimo, da sta na mostu samo dva pasova, ne več trije. V primeru, da imamo krožišče ne 

potrebujemo več levih zavijalcev. To potem tudi sprosti prostor za kolesarske poti in lahko 

zraven pešcev čez ta most spustimo tudi kolesarje po kolesarski stezi in jih potem povežemo na 

Osojnikovo cesto in pridemo potem do kolesarske poti mimo železniške postaje in tako te poti 

zaključimo. Ni nobenih informacij, da bi se kaj zapletalo. To smo tudi preverili na enem od 

vsakotedenskih sestankov in tako so nam tudi odgovorili. 

Miran Meško je menil, da če se bodo umestile samo dve smeri prometa kolesarske steze, se naj 

ne ponovi to, kar je na Puhovem mostu, da se fizično pregradi do kolesarjev, saj se potem 

zablokira intervencije. 

Župan je povedal, da bodo kolesarske steze v istem nivoju kot je cestišče, pločnik pa mora ostati 

dvignjen ob ograji. Zato, ker bo pločnik malo dvignjen se bo tudi malo povišala ograja, 

zamenjale pa se bodo tudi luči. 

Kdaj je predvidena otvoritev mostu, je vprašala Nuška Gajšek? 

Tega nam niso povedali, vendar pa še vedno velja, da bodo dela zaključena pred začetkom 

novega šolskega leta, okoli 20. avgusta 2018, je povedal župan. Verjame, da tako tudi bo. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 570/39: Ali se bo, sedaj v času rekonstrukcije, sanirala vodovodna cev čez stari 

Ptujski most?  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 571/39: V starem mestnem jedru, se naj poslovnim subjektom na modri coni, 

kjer je to mogoče, omogoči nakup dovolilnice za dolgotrajno parkiranje. Predlaga, da se 

vloge poslovnih subjektov obravnavajo individualno ter da se o njih odloči na podlagi 

ogleda dejanskega stanja. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednje  

vprašanje št. 572/39 (vezano na pobudo 550/38): Kaj se je dogovorilo na dosedanjih 

sestankih z DRSI in DARS, kakšna so stališča vpletenih, ter kakšni so naslednji koraki MO 

Ptuj glede ureditve križanja in ostalih povezanih zadev na tem območju? 

Navedeno v odgovoru na pobudo 550/38 pomeni, da se bo del prometnih obremenitev 

preusmeril tudi na odsek od nove regionalke R3-710/0352 do Petrola, ki je lokalna cesta, 

vendar že danes obremenjena z težkim in regionalnim tovornim prometom. Zato je nujno 
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takoj pristopiti k aktivnemu prizadevanju ureditvi križanja Zagrebške in obvoznice, ter 

tako popolnoma razbremeniti omenjeni odsek težkega prometa.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je posredovala naslednjo  

pobudo št. 573/39 (vezano na vprašanje 551/38): Občina bi morala omogočiti vsem 

občanom enake možnosti in skleniti pogodbo, z operaterjem na omenjenem območju, ki 

vzpodbuja izgradnjo optičnega omrežja, podobno kot je sklenjena pogodba na področju 

KKS Ptuj d.o.o in Teleing d.o.o.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednje  

vprašanje št. 574/39 (vezano na vprašanje 549/38): Pri odgovoru na vprašanje je izpadel  en 

del odgovora, ki je sledilo, kdo ima daljince.  Glede na to, da smo krog imetnikov daljincev 

tako razširili, ali bomo tem, ki niso nujni, kot je bilo dogovorjeno z investitorjem, tudi 

izdajali kakšne račune za sanacijo peš mostu, če ga že uporabljajo, da ne bo ves strošek 

samo na občini in glede na to, da smo daljince dodeljevali po neki čudni selekciji, saj so jih 

eni dobili, drugi pač ne. 

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo  

pobudo št. 575/39 (vezano na pobudo št. 558/38): O izgradnji dveh blokov v Kraigherjevi 

ulici kot je navedeno v odgovoru na pobudo, se naj opravi široka javna razprava. Opravi se 

naj zbor stanovalcev, na katerem se naj razpravlja o ideji gradnje. Pridobiti je potrebno 

njihovo soglasje. Komunikacija mora biti, saj se to ne more delati mimo lastnikov stanovanj 

in lastnikov tistih hiš, na katere bo gradnja bokov mejila. Ker gre za tako velik in 

pomemben poseg tako v življenjski prostor kot v kvaliteto bivanja, in ker gre za veliko 

investicijo občine se pričakuje, da bo o tem kaj rekel tudi mestni svet, da se bomo 

konkretno seznanili z vsemi postopki, v kateri fazi je zadeva gradnje in  katere faze sledijo. 

To je preveč pomembna tema, in si ne smemo privoščiti pomanjkanje dialoga. 

Obrazložitev: Gradnja v ozki Kraigherjevi ulici bo to ulico obremenila na drugačen način, 

imamo pa že sedaj probleme s samo obremenjenostjo ulice. V primeru gradnje bodo tu leto dni 

vozili tovornjaki, saj drugega dostopa ni, kar je lahko zelo moteče za stanovalce. Drugo vprašanje 

pa je, kako bo umestitev v ta prostor, ki je predviden, vplivala na vse stanovalce, ki živijo v 

sosednjih hišah. Ocenjuje, da lokacija ni najbolj posrečena, kljub temu, da stanovanja nujno 

potrebujemo, saj občina ima primernejše lokacije. V preteklem mandatu sklica mestnega sveta 

pod vodstvom bivšega župana je bil plan izgradnje blokov v Rabelčji vasi, kjer je več prostora in 

več dostopa. Zemljišča so tudi na Osojnikovi cesti, kjer gradnja ne bi bila tako moteča za 

obstoječe stanovalce.  

 

Nuška Gajšek, Svetniška skupina SD je podala naslednjo  

pobudo št. 576/39 (vezano na vprašanje 559/38): Z odgovori na postavljena vprašanja na 

37. in 38. seji mestnega sveta (bivša Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, oz. rdeča šola) ni 

zadovoljna, saj to ni odgovor na njeno vprašanje, ki bi dal konkretne odgovor, kar je želela, 

da se odgovori. Zato naj o tem opravi razpravo mestni svet v skladu z 19. členom 

Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, pri čemer naj po končani razpravi sprejme 

odločitev, oz. se mestni svetniki izrečemo o tem, da se podpre, da se objekt bivše OŠ dr. 

Ljudevita Pivka umakne iz ponudbe nepremičnin za prodajo. Kot gradivo za razpravo se 

naj na mestni svet predloži idejna zasnova iz leta 2010, mestni svet se naj seznani s stanjem 

nepremičnine, z okvirno oceno potrebnih vlaganj. Neka ocena je že bila opravljena. Ta 

ocena investicije pa več ne drži, ker je bilo nekaj sredstev v to stavbo že tudi  vloženo. Po 
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opravljeni razpravi in po seznanitvi z vsemi dejstvi se naj mestni svet odloči, ali se gre v 

investicijo in se ta nepremičnina nameni za nove prostore glasbene šole.  

Obrazložitev: V zvezi z vprašanjem/pobudo mestne svetnice Nuške Gajšek, vezanim na 

problematiko ustavitve prodaje nekdanje OŠ dr. Ljudevita Pivka (Raičeva 2) in preureditve teh 

prostorov za potrebe glasbene šole, je bila postavljena pobuda št. 530/37 na 37. seji mestnega 

sveta. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v 19. členu določa, če član sveta ni 

zadovoljen z odgovorom  

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo.  

 

Mestna svetnica je na 38. seji mestnega sveta pojasnila, da ni zadovoljna z odgovorom in 

ponovno postavila pobudo z dotično problematiko pod zaporedno številko 559/38.  

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj v 19. členu določa, da lahko mestni svetnik, če tudi 

po tem ni zadovoljen z odgovorom, predlaga mestnemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o 

čemer odloči svet z glasovanjem. Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan uvrstiti 

to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.  

 

V konkretnem primeru so bili izpolnjeni vsi poslovniški pogoji, zato je predsedujoči dal na 

glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj soglaša, da se problematika ustavitve prodaje 

nekdanje OŠ dr. Ljudevita Pivka (Raičeva 2) in namembnosti uporabe prostorov uvrsti na 

dnevni red naslednje seje mestnega sveta.  

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

Točka bo umeščena na majsko sejo mestnega sveta, strokovne službe pa bodo pripravile gradiva, 

je pojasnil župan.   

 

Miša Pušenjak, Svetniška skupina SLS je posredovala naslednjo  

pobudo št. 577/39: Za hortikulturno zasaditev našega mesta. Že več let opazujemo 

hortikulturno zasaditev našega mesta Ptuj, če jo sploh lahko tako imenujemo. Eden izmed 

pomembnih strateških ciljev je tudi izgled samega mesta. Nič bolj ne oblikuje izgleda mesta, 

kakor to, kako je mesto zasajeno z okrasnimi rastlinami.  

Obrazložitev: Točno leto dni nazaj smo dali to pobudo, a od takrat se je zgodila samo sečnja 

drevja, ki je ogorčila številne prebivalce Ptuja. Predstavljena nam je bila sicer ponovno neka 

analiza, študija… tega smo videli v zadnjih letih že veliko, a žal vedno ostaja vse na papirju. Zato 

to pobudo ponovno dajemo.  

 

Miša Pušenjak, Svetniška skupina SLS je posredovala naslednje  

vprašanje št. 578/39: Kdaj se bo v našem mestu končno zgodil premik, da se bodo krožišča, 

ki so nam v večini v sramoto, uredila po enotnem konceptu tako, da bodo prikazovala 

zgodovino, življenje in pomembne lastnosti Ptuja?  

Obrazložitev: Pri tem prazni izgovori, ne moremo, ni v naši pristojnosti in podobno nimajo 

nobene teže in veljave. Naše mesto želi in hoče biti turistično mesto. Kdaj bo to po zunanjem 

izgledu tudi postalo? 

 

Miša Pušenjak, Svetniška skupina SLS je posredovala naslednje  

vprašanje št. 579/39: Kdaj se bo mesto začelo obnavljati, ne pa samo zapirati? 
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Po mestu se pojavlja vedno več rdeče belih oznak, prepovedi, zaprtih cest, oznake odpada 

omet, opeka. To ni v ponos mestu in ne prispeva k turizmu. Skratka, Ptuj z vsemi temi 

oznakami deluje bolj kot razpadajoče mesto, kakor pa živo, za turiste privlačno mesto. 

Obrazložitev: Prebivalci se sprašujejo, kam to vodi, kdaj se bo pričelo kaj obnavljati, ne pa samo 

zapirati. Raje se denar smotrno porabi za obnovo teh stavb, kakor pa za nekaj, s čemer se ne 

strinja več niti polovico prebivalstva, to je izgradnja prireditvenega prostora, ki ji rečete obnova 

mestne tržnice, kar seveda ni. Največ vprašanj pa je na temo zapore odcepa na Slomškovi ulici, ki 

je na vstopu v stari del mesta res povsem nedekorativna oz. grda. Ves čas so svetniki tudi 

opozarjali na obnovo steklarske delavnice, zdaj pa je zaradi nje zaprta stara uličica, omet odpada 

tudi z zgradbe UE….  

 

Tanja Meško Tonejc, Svetniška skupina Lista ZA Ptuj je posredovala naslednje  

vprašanje št. 580/39: Ali rekonstrukcija kotlovnice in lesna biomasa res pomenita čistejše 

okolje v mestu Ptuj? 

Obrazložitev: V Ptujčanu XXIV/3, ki je izšel 23. marca 2018, je na kratko predstavljen projekt 

rekonstrukcije kotlovnice na Volkmerjevi cesti z novim nosilnim energentom – lesno biomaso. 

Glede na to, da je kotlovnica postavljena v gosto poseljenem delu ČS Ljudski vrt – v blokovskem 

naselju – in da so v bližini (do 500 m) Šolski center Ptuj, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Otroški vrtec 

Vilinski gaj, Dom upokojencev Ptuj, Otroški vrtec Ptuj, Zdravstveni dom Ptuj, Splošna 

bolnišnica Ptuj, bo sprememba vplivala na veliko število prebivalcev, med njimi tudi na posebej 

občutljive. 

Trenutno se kot energent uporablja plin, ki sodi pri uporabi med čistejše energente ter ne 

povzroča smradu in hrupa. Prehod na lesno biomaso bi pomenil veliko dodatno obremenitev 

okolja in vplival na varnost v prometu, saj bi dnevna dostava sekancev in odvoz pepela 

predstavljala povečan promet ravno ob šolskih poteh. 

Zapis na strani 8 »Emisije CO2 bodo lahko nižje kar za 70 odstotkov« zveni zelo vzpodbudno in 

okolju prijazno, a nič ne izvemo na čem temelji. Predvideva, da je to predpostavka, če bi se 

večina individualnih kurišč preusmerila na daljinsko ogrevanje, saj je znano, da so največji 

onesnaževalci zraka v zimskem času prav individualna kurišča, kjer se vedno pogosteje uporablja 

slaba kvaliteta kuriva, kar se odraža v povečanem deležu trdih delcev v zraku. 

Tudi če se vgradijo najučinkovitejši dimni filtri za trde delce, pa je veliko vprašanje kako se 

lahko prepreči smrad od zatohlosti dimnih plinov, da ne bo moteč za prebivalce? 

Kje se lahko na poljuden in objektiven način seznanimo z delujočim daljinskim ogrevanjem, ki za 

energent že dalj časa uporablja lesno biomaso. 

 

Silvestra Gorjup, Svetniška skupina DeSUS je podala naslednjo  

pobudo št. 581/39: Na Potrčevi cesti se naj uredijo prostori za invalide, predvsem za 

gluhoneme, pa tudi za Društvo upokojencev Ptuj, ki so v najemnem odnosu s ČS Center. 

Uredi se naj vsaj prenos prostorov na društva, saj ČS Center teh prostorov ne koristi  

(razen balinišča). S prenosom prostorov na društva se bodo ti začeli vsaj vzdrževati s  

prostovoljnim delom. 

Obrazložitev: Na skupščini invalidov kjer je bila prisotna je bilo izpostavljeno vprašanje 

ravnanja s prostori, ali najemnimi prostori za invalide, predvsem za gluhoneme, pa tudi za 

Društvo upokojencev Ptuj, ki je v najemnem odnosu s ČS Center. Že dve leti se dogaja, da 

nimajo niti kurjave. Vemo pa, kaj pomeni, tudi če gre za društvene prostore,  če prostori niso 

ogrevani. Dana sta jim bila dva kaloriferja, vendar pa je ob tako slabi električni instalaciji bila 

tudi prekinitev elektrike. Na skupščini invalidov je bila dana tudi kritika predstavnika invalidske 

organizacije, da naj vendarle uredimo prostore za gluhoneme. Pa tudi pobuda Društva 
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upokojencev Ptuj je bila, da se zadeve uredijo, saj je društvo vložilo 110.000 EUR  v to stavbo, 

vendar pa danes plačuje najemnino. 

 

Silvestra Gorjup, Svetniška skupina DeSUS je podala naslednjo  

pobudo št. 582/39: Prouči se naj možnost uvedbe drugega mestnega avtobusa za primestna 

naselja. Razmisli se tudi naj o simboličnem prispevku.  

Obrazložitev: Dobro je, da imamo brezplačni mestni avtobus, vendar se ta avtobus obrača samo 

v okviru centra in v okviru blokovskega naselja in do ptujskih toplic, dvakrat dnevno pa tudi do 

pokopališča. Gre za strogi center mesta. Vemo, da v primestnih območjih, kot so Vičava, 

Grajenščak, Grajena, Rogoznica, Budina, Spuhlja živi preko 2000 ljudi starejših nad 70 let. 

Postavlja se vprašanje, zakaj je priviligiran samo center mesta, primestna območja pa nimajo 

prevoza niti do centra mesta. Če sredstev ni, se je potrebno dogovoriti za simbolični prispevek 

morda 0,50 EUR, ali morda mesečne karte, da se zadeve tudi uredijo. Gre za en del ljudi, ki so v 

priviligiranem položaju, starejša populacija iz primestnega območja pa nima možnosti, da pride v 

mesto, razen, da si najamejo taksi, vendar pa te možnosti vsi nimajo. 

 

Nuška Gajšek je podprla pobudo gospe Silvestre Gorjup, da je potrebno zagotoviti dodatni 

avtobus in preučitev različnih možnosti.  

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo  

pobudo št. 583/39: Tistim, ki imajo lokale v Miklošičevi ulici se naj nameni nekaj  

namenskega prostora za  parkiranje, za dostop do njihovih lokalov. 

Obrazložitev: Tisti, ki imajo lokale v Miklošičevi ulici želijo, da se jih upošteva za kratkotrajno 

parkiranje, za dostop do njihovih lokalov. V primeru neupoštevanja pobude nameravajo 

ustanoviti civilno iniciativo in zbirati podpise. Prav je, da se jih upošteva. 

 

Janez  Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednjo  

pobudo št. 584/39: Glede nadaljnje sečnje v Sončnem parku pri Dominikanskem 

samostanu, se naj pojasni ali je ta sečnja dokončna, ali pa se bo sečnja še nadaljevala. 

Obrazložitev: Veliko občanov je zaskrbljenih, kaj se bo zgodilo v Sončnem parku pri 

Dominikanskem samostanu glede nadaljnje sečnje, saj se predvideva, da se bo sečnja še 

nadaljevala.  

 

Janez Rožmarin, Svetniška skupina Nova Slovenije je podal naslednje  

vprašanje št. 585/39: Kako se bomo odzvali na dopis Boksarskega kluba Ptuj, saj smo 

omenjeni mestni svetniki, metni svet in župan? 

Obrazložitev: Skrbijo ga številni dopisi in nejasnosti. Sam je tudi v svetu Zavoda za šport Ptuj, 

Mestna občina Ptuj pa je tudi ustanoviteljica Zavoda za šport Ptuj, zato bi v tej smeri tudi morali 

iskati neko rešitev. Zanimalo ga je, kako daleč je ta zadeva? 

 

Klemen Rutar, Svetniška skupina Nova Slovenija je podal naslednje  

vprašanje št. 586/39: Ali bo možno turistom že v tem poletju ponuditi dodatno gostinsko 

ponudbo na Ptuju, ali ne? 

Obrazložitev: Pred nekaj časa je bilo povedano, da se bo morda na Ptujskem gradu odprla, 

restavracija,  povedano je tudi bilo, da bo morda tudi na Panorami zaživel kakšen mini bar. 

 

Župan: Projekt mini bar na Panorami poteka dalje. Imamo idejne rešitve. Pripombe mestnih 

svetnikov so bile, da smo del denarja  neupravičeno vložili v gostinski lokal na Ranci. Iščemo pa 
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neko drugo rešitev, vložek privatnega investitorja. Pogovarjamo pa se tudi z Javnimi službami 

Ptuj d.o.o., če bi bili zainteresirani. 

 

Restavracija na gradu je bila tema o kateri smo se dolgo pogovarjali, iskali smo tudi možne 

rešitve, vendar iz strani muzeja ni bilo sporočeno, da bi potencialni investitor želel tam narediti 

restavracijo, oz. kakršenkoli drugi lokal. 

 

Klemen Rutar, Svetniška skupina Nova Slovenija je postavil naslednje  

vprašanje št. 587/39: Ali bo odpiralni čas na Ptujskem gradu ostal takšen kot je sedaj, ali se 

bo morda v poletnem času spremenil? 

 

Župan: Odpiralni čas gradu je zadeva Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. Enako kot zadnja tri 

leta pa bo tudi v letošnjem letu Mestna občina Ptuj sofinancirala varovanje od 18. do 21. ure. 

Ptujski grad  je normalno odprt do 18. ure zvečer. Vemo, da je to poleti premalo. Že pred tremi 

leti smo se dogovorili, da bomo Vargasu plačali dodatno varovanje 3 ure, in bo v poletnem času 

Ptujski grad odprt do 21. ure. 

Klemen Rutar, Svetniška skupina Nova Slovenija je postavil naslednjo  

pobudo št. 588/39: Ker se ponovno zbira civilna iniciativa za ograjo na tržnici, se je s  

predstavniki civilne iniciative potrebno vsaj pogovoriti, da vidimo kaj se lahko doseže, da 

ne bomo ponovno doživeli javnih pritiskov kot smo jih pri drevesih. 

Obrazložitev: Ljudje imajo dvojne informacije glede ograje na tržnici. Eni pravijo, da bo ostala, 

drugi pravijo, da se bo porušila. 

 

Župan je glede tržnice pojasnil, da projekt poznamo, ograje na novem projektu ni. Pogovarjamo 

pa se s civilno iniciativo in s projektanti, da pa bi en del te ograje nekje prezentirali in tudi 

napisali, da je bila takšna prejšnja ograja. 

 

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

pobudo št. 589/39: Pobudo podaja s strani krajanke iz Spuhlje, hiš. št. 40, to je tik ob glavni 

prometni cesti, od križišča v smeri Varaždin – Borl je ta hiša oddaljena cca 100 m. Pri tej 

hiši in tudi okrog imajo otroke, ki morajo priti do šolskega avtobusa. Te hiše pa imajo 

problem, kje ti otroci naj prečkajo cesto, da bodo varno po pločniku prišli do avtobusne 

postaje, saj na tej njihovi poti ni prehoda za pešce, cesto pa morajo nekje prečkati. Zadeva 

se naj preveri, oz. najde možnost, da se nekje naredi prehod za pešce, in da se tem otrokom 

zagotovi varna pot do avtobusne postaje.                                                                               

 

Zadevo bomo takoj proučili, je povedal župan. 

 

Miran Meško, Svetniška skupina SD je podal naslednjo  

pobudo št. 590/39: Pripravi se naj predlog, kako izvesti močnejši ali pogostejši javni prevoz, 

ga vezati stroškovno ter ga pokrivati iz pobiranja parkirnin, ki ih izvajamo znotraj 

mestnega jedra in to zaključiti v eno celostno razvojno strategijo mobilnosti v Ptuju. 

Pogovarjati se ločeno, ali samo o enem, ali samo o drugem in zadeve ne povezati v eno 

strateško usmeritev je nepotrebno trošenje denarja. Ta točka se tudi naj umesti na eno od 

naslednjih sej mestnega sveta in se naj razpravlja o načinu izvajanja teh služb. Opredeli pa 

se tudi naj, v katero smer bomo usmerjali Javne službe Ptuj d.o.o., ali je to opcija 

gostinstvo, kot smo slišali na današnji seji, ali pa jih bomo držali na nivoju tega, da 

opravljajo samo javna dela. 
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Obrazložitev: Vprašanje mestnih avtobusnih linij bolj posega kot si mislimo v trajnostno 

mobilnost, ali v strategijo razvoja trajnostne mobilnosti v Ptuju, saj je to vezano na kolesarske 

steze, ki jih gradimo, vezano na parkirna mesta, ki jih izgubljamo. To pa  ne sme  biti več samo 

vprašanje, ali je ena linija mestnega avtobusa zraven nova postavka v proračunu, ki jo bomo 

izvajali, ali bomo sredstva zagotavljali kako drugače, ampak se moramo temeljito vprašati in 

razmisliti o tem, kdo bo izvajal to službo javnega prevoza, vendar pa koncesionarja za izvajanje 

parkirnin imamo, saj so to Javne službe Ptuj d.o.o., ki so bile na današnji seji že omenjene kot 

opcija, da bi se ukvarjale tudi z gostinstvom, vendar to ni njihovo poslanstvo, saj bi naj opravljale 

izključno javna dela, mestni prevoz, parkirnine, in to je tisto, kar pričakujemo, da bi naj delale 

optimalno. 

 

Ker ni bilo več vprašanj, pobud in predlogov, je predsedujoči zaključil točko dnevnega reda. 

 

Na pobude in vprašanja, ki so bila postavljena na današnji seji, bodo pripravljeni odgovori, ki 

bodo objavljeni z gradivom za naslednjo redno sejo mestnega sveta.   

 

4. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja 

prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna 

 

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta 

soglasno podprla predlog odloka. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga odloka ni imela 

pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu odloka, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora RO06 Ptuj – Žabja vas – centralni del in 

RO07 Ptuj – Žabja vas – opekarna, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih z večino glasov  

(ZA-23, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

 

5. Del enote urejanja prostora območja P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami: 

a) Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu      za del 

območja P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami 

b) Predlog Stališč do pripomb javnosti podanih v času javne razgrnitve  dopolnjenega 

osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem     načrtu za del območja P11-

S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri Panorami 

 

Predsedujoči je predlagal, da se razprava o obeh podtočkah vodi skupaj in o vsaki podtočki 

glasuje posebej. 

 

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta 

soglasno podprla dopolnjen osnutek odloka in predlog stališč do pripomb javnosti. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu dopolnjenega osnutka odloka 

ni imela pripomb in ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo. Prav tako ocenjuje 
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predloge stališč podane v času javne razgrnitve kot primerne za nadaljnjo obravnavo na mestnem 

svetu. 

 

Dr. Štefan Čelan je povedal, da ga je poklicala družina Krapša in mu poslala vso dokumentacijo, 

vso korespodenco od leta 2012 naprej. So pa nad tem zelo razočarani, saj od vseh obljub, ki so 

bile dane, da se bodo zadeve uredile, ni bilo nič urejeno. Pri celotni zadevi imajo dve glavni 

pripombi. Cestišče gre 2 m od objekta kjer ljudje spijo, to je zanje nesprejemljivo. Sin Mitja 

Krapša vztraja na tem, da vse pravice, ki so mu bile kršene iz naslova spremembe OPPN, da bo 

vložil tožbo, in da ta cesta, ki je tu vrisana v tej vijugi čez njegovo parcelo to parcelo uniči. Pravi, 

da je bil izločen iz postopka, kljub temu pa se sedaj rišejo ceste čez njegove parcele, kar pa za 

njih v nobenem primeru ni sprejemljivo. Vprašal pa je, kaj pa je sprejemljivo, če predvideno ni 

sprejemljivo. Povedali so mu, da je prvi pogoj zagotovo, da se cesta, ki gre mimo gostišča 

odmakne vsaj 6 m od objekta, kar je tudi vedno bila njihova zahteva. Dr. Toplak bi naj bil narisal 

rešitev, kako bi naj ta cesta potekala, s to rešitvijo so se tudi strinjali, vendar pa Biro 33 tega ni 

upošteval. Njihovo stališče je, zakaj se cesta ne potegne naravnost skozi njegovo parcelo in se 

hiše razmaknejo in cesta gre med hišami. Bile pa bi naj dane takšne ali drugačne obljube. G. 

Krapša pa mu je posredoval veliko dokumentacije, iz katere pa je razvidna korespodenca s 

Skupno občinsko upravo, taki in drugačni sestanki, zapisniki, kjer so pripombe bile zapisane. G. 

Krapša apelira, če je možno, da se zadeva uredi po dogovorni poti, sicer bodo izbrali vsa sredstva 

za tožbe, ki jih imajo na voljo in bodo tožili.  

Predlagal je, da pripravljavci gradiva razmislijo, ali je zadevo možno rešiti na kakšen drugačen 

način. 

Mag. Darja Harb je povedala, da je v dveh ali treh dokumentih, ki jih je poslal g. Krapša 

napisano, da se bo pridobilo neko pravno mnenje. Tudi v mesecu decembru 2017 je bil sestanek, 

v katerem zapisniku je zapisano, da se bo pridobilo pravno mnenje, vendar g. Krapša pravi, da do 

današnjega dne ni dobil nobenega mnenja. Sprašuje tudi, kaj se je zgodilo s tem pravnim 

mnenjem? 

Župan je povedal, da postopek teče preko Skupne občinske uprave. 

Alenka Korpar je povedala, da je res, da se je postopek začel že zelo daleč nazaj. Na tem 

območju je zelo veliko lastnikov zemljišč, zato je bilo potrebno veliko usklajevanja, da je osnutek 

sploh lahko nastal. Že v začetku, o tem bo verjetno tudi lahko več povedal g. Stanislav Arnuš, ki 

je bil izdelovalec OPPN še v fazi, ko se je zadeva peljala preko Projekte in pozneje ko je izvedbo 

OPPN prevzel na svojem biroju, da se je z vsemi lastniki zemljišč večkrat na veliko sestankih 

poskušalo najti rešitve, ki bi vsem tudi ustrezale. Žal pa do tega zelo dolgo ni prišlo, saj so trije 

lastniki nasprotovali in več ali manj niso želeli sodelovati v tem postopku dalj časa. Na neki točki 

pa je bilo potrebno reči, ali bomo z zadevo ovirali tudi vse ostale investitorje, ki bi želeli na tem 

območju graditi zaradi enega, ki se ne strinja, ali bomo zadevo dali v predal. 

Kot je bilo povedano, od leta 2012, pa še prej smo poskušali umestiti ali izdelati OPPN na 

celotnem območju. Glede na to, da do tega ni prišlo, so ostali investitorji želeli, da se OPPN 

razdeli v dve etapi in sicer za tiste, ki želijo pripeljati zadevo do konca in za tiste, ki v samem 

OPPN ne želijo sodelovati. Na podlagi tega je bila sprejeta sprememba sklepa o začetku postopka 

izdelave, kjer je bil ta OPPN razdeljen v dve etapi, prva etapa, katere območje se sedaj sprejema 

in druga etapa, ki se bo lahko sprejemala takrat, ko bodo lastniki zemljišč želeli, da se to tudi 

izvede, saj gre za sama individualna zemljišča, individualno lastnino. 

Sam OPN pri izdelavi OPPN zahteva, da je vsa infrastruktura že izdelana, umeščena že v tej fazi 

izdelave OPPN. To pa pomeni, da območji E in F morata biti med sabo povezani s cestno 

infrastrukturo, ki je ni možno izpeljati drugje že zaradi naravnih danosti, kjer je območje 

prestrmo severno in južno. Kar tako si verjetno tudi projektant ni izmislil te umestitve, ampak je 
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bila zadeva tudi umeščena celo dvakrat na Urbanistično komisijo, kjer je zadevo potrdil tudi g. 

Toplak in je kot takšna bila tudi javno razgrnjena. 

Pripomba, ki jo je dal g. Krapša in njegova sestra na samo javno razgrnitev, je tudi pod točko b 

predmet obravnave na današnji seji. G. Arnuš bo obrazložil, kaj je možno upoštevati in kaj v tej 

fazi ni možno upoštevati. 

Ne glede na to, kako je danes cesta umeščena v to območje, bo investitor in lastnik na teh 

zemljiščih še vedno imel možnost, da se ta cestna povezava v obravnavi druge faze lahko tudi 

drugače izpelje, kar pa bo verjetno tudi v interesu Mestne občine Ptuj, da se tudi v drugi fazi 

OPPN sprejme, saj na to območje želimo prestaviti vodohram iz območja Panorame. 

Glede seznanitve g. Krapša s samim postopkom in kako lahko kot javnost, kot tisti, ki se ga 

dotika predloženi OPPN vstopi v postopek, je povedala, da so mu posredovali sklep o začetku 

postopka, kjer je zelo podrobno pojasnjeno, kako poteka sam postopek in kako poteka tudi 

vključevanje javnosti in obveščanje zainteresirane javnosti. Te informacije je dobil pred približno 

14 dnevi. Z njim je bil opravljen tudi sestanek pri županu, kjer smo mu ponovno predstavili, na 

kakšen način bo vključen v postopek. Temu bi lahko rekli tudi pravno mnenje. Informacije ima in 

jih je tudi dobil. G. župan je tudi  s sodelavcem iz Skupne občinske uprave šel na sam teren in si 

je teren tudi sam ogledal. Očitek je tudi bil, da g. Krapša ni dobil nobenih informacij, kar pa ne 

drži.  

Župan je predlagal, da g. Arnuš pove tisto, kar je najbolj pereče, zakaj poteka cesta tako blizu 

hiše, in ali lahko ta cesta poteka med hišami na območju F tako kot predlaga g. Krapša. 

Stanislav Arnuš je menil, da je bilo povedanih kar nekaj neresnic. S tem se zavaja prisotne, da je 

cesta 2 m od objekta. Cesta, ki je sporna v tem delu, že danes ta cesta napaja hišo, ki tu stoji, ker 

tukaj živi eden od lastnikov in je cesta odmaknjena, mi smo jo odmaknili od 2 do 2,6 m, od 

parcelne meje smo odmaknili cestno telo, 1 m vstran pa je še asfalt cestišče, kar pomeni, da smo 

od meje 3 m od cestišča, hiša sama pa je od te meje odmaknjena 2 m. Sama hiša je od cestišča 

odmaknjena 4 do 5 m. Umestitev same ceste je pogojena tudi z OPN, ki zahteva, da se ta obvozna 

cesta, ki je od spodaj pri kapelci in ta druga na hribu povežeta. Problem je tudi, da ta postopek 

traja že več kot 10 let. 

Ko je bil še sam na Projekti Ptuj d.o.o. je bil g. Krapša na veliko sestankih, kako bi tudi njega 

upoštevali, vendar pa se nikoli ni strinjal z neko cestno povezavo, ki je logična, ampak je vedno 

po svoje zahteval neke ceste, kjer je bilo nemogoče zaradi samega konfiguracijskega terena. Bilo 

je 4 ali 5 variant rešitev, da se to območje tudi vključi v sam OPPN, vendar pa nikoli ni prišlo do 

nekega »skupnega jezika«, kjer bi se stranke strinjale, in so pač vsak na svojem območju  uredile 

to, kar je želja katerega od lastnikov. Za to območje pa smo skupaj s Skupno občinsko upravo 

odločili, da se območje razdeli na dve fazi in se v drugi fazi lahko prične tudi z urejanjem tega 

območja in še ostalega, ki ni predvideno. Ta 2 m pas, ki ostane med cesto in parcelno mejo je 

možno izkoristiti za izgradnjo protihrupne ograje ali  zasaditve.  

Miša Pušenjak je menila, da je pri tej točki prav presenečena, kako lahko občina govori eno, 

dela pa drugo. Zadeva ni usklajena. Iz pripomb na razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka 

izhaja, da niti ena pripomba ni bila upoštevana. Vprašanje je tudi, kdo ima vedno prednost v naši 

občini, ali občani, ki že živijo na nekem območju, ali tisti, ki prihajajo in se potem tistim, ki že 

živijo na tem območju slabšajo življenjske razmere v imenu nekega kapitala ali razvoja. Svetnike 

pa sprašuje, ali res hočete še eno tožbo, ali nimamo že dovolj tožb, saj se že 4 leta samo tožarimo, 

sedaj nas že župan vse skupaj toži in podobne zadeve. Ta primer je tipični primer, kar delamo 

zadnja 4 leta, delamo slabše pogoje za tiste, ki že nekje živijo v imenu nekega kapitala in nekega 

razvoja, o katerem sploh ne vemo. Ni pa tudi res, da ta gospod v postopku  ni hotel sodelovati, ni 

pa hotel sodelovati po vaših kriterijih, oz. po vaših naročilih, saj sploh ni bilo nobenega takšnega 

predloga, ki bi lahko njemu ustrezal, s to cesto pa ste mu uničili dve parceli, ne samo eno. 
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Janez Rožmarin je povedal, da je že na Odboru za okolje in prostor razpravljal o načrtovanju 

infrastrukture, posebno ceste na celotnem območju, ki se predvideva za poselitev, pa tudi 

pritožba g. Mitja Krapša mu to potrjuje, da se načrtovalci niso lotili reševati OPPN Krčevina pri 

Ptuju – pri Panorami tako, da bi zajeli tudi predvideno parcelacijo prostora in si pridobili  

soglasje, da ne bi bilo pritožb; če na cesto obstoječe hiše ne bi imeli pripomb do teh zadev ne bi 

prihajalo. Vprašal je, v kakšni fazi reševanja so te zadeve? Kot je bilo povedano, jim ni bilo 

podano pravno mnenje. Na Odboru za okolje in prostor, pa tudi drugod zagovarja vsak novi 

OPPN in vse kar bi se lahko naredilo v naši občini, vendar pa se včasih vse te ideje izgubijo, ker 

morda v sami začetni fazi nismo dovolj natančni ali pa tudi poslušni za vse potrebno. 

Zakaj ni bilo pravnega mnenja, je vprašal župan?  

Alenka Korpar je povedala, da je sodelavka, ki vodi te postopke na bolniški. Informacijo o tem, 

kar je napisal g. Krapša je dobila šele na sami seji. Zato žal ni mogla dovolj zgodaj dobiti 

informacije. G. Tine Janežič je za občino pripravil pravno mnenje in ga. Snežana Sešel ji je v 

SMS sporočilu  zagotovila, da smo pravno mnenje g. Krapšu tudi poslali.  

Dr. Štefan Čelan je menil, da po tem kar je povedal g. Krapša, je bil izločen iz OPPN. G. Krapša 

trdi, da nikoli ni pristal na to, da se ne bi z njim delal OPPN, ampak ni pristal na pogoje. 

Menil je, da bi zadevo bilo mnogo lažje narediti, če bi se hiše razmaknile in se potegne ravna 

črta, saj se tako parcela g. Krapšu ne uniči. Če so hiše postavljene tako kot so narisane, je možno 

cesto vmes narediti. Predlagal je, da se razprava morda še podaljša za mesec dni in se še opravijo 

razgovori, da ne bi prihajalo do tožb med sosedi, saj vemo, da ko »jutri« pride do tožbe, povratka 

nazaj ni. 

Na današnji seji bomo odločali o dopolnjenem osnutku odloka, je povedal župan. Predlagal je, da 

Alenka Korpar obrazloži kakšen je postopek, če bi spreminjali cestno povezavo.  

Alenka Korpar je povedala, da če bi na današnji seji glasovali o dopolnjenem osnutku odloka in 

sprejeli tudi stališča kot so pripravljena, bi predlog izgledal točno tako kot je viden sedaj, zato ker 

je glede na vsa pridobljena mnenja Urbanistična komisija zahtevala takšno cestno povezavo kot 

je narisana. Iz tega razloga je tudi negativno stališče na pripombo, ki jo je dal g. Krapša. Zato ni 

proti, če se postopek podaljša še za en mesec, v tem mesecu dni pa še prometniki tudi lahko 

naštudirajo kakšno drugo možno varianto. 

Kakšen je postopek OPPN, kaj to pomeni časovno, če prometniki ugotovijo novo traso ceste, je 

vprašal župan? 

Alenka Korpar je povedala, da bo v tem primeru drugačno stališče, in se bo poskušalo 

pogledati, ali obstaja kakšna druga cestna povezava in bo upoštevano stališče, da ta povezava ni 

primerna in bo do predloga potrebno poiskati drugo. Verjetno pa se bo potrebno vrniti za kakšen 

korak nazaj. 

Andrej Lazar je povedal, da ima malo drugačno izhodišče.Nesprejemljivo je, da se dogovarjamo 

deset let, da pridemo do zaključka, da zadeve niso dogovorjene. To je eno območje med Bratjem 

Reš na eni strani in Vičavo na drugi strani, ki je zelo slabo poseljeno in ni nobenega interesa, da 

bi tam bila kakršna koli kmetijska zemljišča. To območje je »po zdravi kmečki pameti« primerno 

za gradnjo stanovanjskih površin, saj za drugo to območje ni primerno, vendar pa po 10 letih tega 

območja še vedno nimamo urejenega. Odgovornost mestne občine in mestnega sveta je, da se 

tudi prostorsko planira in se območje ureja, vključno s cestišči. Potrebno pa je vedeti, da je 

verjetno drugačen neki interes posameznika, ki sedaj tam sam živi, saj verjetno nikomur ne bi 

bilo v interesu, da se tam poseli celotno območje, vendar pa imamo drugačno odgovornost. 

Sigurno pa ne moremo biti zadovoljni z nekimi spori, ki se začnejo in se bodo verjetno vlekli 

desetletja. Poudaril je, da je vse deležnike potrebno postaviti na realna tla, saj to območje kot 

mesto moramo urediti, tudi za ceno kakšne tožbe, saj je to res veliko območje. 

Vprašal je tudi, kakšna je vloga ceste na Panoramo, saj tudi imamo načrte s Panoramo. Vemo pa, 

da so ta zemljišča edini dostop preko ceste na Panoramo. Kolikor je razumeti bi se z novimi 
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cestnimi povezavami uredila tudi ta zadeva. Njegovo osebno mnenje je, da se še mora vložiti neki 

dodatni napor. Če bomo videli, da ne gre za neke premostljive razlike, moramo kot občina tudi 

sprejeti neko odločitev. 

Župan je povedal, da se je pogovarjal z obema stranema. Pripravljavec OPPN, ki ima pogodbo z 

lastniki zemljišč in potencialnimi investitorji nikakor ni želel poseči na območje g. Krapše, 

vendar soglasodajalci niso dovolili, da bi se ta desni del, zgornji del poselitve napajal samo z eno 

cesto. Zato je bilo nujno uvesti še to drugo cesto. Poskušali so tudi od spodaj navzgor, vendar pa 

je tam prevelika strmina. Če bo g. Krapša kdaj gradil na tisti parceli bo prav tako potreboval ta 

dovoz. Lahko naredimo še en krog razgovorov, predlagamo tudi lahko, da cesta gre med hišami, 

verjetno pa se ne bo strinjal tisti lastnik spodaj. Kot je povedal g. Lazar, se bo mestni svet moral 

odločiti, ali pa bomo še naslednjih 10 let čakali na sprejem tega OPPN, ali pa bomo sprejeli neke 

odločitve. 

Branko Kumer je vprašal, ali v primeru, če sprejmemo dopolnjen osnutek odloka tako kot je 

predlagano, ali bo potrebno priti do razlastitve lastnika teh zemljišč? Če je odgovor da, to 

pomeni, da če zadevo sprejmemo na današnji seji, ali v prihodnje, pomeni, da še bo naslednja 

procedura, ki bo spet zahtevala določen čas. Zato je menil, da je verjetno potreben še en krog, in 

če pridemo do soglasja je zadeve potrebno rešiti. Zavedamo pa se, da bo to pomenilo v primeru, 

da bo v prihodnje enaka zadeva, da smo se s tem zavezali, da se bo zemljišče razlastilo. 

Če bo g. Krapša želel imeti OPPN za tisto območje, bo enako moral imeti dostopno cesto, je 

menil župan.  

V informaciji, ki smo jo prejeli vsi svetniki je napisano, da g. Krapša ni podal soglasja k uporabi 

zemljišča, je povedal Branko Kumer. Napisal je, da ne daje soglasja, kar pomeni, da je on 

lastnik in bo verjetno potrebno iti v razlastitev. 

Miran Meško je povedal, da zagovarja, da se razprava nadaljuje in se išče konsenz v iskanju 

rešitve. Vprašal pa je, kakšna je verjetnost, da se tisto šrafirano med E in F področjem umakne iz 

prostorskega plana in se zaključi na tej strani pri F z dostopom, ki je po volji vseh, na oni strani 

pa se dostop zagotovi samo z južne strani in se ne nadaljuje iz E proti F in je tisto vmes šrafirano 

območje izgubljeno za OPPN, ker ga v tej fazi ne bomo dobili, saj ne bo soglasja. 

Župan je vprašal, ali lahko OPPN sprejmemo za območje C, G, E, D, brez tiste povezave E, F?  

Alenka Korpar je povedala, da vsaka sprememba vrne postopek na začetek, in s tem povezano 

se tudi ustvarijo neki stroški tistim, ki so že do sem prišli. Zato smo poudarili, da območje, ki je 

šrafirano se lahko v drugi etapi uredi in takrat se lahko tudi malenkostno preoblikuje ta cesta, da 

se upošteva pozidavo tako kot bi jo g. Krapša na tem območju želel imeti. 

Miran Meško je menil, da če bi bil v vlogi Krapševih tudi ne bi želel, da bi se kompletno 

področje D zaradi lažje dostopnosti po tej spodnji navezi, vozilo mimo njih in bi onega dela iz 

spodnje strani ne bi koristili. 

Župan je vprašal, če bi delali OPPN samo za območje C, G, E, D, ali bi bila dovolj samo tista 

cestna povezava čisto desno za ta območja, ali ne bi bila? 

Dovolj bi bila cestna povezava čisto desno, je povedal Stanislav Arnuš. 

Župan je povedal, da tako kot je povedal g. Lazar, naša želja sigurno je, da gradnjo  in družine na 

to območje pritegnemo, saj vemo, da nam v Mestni občini Ptuj še vedno upada število ljudi. Najti 

pa moramo rešitev, ki bo to gradnjo tudi omogočila. 

Kaj pa to pomeni časovno, če moramo ponovno začeti postopek? 

Alenka Korpar je povedala, da se vrnemo na začetek. Pojavi pa se vprašanje, kaj bodo rekli tisti 

lastniki, ki jih sedaj izključimo, vendar imajo sklenjene pogodbe, da se to za njih tudi izpelje in 

so tudi že poravnali stroške arheoloških izkopavanj. Iti moramo v spremembo sklepa o začetku 

postopka in izločiti tiste, ki so dejansko stroške že imeli, in v tem postopku do sem tudi prišli.  
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Župan je menil, da tukaj moramo gledati na obe strani, na tiste, ki so na podlagi sprejetega OPN, 

ki omogoča gradnjo, kupili ta zemljišča, pripravili OPPN in imeli stroške, gledati pa tudi moramo 

na interese tistih, ki so že na tem bregu. 

Miša Pušenjak je menila, da že spet govorimo, da so interesi tistih, ki prihajajo več vredni od 

tistih, ki tam živijo že nekaj generacij. Tam  je tudi turistični objekt. Po sliki, ki je predložena, se 

lahko cesta brez problemov izpelje po sredini teh hiš, ki so narisane, in se tako ne uniči dveh 

parcel g. Krapšu in tudi ima dostop. Če pa bi bil dostop samo spodaj pa pomeni, da ste ga spet 

odrezali in tudi v naslednjem OPPN tu ne bo mogel imeti gradbenih parcel, ker do njegove 

parcele ne bo hiše in bo spet kaznovan. To je tipično, kar se dela Ptuju. Ljudi pa bomo na Ptuj 

dobili s tem, da bomo imeli cenejše življenje in ne s tem, da smo vsako leto podražili veliko 

stroškov, ki jih imamo tisti, ki živimo na Ptuju. 

Župan je menil, da s sprejemom OPPN omogočimo gradnjo tako kot smo jo  omogočili že z 

nekaj spremembami in gradnja teče. Primerno rešitev pa moramo najti za obe strani. 

Alenka Korpar je poudarila, ker se razmišlja tudi o tem, da bi šli v območje ločeno samo za 

tistih nekaj D, E, G, kolikor smo rekli C, vendar ne glede na to, tudi če gremo samo v tisti del, bo 

morala biti cestna infrastruktura izpeljana na celotnem območju, saj je to pogoj za oblikovanje 

OPPN iz OPN. Če območja ne gledamo in ga glede infrastrukture ne urejamo celovito, prihaja 

pozneje do problemov, tudi problemi kot so,  kje bodo vozili avtomobili z odpadki in kje se bodo 

avtomobili obračali. Problem bo nastal že v fazi gradnje. V OPN tudi ni brez zveze ta pogoj, da je 

potrebno celotno območje urejati celovito, še posebej pa je potrebno izpostaviti interventna 

vozila. 

Dr. Štefan Čelan je predlagal, da se pogleda dejansko stanje, ki je trenutno na Panorami. Če se 

trenutno pogleda dejansko stanje, je po zdravi kmečki logiki logično to kar zahteva g. Krapša. Če 

pogledamo dve obstoječi hiši in tretji turistični objekt, in če se tudi pogleda, kako je izrisana 

ideja, sploh ne vidi problema, zakaj ne bi bilo možno ceste izpeljati med hišami in so hiše levo in 

desno; tista obstoječa cestna povezava do teh hiš se spremeni v zeleno površino, ljudje s tem 

nimajo nobenega problema. 

Stanislav Arnuš je podal odgovor, da je cesta sedaj izpeljana v korist obeh lastnikov, Krapševih 

in Vidoviča. Cesta takšna kot je predvidena po OPPN je v korist obeh lastnikov, ne po sredini 

enemu lastniku, drugi pa se na cesto samo napaja, g. Krapša  bi se potem na cesto samo napajal, 

tam kjer pa ga cesta moti, pa ceste ne bi imel. Tudi urbanistična komisija je dala mnenje, da je 

umestitev ceste pravilna, »če jo prestavimo dol, pa je že hrib večji«. 

Klemen Rutar je povedal, da je iz razprave razvidno, da se vsekakor interes investitorjev bolj 

priznava kot interes tistih obstoječih lastnikov. Izrazil je pomislek glede Panorame, območje, ki 

je plazovito. Če pogledamo na prejšnji shemi vemo, da je v območju D pred 3, 4 leti bil plaz, kjer 

je hišo skoraj zrušilo, sedaj pa bomo delali cesto zelo blizu hiše, saj gospa tudi trdi, da se boji, da 

bi lahko tudi kaj vplivalo na njeno hišo, da bi se hiša zrušila. Menil je, da bi morali bolj poslušati 

ljudi, ki so že na tem območju kot neke nove investitorje. Predlagal je, da se zadeve še 

dogovorijo in pripravijo na novo. 

Stanislav Arnuš je povedal, da je bilo izrisanih 5 variant za g. Krapša na njegovem območju, 

kako bi se lahko uredilo njegovo območje. Ta cesta je pogojena in mora biti povezava, in tudi ta 

investitor, ki je tudi domačin se ne strinja, da gre cesta po sredini njegove parcele, ampak ob 

robu, umaknili smo jo 2 do 2,6  m vstran v območju tega objekta za to, da se lahko morebiti tudi 

naredi protihrupna ograja ali zasaditev, to pa nikakor ne bo vplivalo na rušenje tega objekta. To je 

rezultat 10 letnega  prepričevanja enega in drugega. 

Miša Pušenjak je povedala, da je v Ptuju vedno prednost investitorjev, kot je povedal tudi g. 

Klemen Rutar, pred občani, ki na tem območju že živijo. 

Andrej Lazar je menil, da ni sprejemljivo, da bi mestni svetniki zarisevali parcele, saj so za te 

zadeve pristojne strokovne službe. Ti, ki pa so zajeti v OPPN pa so deležniki in lastniki tako kot 
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vsi ostali tam, saj nekdo ne more imeti prednost pred ostalimi, ima pa svoje pravice, kar je 

dejstvo. Če je neka zadeva določena na nepravičen način, se to kasneje na sodišču tudi lahko 

izkaže, vendar pa ne more nekdo zavirati celotnega postopka, ker pač nekaj njemu ni v interesu. 

Poda se naj pravno mnenje, zadeve se naj pogledajo, argumenti se naj soočijo in se o tej zadevi 

ponovno odloči. Na ta način se bo razjasnilo, ali gre za neki interes, ali gre za kršitev. Še enkrat 

se lahko aktivira nekega strokovnjaka, ki bo to povedal. Na nas svetnikih pa odgovornost sigurno 

je. Nekateri bi pustili še 10 let stati celotno območje zato, da se ne bi zamerili enemu lastniku. 

Sigurno je, da ima svoje pravice. Poudaril je, da se je potrebno odločiti, zadeve še proučiti in najti 

rešitev. 

Župan se je strinjal. Na odborih glede tega ni bilo neke razprave, saj je ta dodatna informacija 

prišla ob tem vikendu. Zato je predlagal, da se obravnava dopolnjenega osnutka odloka podaljša 

za en mesec. V tem mesecu dni bo še enkrat sklical obe strani, poklical bo tudi strokovnjaka za 

promet. Na ta sestanek, če mestni svetniki želijo, lahko pokliče tudi svetnike, da skupaj najdemo 

rešitev. Menil je, da je naš interes, da pritegnemo investitorje na to območje, za vse pa moramo 

najti dobro rešitev. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj je obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - 

pri Panorami in razpravo o dopolnjenem osnutku podaljšuje za en mesec. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih z večino glasov  

(ZA-24, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

Na to je predsedujoči predlagal glasovanje še o drugem predlogu 

SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj je obravnaval predlog Stališč do pripomb 

javnosti podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del območja P11-S2/2 Krčevina pri Ptuju - pri 

Panorami in razpravo o predlogu stališč podaljšuje za en mesec. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 26 navzočih z večino glasov  

(ZA-25, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

6. Osnutek Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj 

 

Odbor za  finance je soglasno podprl osnutek odloka. 

Hkrati je odbor predlagal, da se do priprave predloga odloka preuči možnost vključitve določil, ki 

urejajo pogoje oprostitve turistične takse skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Odbor za gospodarstvo je podprl osnutek odloka. 

 

Statutarno pravna komisija k predlaganemu osnutku odloka ni imela pripomb in ga je 

predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

Janez Rožmarin je povedal, da je pripomba za povišanje turistične takse iz razmisleka vseh, ki 

imajo v občini, v mestu, ali bilo kje kakšne svoje turistične destinacije, saj zajema skoraj 100 % 

povišanje. Pomisleki so zaradi tega, ker mi nimamo tako dobro urejene infrastrukture vsaj ne za 

turistične namene kot Ljubljana ali katero drugo mesto, ki ima veliko večji turistični priliv kot na 

Ptuju. Vsi ti akterji pričakujejo, da bi se moralo več vložiti v turistično infrastrukturo.  Ali bodo 

res ta sredstva na račun povišanja turistične takse šla v namen turistične infrastrukture, nekateri 

so skeptični, da gre bolj za Zavod za turizem, bomo videli. 
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Tudi sam želi, da bi poslušali tudi tiste, ki so imeli pomisleke, da je 100 % povišanje turistične 

takse zelo visoko za naše področje, ki nima tako prestižnih gostov. Npr. za družine, za naše 

slovenske, pa tudi npr. iz Poljske, pa tudi iz katere koli druge države, je cena turistične takse 10 

EUR na dan, kar ni tako malo. Menil je, da je potrebno razmisliti, ali gremo v taki procent 

povišanja turistične takse, ali pa je zadeve potrebno dobro pojasniti. Verjame, da je potrebno 

vedno imeti v mislih tudi prihodkovno stran in razmišljati kje je denar možno dobiti, vendar pa 

tako visoki procenti povišanja niso običajni, zato se naj glede tega poda še kakšna ideja. 

Župan je pojasnil, da nismo šli na maksimalni možni dvig turistične takse, vendar je potrebno 

povedati, da brez nič ni nič. V mestu nimamo samo Zavoda za turizem, ki se ukvarja s turizmom, 

ampak imamo tudi RDO – Regionalno destinacijsko organizacijo. Oba sta pomembna in oba 

delata, Zavod za turizem zaenkrat na območju Ptuja, RDO za širše območje. Če želimo k nam 

pritegniti turiste, ali takšne, ki sedaj trenutno hodijo, ali tiste, ki bi si želeli imeti manj turistov in 

več denarja, moramo tudi nekaj vložiti. To so ugotovili na državi, zato del te turistične takse gre v 

državo. Enako lahko ugotavljamo tudi mi. Promocijo moramo imeti, da turiste k nam pritegnemo. 

Po tej promociji pa vsi pričakujemo, da bodo turistični ponudniki, sedanji in tudi bodoči to 

promocijo in večji pritok turistov tudi izkoristili. Pritok turistov se povečuje, ponudba na Ptuju pa 

se še ne povečuje v tisto pravo smer. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme osnutek Odloka o turistični taksi v Mestni 

občini Ptuj, v predloženem besedilu. 

Hkrati pripravljavcu gradiva nalaga, da preuči in smiselno upošteva stališče Odbora za 

finance in razpravo na aprilski seji MS ter jih vključi v besedilo predloga odloka. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 22 navzočih z večino glasov 

(ZA-19, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

7. Predlog Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični 

šport v Mestni občini Ptuj 

 

Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za finance sta soglasno podprla  predlog pravilnika. 

 

Statutarno pravna komisija je ugotovila,  da je predlog pravilnika pripravljen v skladu z 

določili poslovnika sveta in k pravilniku ni imela pripomb. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu pravilnika, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje 

naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Pravilnika o financiranju 

promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 17 navzočih z večino glasov 

(ZA-13, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

8. Predlog Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za enoto urejanja prostora (EUP) »BT16 Ptuj – med cestnim mostom in 

železniško progo« ter za območje nove ceste med Zagrebško cesto in EUP BT16 

 

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za gospodarstvo sta 

soglasno podprla  predlog sklepa. 
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Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in ugotovila, da je 

pripravljen skladno s poslovnikom sveta ter ga predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo 

in sprejem v predloženem besedilu. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o začetku postopka 

priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora (EUP) 

»BT16 Ptuj – med cestnim mostom in železniško progo« ter za območje nove ceste med 

Zagrebško cesto in EUP BT16, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 18 navzočih  soglasno (ZA-18) 

sprejel predlagani sklep. 

 

9. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Fekalna  kanalizacija Suha veja« 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli  predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga sklepa ni imela 

pripomb ter ga je predlaga mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

Janez Rožmarin je povedal, da pozdravlja, da se zadeva pripravlja. Veliko ljudi pa zanima 

terminologija, kdaj se bo zadeva pričela delati, saj vemo, da na tem predelu že dolgo čakamo, da 

se uredi ta del cestišča proti Tržcu, ki je izpadel iz projekta DARS-a, pa tudi ureditev pločnika in 

poti ob tej cesti. Ali lahko kdo odgovori, kdaj se bo pristopilo k izvajanju teh zadev? 

Andrej Trunk je povedal, da za kanalizacijo na območju Zagrebške ceste proti Suhi veji že 

imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V proračunu so sredstva namenjena za izgradnjo 

sekundarne fekalne kanalizacije. Tako kot je po terminskem planu v DIIP-u zapisano, bomo že z 

nekaj deli, oz. v višini sredstev kot so predvidena že pričeli s samo gradnjo kanalizacije na tem 

območju. Za tisti del pločnika od krožišča proti Tržcu pa imamo izdelano projektno 

dokumentacijo. Smo pa tudi v pogovorih z Direkcijo RS za ceste o morebitnem sofinanciranju, 

oz. izgradnji tistega dela pločnika. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Fekalna  kanalizacija Suha veja«, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih  soglasno (ZA-21 

sprejel predlagani sklep. 

 

10. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

»Fekalna kanalizacija Grajena« 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo so soglasno podprli predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija k besedilu predloga sklepa ni imela pripomb in ga je predlagala 

mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo. 
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Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Fekalna kanalizacija Grajena«, v 

predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 21 navzočih  soglasno (ZA-21) 

sprejel predlagani sklep. 

 

11. Predlog Sklepa o potrditvi:  

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in 

kolesarje na Ciril – Metodovem drevoredu« 

b) Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in  kolesarje na Ciril – 

Metodovem drevoredu« 

 

Predsedujoči je predlagal, da se razprava o obeh podtočkah vodi skupaj in o vsaki podtočki 

glasuje posebej. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in Odbor za 

gospodarstvo  so soglasno podprli predloga sklepov. 

 

Statutarno pravna komisija je ocenila predloga sklepov kot primerna za nadaljnjo obravnavo 

na mestnem svetu. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na 

Ciril – Metodovem drevoredu«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih  soglasno (ZA-23) 

sprejel predlagani sklep. 

 

Na to je predsedujoči predlagal glasovanje še o drugem predlogu 

SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi načrta 

razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na Ciril - Metodovem 

drevoredu«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih  z  večino glasov 

(ZA-21, PROTI-0) sprejel predlagani sklep. 

 

12. Predlog Sklepa o potrditvi: 

a) Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev površin za pešce in 

kolesarje na Gregorčičevem  drevoredu« 

b) spremembe Načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje 

na Gregorčičevem  drevoredu« 

 

Predsedujoči je predlagal, da se  razpravo o obeh podtočkah vodi skupaj in o vsaki podtočki 

glasuje posebej. 

 

Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo in  Odbor za 

gospodarstvo  so soglasno podprli predloga sklepov. 
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Statutarno pravna komisija k predlogu sklepa o potrditvi DIIP-a in spremembe NRP-ja ni 

imela  pripomb in ju predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepov, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev  površin za pešce in kolesarje na 

Gregorčičevem  drevoredu«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 20 navzočih  soglasno  (ZA-20) 

sprejel predlagani sklep. 

 

Na to je predsedujoči predlagal glasovanje še o drugem predlogu 

SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi spremembe 

načrta razvojnega programa (NRP) »Ureditev površin za pešce in kolesarje na 

Gregorčičevem drevoredu«, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 19 navzočih  soglasno  (ZA-19) 

sprejel predlagani sklep. 

 

13. Predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom prijave projekta »Ureditev mestne tržnice« na 

2. fazo mehanizma CTN 

 

Odbor za finance je obravnaval predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom prijave projekta 

»Ureditev mestne tržnice« na 2. fazo mehanizma CTN ter predlaga županu, da navedeno točko 

umakne iz dnevnega reda 39. seje mestnega sveta.   

Naveden sklep ne izraža volje 15 podpisanih svetnikov, ki so predlagali, da se na dnevni red 39. 

redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj uvrsti točka Predlog sklepa o potrditvi novelacije 

Investicijskega programa Ureditev mestne tržnice - CTN«.  

Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo se je seznanil s predloženim 

predlogom Sklepa.   

Odbor za gospodarstvo se je seznanil s predlogom Sklepa in ga predlaga mestnemu svetu v 

obravnavo in sprejem v predloženem besedilu. 

Hkrati odbor daje pobudo, glede na novo nastala dejstva (odločitev Državne revizijske komisije), 

da svetniške skupine razmislijo o umiku sklepov sprejetih na 5. izredni in 37. redni seji vezanih 

na ureditev mestne tržnice. 

 

Statutarno pravna komisija se je seznanila s predlaganim sklepom in ugotovila, da je 

pripravljen skladno s poslovnikom sveta. 

 

Župan je povedal, da bo podal uvod, ki je nujno potreben saj je projekt »Ureditev mestne 

tržnice« pred izvedbo. Vemo, da  je Revizijska komisija zavrnila revizijo  glede pogojev razpisa, 

kar smo tudi trdili. Naše strokovne službe skupaj s pripravljavcem so poskusile dati takšne 

pogoje, da dobimo čim kvalitetnejše izvajalce za čim ugodnejšo ceno. V Ptuju vedno govorimo  o 

potencialih Ptuja. Verjame, da se teh potencialov tudi zavedamo. Vedno tudi govorimo, da so 

potenciali neizkoriščeni in da je tudi čas, da jih izkoristimo, uresničimo in tudi spremenimo v 

konkretne projekte. Nekaj let smo čakali na črpanje evropskih sredstev v tej finančni perspektivi. 

Prejšnja sestava mestnega sveta, vključno s prejšnjim županom se rada pohvali, da smo bili na 

Ptuju najuspešnejši v celotni Sloveniji glede na število prebivalcev, kar je tudi res. Verjame, da bi 

tudi mi želeli biti tako jaz, kot tudi ta mestni svet najuspešnejši v tej novi perspektivi, ki je malo 

drugačna. V tej perspektivi imamo možnost že sedaj počrpati čez 20 mio evropskih sredstev. To 

so uresničljivi projekti, ki jih bo na današnji seji tudi predstavil, nenapihnjeni. To so projekti, ki 
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so že v neki fazi, ali prijave, ali tudi odobritve. In to seveda niso več pravljice, ampak bomo to 

tudi uresničili. Te projekte imamo tudi pripravljene. Prepričan je, da so pripravljeni dobro. 

Pripravile so jih strokovne službe, bodisi same ali skupaj z zunanjo pomočjo. Sedaj pa si sami 

sebi malo otežujemo življenje. Časa ni veliko in ker bi ta sredstva želeli izkoristiti, in ker smo 

nekaj zadev že zamudili, prosi za sodelovanje, zato ker projekti, ki smo jih pripravili niso 

pomembni samo zame kot  župana pa sploh niso pomembni, niso pomembni samo za mestni svet, 

kot o tistem telesu, ki se bo odločil za te projekte, ampak so pomembni za mesto, saj smo jih tako 

tudi opredelili v viziji in strategiji, saj smo to vizijo in strategijo tudi skupaj sprejeli, skupaj smo 

jo tudi pripravili, pa ne samo mestni svetniki, ne samo jaz, ne samo naše strokovne službe, ampak 

veliko občanov in strokovnjakov. Ta vizija in strategija nam je dala neke smernice, po katerih se 

sedaj moramo gibati. Že takrat smo lahko zasledili očitke, da gre spet za pravljice, vemo pa, kaj 

je to vizija in strategija. Res je, da je morda takrat šlo za pravljice, zato ker nismo mogli 

opredeliti virov, niti časovne okvire, kdaj bomo te projekte lahko izvedli, saj vemo kakšno je 

financiranje občin, da je nezadostno. Res imamo tiste 3 mio EUR investicijskega denarja, kot 

smo takrat rekli, vendar je to investicijski denar, ki je namenjen lastni udeležbi v teh projektih; če 

imamo veliko projektov za veliko vrednost, potem potrebujemo tudi veliko lastnih sredstev. 

Vemo pa, da jih veliko nimamo. Zato so naše strokovne službe pripravile redosled teh prvih 

projektov tako, da bomo lahko ta sredstva po črpali. Nobena skrivnost ni, da smo zadolženi, 

nismo se zadolžili sedaj, v tej sestavi mestnega sveta, zadolžila se je prejšnja sestava, kar pa je 

bilo potrebno, ker so prišli evropski projekti, saj je bil samo projekt podtalnice skoraj 30 mio 

EUR, in zato je potrebno imeti velika lastna sredstva. Še sedaj plačujemo te kredite in jih še 

bomo. In zato se nam je zdelo izredno pomembno, da za te prve projekte postavimo časovnico 

skupaj z Oddelkom za javne finance, da bomo ta lastna sredstva lahko zagotovili. Če jih ne bomo, 

potem vseh teh milijonov EUR evropskih sredstev k nam ne more priti. Ko bomo te projekte, ki 

jih bomo še enkrat pregledali, da jih boste svetniki tudi lahko videli, izvedli, bo to pomenilo da 

Ptuj spreminjamo in Ptuj se bo v naslednjih 5, 6 letih resnično spremenil, tako kot se je spremenil 

v prejšnji finančni perspektivi, ko ste izvedli tiste velike, predvsem infrastrukturne projekte, ki so 

bili nujno potrebni, in še sedaj so, vendar pa to financiranje za infrastrukturo ni več možno. 

 Mi smo se sedaj odločili, da nadaljujemo z obnovo mesta. Vsi, ki kaj vedo o življenju v mestu in 

oživljanju mestnih jeder, povedo, da je osnova, da se mesto uredi, da se uredi parter, po tistem po 

čemer hodimo, da potem postane mesto privlačno, in bomo potem res dosegli tisto kar govorimo, 

da postanemo turistični biser srednje Evrope, čeprav trdi da biser že smo in da bodo ljudje še rajši 

hodili k nam na obisk. Ti projekti, ki smo jih pripravili in ti, ki jih že izvajamo in ki jih bomo še 

izvedli, to je rezultat dela mestnega sveta, tudi ostalega dela strokovnih služb Mestne občine Ptuj, 

ki morajo po nekem navodilu, kar pa je bilo v viziji in strategiji in pozneje v sprejetem proračunu 

to izvajati, kar so izvedle in pripravile takšne projekte, ki smo jih potem tudi sprejemali v vseh 

teh fazah. To je tudi delo naših javnih zavodov, ki se pri teh projektih tudi zelo aktivno 

vključujejo.  Jasno, da tu prednjači Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, ki je tudi bilo 

ustanovljeno za to. To so tudi projekti naših podjetij, in še na koncu so to projekti župana, ki je 

samo koordinator tega, kar je mestni svet odločil in potrdil v vseh teh fazah. 

V nadaljevanju je predsdtavil projekte, ki so v neki fazi izvedbe in ki jih je za dobrih 28 mio 

EUR.  

Vizijo in strategijo poznamo. Mi sedaj imamo možnost črpanja evropskih sredstev in jih moramo 

po črpati čim več. Imamo 4 smeri razvoja, obnova in oživitev mesta, varovanje vode in okolja, 

sodobna urbana mobilnost, prijazno mesto za naložbe. Tisti projekti, ki so trenutno v izvedbi se 

vsi skladajo s temi 4 stebri.  

Projekti skupaj. Investicij je za 28.773,00 EUR, to je do leta 2022. Črpanje razvojnih virov 

21.657,00 EUR, vložek Mestne občine Ptuj je tu 7.115.000,00 EUR, govori o obdobju do leta 
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2022. Gre samo za te projekte. V tem času pa še bodo prišli novi projekti in nove potrebne 

investicije, zato je zelo pomembno, da projekte  razporedimo časovno. 

Obnova in oživitev mesta. Tu imamo 5 projektov v znesku  dobrih 9.700.000,00 EUR. 

Mestna tržnica, ki je v neki fazi.  

Nadaljevanje obnove Dominikanskega samostana – III. faza. 

Spominski park, ki je v teku in bo končan do 15. junija 2018, malo se je zavleklo, saj zaradi 

vremenskih razmer delo ni bilo možno. 

Predlagana sta projekta Vrazov trg, Jadranska ulica, Ulica Heroja Lacka in Zelenikova ulica. Ta 

dva projekta smo vključili po tem, ko je bila razprava na mestnem svetu, da se ne splača vlagati v 

obnovo stavbe Koteksa, ki je ne bomo končali za ta denar. Za to smo pripravili ta dva nova 

projekta. Verjame, da bo razprava o tem še tekla. To prijavo bomo delali v jeseni. Že na naslednji 

seji mestnega sveta, kot smo se dogovorili, oz. izglasovali, se bomo ob tem pogovarjali tudi o 

Osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka. 

Sodobna urbana mobilnost. Tu imamo 7 projektov. Povedal bo tudi, iz katerih virov se bodo 

financirali in v kakšnem procentu.  

Varovanje vode in okolja.  

Prijazno mesto za naložbe. 

Obnova in oživljanje mestnega jedra. Tu je 5 glavnih projektov, za katere se trenutno pripravlja 

dokumentacija. 

Ureditev mestne tržnice. Veliko smo že govorili o tem in je  tudi že veliko poznano. 

Dominikanski samostan – tretja faza. Vrednost te tretje faze je dobrih 1,5 mio EUR. Gre za 

nadaljevanje etapnega pristopa k tej obnovi. Gre za prvo nadstropje z ureditvijo obeh dvoran in 

sanacijo vlage v severnem in zahodnem zidu objekta. Tu se pričakuje začetek del ob koncu leta 

2018 in zaključek v letu 2019. To je nujno potrebno, ker načrtujemo v eni od obnovljenih dvoran 

glavno proslavo in tudi razstavo ob obeležitvi 1950 letnice prve pisne omembe Ptuja.  

Spominski park – projekt, ki je v teku in bo tudi končan. 

Ureditev Ulice Heroja Lacka in Zelenikove ulice. Tu gre za nadaljevanje obnove ulic, ki vodijo 

do obnovljenega mestnega trga, kar je tudi nujno potrebno in rekonstrukcija Vrazovega trga in 

Jadranske ulice. To je tudi ena investicija, ki je nujno potrebna, saj s tem naredimo pot, ki jo 

želimo narediti, od Park & Ride preko peš mosta in po Jadranski ulici do Prešernove ulice in 

kasneje po Grajski ulici na Ptujski grad. Teh 5 projektov je financiranih iz instrumenta CTN. 

Sodobna urbana mobilnost. To je trend v Evropi, zato je tu virov več. Imamo CTN – celostne 

teritorialne naložbe, vir je tudi celostna prometna strategija in imamo še vir Dogovor za razvoj 

regij. 

Regionalne kolesarske povezave. Projekt je izredno pomemben. Financira se iz Dogovora za 

razvoj regij. Ne zadeva samo Mestne občine Ptuj, ampak gre za povezavo iz Ptuja do sosednjih 

občin. Tu je bil pogoj projekt celostne prometne strategije, saj se brez tega ne bi moglo niti 

mesto, niti sosednje občine prijavljati na ta vir, ki gre iz Dogovora za razvoj regij. Tukaj gre za 

kolesarske povezave od Ptuja čez Hajdino, Kidričevo proti Majšperku. Gre za povezavo iz Ptuja 

– Spuhlja - Markovci in potem do Gorišnice, za povezavo Ptuj – Dornava do Gorišnice, Ptuj – 

Podvinci – Pacinje in potem naprej proti Juršincem in še tisti odsek proti Grajeni.  

Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek ena. To se financira iz CTN. Tu je specifična 

izvedba, ker gre za kolesarske povezave skozi staro mestno jedro in novogradnje niso mogoče. 

Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek dva. Tudi tukaj gre za sredstva iz CTN. 

Vemo, da sredstva CTN lahko uporabimo za obnovo degradiranih območij v mestnih jedrih, en 

del lahko uporabimo za mobilnost in še en del je bil namenjen energetski prenovi stavb.  

Rekonstrukcija Peršonove ulice – prva faza, kar smo sprejemali na mestnem svetu, nujno 

potrebna investicija. Res je, da je tu delež Mestne občine Ptuj visok. To financiramo iz 
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instrumenta celostne prometne strategije. V ta projekt smo dali vse kar je opravičljivo, tisto kar 

pa ni opravičeno pa bo morala financirati Mestna občina Ptuj.  

Ureditev površin za pešce in kolesarje Ciril Metodov drevored. Dobivamo pripombe, da je cesta 

nemogoča. Je pa tudi nujno, da kolesarsko povezavo, ki jo že imamo narejeno na Osojnikovi, na 

drugi strani na Potrčevi cesti, ko se bo obnovila, moramo tako tudi prečno povezati. To naredimo 

s tema dvema projektoma, za katere smo na današnji seji tudi sprejeli DIIP-e. 

Gregorčičev drevored – gre za kolesarsko povezavo med Potrčevo in Osojnikovo cesto. 

Ureditev avtobusnih postajališč v mestu Ptuj. Tudi to se bo financiralo iz instrumenta celostne 

prometne strategije. Gre za 5 postajališč, ki jih moramo obnoviti in urediti. 

Varovanje vode in okolja. Tu gre za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 

Ptujskega polja – druga faza. Vemo, da gre tu za sekundarna omrežja nad 2000 enot. Tu nismo 

dodali tistega projekta z zamenjavo in ureditvijo vodovodnega omrežja, ki je tudi mogoč, vendar 

je še »v oblakih«.  

Projekt – aktivno z Dravo, ki je manjši projekt. Gre za sredstva iz evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja, pa tudi Republika Slovenija ter Mestna občina Ptuj, ki doda 30 %.  

Prijazno mesto za naložbe. Tu gre za nadaljevanje urejanja industrijsko poslovne cone Ptuj 

Puhova, kjer moramo dograditi infrastrukturo za razširitev te cone, in s tem tudi omogočiti razvoj 

in prihod potencialnim investitorjem.  

Imamo veliko projektov. Zamude pri začetku izvedbe teh projektov pomenijo, da verjetno tistih 

zadnjih projektov ne bomo mogli po črpati, saj ne bomo imeli lastnih sredstev.  

Nuška Gajšek je predlagala, da se ta predstavitev svetnikom in novinarjem posreduje po 

elektronski pošti. Točka dnevnega reda je Seznanitev – novelacija programa tržnice. Zato je 

predlagala, da se poda še informacija tudi za to, za kar smo tudi želeli, da se naredi novelacija. 

Postavili smo neke roke, za katere vemo, da jih ne bo možno doseči. Predlagala je, da se poda 

oris časovnice, npr. kdaj  se bodo odpirale ponudbe, izbral izvajalec, pa tudi do kdaj bi naj bil  

projekt zaključen s temi vmesnimi fazami. 

Župan je povedal, da je na Kolegiju župana z vodji svetniških skupin bilo dogovorjeno, da točko 

preimenujemo v Predlog sklepa o seznanitvi s postopkom prijave projekta »Ureditev mestne 

tržnice« na 2. fazo mehanizma CTN. 

Seznanjeni ste, da je državna revizijska komisija revizijo zavrnila. To je bila revizija na pogoje 

razpisa. S tem je ugotovila, da je bil razpis dovolj odprt in primeren za vse. Odpiranje ponudb na 

javno naročilo za izbiro izvajalca del za projekt »Ureditev mestne tržnice« smo prestavljali, saj 

odpiranja ponudb nismo mogli izvesti prej, dokler državna revizijska komisija ni odločila. V 

četrtek 19. aprila 2018 ponudbe odpremo, te ponudbe se pregledajo. Na odpiranje ponudb ste 

vljudno vabljeni. Ni še dal pisnega sporočila, vendar bo svetnike pozval, da dajo svoje 

predstavnike tako za odpiranje ponudb, kot kasneje za pregled ponudb, ker ni nobenih skrivalnic, 

saj se lahko vse pogleda. Predlagal je, da se to število omeji, mestni svet je zahteva enega 

predstavnika iz zainteresirane svetniške skupine. Predlagal je, da so to 3, 4 predstavniki, da ni 

prevelike gneče. Prav tako bo uresničil zahtevo, ki je bila dana v enem izmed sklepov, da 

oblikujemo podobno skupino za spremljanje investicije kot je oblikovana za spominski park. 

Problema ni. Tistih delovnih sestankov za spominski park se več ali manj tisti, ki so bili določeni, 

ali so se javili, tudi redno udeležujejo in spremljajo, kako projekt poteka. 

 Ko se ponudbe pregledajo, se ugotovi, kdo izpolnjuje pogoje in kdo je najugodnejši. Izda se 

sklep o izbiri, potem je možnost pritožb, vpogleda v dokumentacijo in tudi možnost revizije. Ta 

revizija je dražja in ni več 4.000,00 EUR, ampak je 25.000,00 EUR. Tisti, ki boste v skupini za 

ugotovitev, ali so ponudbe skladne z razpisom, saj želi sam, pa tudi svetniki, da izberemo tistega 

izvajalca, ki izpolnjuje vse pogoje, da ne bo kasneje revizij, saj to spet podaljša začetek del za 

približno mesec dni. Če revizije ne bo, pričakuje, da se dela lahko začnejo najprej 1. julija 2018. 

Dela ne bodo končana v letošnjem letu, saj ne morejo biti, dela se bodo potegnila v naslednje leto 
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v čas po volitvah, vendar pa to sploh ni pomembno. Pomembno je, da se projekt začne, da 

sredstva izkoristimo in da projekt izpeljemo, ki bo vsem v ponos. 

Nuška Gajšek je vprašala, kaj pomeni pogovor s civilno iniciativo in projektantom glede 

vključene ograje? Ali bo to kaj spreminjalo in dodatno zavlačevalo? 

Župan je pojasnil, da to dodatno ne potegne za sabo nobene časovne prestavitve. Zadeva pa bi za 

sabo potegnila časovno prestavitev, če bi morali spreminjati pravnomočno gradbeno dovoljenje, 

kar smo predstavniku civilne iniciative povedali, da si tega ne moremo dovoliti. Podpisano 

pogodbo moramo oddati do 15. 8. 2018, drugače prijava propade in bi morali prijavljati v 

naslednjem pozivu. Vemo pa, kot je tudi bilo povedano, da bomo imeli novo vlado, in ne vemo, 

kdaj bodo naredili novi poziv, kar bo zadeve spet zapletlo. Ne gre pa samo za Ptuj, ampak gre 

tudi za vsa ostala mesta, ki so dobila sredstva iz CTN, saj jih bodo do konca tudi težko izkoristila, 

ker se bo vse zamaknilo. 

Helena Neudauer je povedala, da je na dnevnem redu predlog Sklepa  o seznanitvi s postopkom  

prijave projekta »Ureditev mestne tržnice« na 2. fazo mehanizma CTN. Predlog sklepa nikakor ni 

v skladu s tem, kar je predlagala skupina 15 svetnikov. To pa je zahteva, da se na dnevni red 

uvrsti točka: 

»Predlog sklepa o potrditvi novelacije Investicijskega programa Ureditev mestne tržnice – CTN«. 

Po njenem mnenju in  glede na to, da je podpisalo zahtevo 15 svetnikov, ni pristojnost Kolegija 

župana z vodji svetniških skupin, da točko preoblikuje v neko drugo točko, ampak bi moralo biti 

narejeno tako kot je zahtevala skupina svetnikov. Zahteva je bila tudi pravočasno dana, da bi se 

lahko vsaj v teh točkah naredila novelacija investicijskega programa. V tej smeri smo tudi na 

Odboru za finance sprejeli sklep, še zlasti, ko je na Odboru za finance bilo dano pojasnilo, da so 

se dopolnitve pošiljale na ministrstvo in ni smiselno vsak mesec popravljati na mestnem svetu, 

kar posledično pomeni, da se bo svetnike verjetno prepričevalo v to, da dvignemo roke in 

potrdimo novelacijo kakršna pač bo, ali nam bo odgovarjala, ali ne. Njena pripomba je, da se ni 

upoštevalo zahteve 15 svetnikov, kar je polovica mestnega sveta in obžaluje, da se gre tako mimo 

poslovnika mestnega sveta, ki smo ga sprejeli. 

Župan je na današnji seji pojasnil in večkrat izpostavil, da je zadeve potrebno narediti. Predstavil 

je še druge zadeve, ki bi jih naj financirali iz mehanizma CTN. Čudi pa jo, da se župan skupaj z 

občinsko upravo ni držal rokov, ki so predvideni v investicijskem programu, v katerem je bilo 

predvideno, da bi se gradbeni izvajalec  izbral že v mesecu decembru 2017, razpis je bil objavljen 

19. 1. 2018.  Da smo v tej zvezi na mestnem svetu sprejemali določene sklepe verjetno nismo nič 

kaj veliko prispevali k tej zamudi, ki je nastala. Prav tako je izrazila bojazen, da se lahko zgodi, 

da bomo morda morali celotno investicijo pokriti iz našega  proračuna, čeprav je že v samem 

investicijskem programu bilo predvideno, da bo novelacija sprejeta, ko dobimo ustrezne sklepe 

glede sredstev CTN. Menila je, da revizija, ki je bila vložena po tem, ko smo na mestnem svetu 

dvakrat odločali o enih in istih sklepih nima nobene velike povezave s tem kar je odločal mestni 

svet. 

Opozorila je, da se kot mestna svetnica pri ureditvi mestne tržnice večkrat počuti izigrano. Iste 

besede je povedala že na seji mestnega sveta v mesecu decembru 2017, ko je opozorila, da smo 

vsi mestni svetniki dobili dopis oz. poziv civilne iniciative za drevesa, da naj kot mestni svet 

oblikujemo stališče do teh dreves. Že takrat je povedala, da ne trdi, ali je prav, ali ni prav, da se je 

zapletlo glede dreves, vprašala pa je, kdaj bo župan sklical izredno sejo mestnega sveta, na kateri 

bomo  v okviru mestnega sveta  oblikovali stališče do te civilne iniciative. Takrat ni bilo nič 

odgovorjeno, ampak smo neko jutro doživeli kot vsi ostali Ptujčani, da so drevesa bila posekana, 

brez da bi župan sklical sejo. Ta način pa ji ni všeč, saj se zelo malo pogovarjamo, mestni svet je 

postavljen na neko obrobje, pred izvršena dejstva, vendar to ni način dela v občini, kjer bi se med 

sabo morali res pogovarjati, dogovarjati in večkrat na podlagi večih pogovorov skleniti tudi 

kompromise, ne pa da smo na koncu člani mestnega sveta res postavljeni pred izvršeno dejstvo. 
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Dr. Štefan Čelan je povedal, da je bil prisoten na Kolegiju župana z vodji svetniških skupin. Na 

kolegiju sigurno ni bil oblikovan takšen sklep, kot se glasi točka dnevnega reda. Na kolegiju je 

povedal, da kolegij ni organ, na katerem se razpravlja, ampak je organ, ki reče, ali se točka 

umesti na sejo mesnega sveta, ali ne, in pri tem se je tudi zaključilo. Ugotovili smo, ker se je 15 

svetnikov odločilo za podpis, da se točka umesti na dnevni red seje mestnega sveta. Točka bi na 

dnevnem redu morala biti takšna kot je bila oblikovana s strani podpisa 15 svetnikov.  

To kar je bilo podano na današnji seji bi verjetno moralo biti pod točko Informacije, informacije 

pa se sploh niso nanašale na glavnino problema o katerem razpravljamo. Prav pa tudi je, da smo 

to izvedeli in je tudi prav, da so tako smeli načrti. S točko dnevnega reda, ki bi jo morali imeti na 

dnevnem redu današnje seje sveta, ki smo jo podpisali svetniki, pa podana informacija nima nič 

skupnega. 

Glede revizije je povedal, da je revizijo na razpisno dokumentacijo vložilo neko zasebno podjetje. 

Ni mu poznano, kaj je v tej reviziji pisalo, niti mu ni poznano, kaj je odločala revizijska komisija. 

Dejstvo pa je, da tako kot določa zakon, statut in poslovnik, smo mestni svetniki Mestne občine 

Ptuj sklepe sprejeli. Na te sklepe je župan dal veto, kar ima pravico. Jasno pa ima naloženo 

nalogo, da mora do naslednje seje mestnega sveta podati argumente na to, zakaj je sklepe zadržal 

in mora dati sklepe na glasovanje. Župan je to storil, sklepe je dal na glasovanje,  mestne svetnice 

in svetniki smo potrdili enak sklepe. Od tod naprej pa gre za zakonske kršitve, in smo danes v 

prekršku. Neresno je, da se nas poziva, da naj sklepe prekličemo na podlagi neke zasebne 

revizije. Mestne svetnice in svetniki smo v sodnem postopku in o tem se moramo pogovoriti, kaj 

bomo naredili naprej glede na zakon, statut, poslovnik in korake, ki so bili narejeni. Smo pa v 

zelo neugodni situaciji. Sklepi mestnega sveta so bili iz našega vidika in stališča ter stališča 

mnogih nezakonito zadržani in se niso izvedli. Menil je, da se moramo pogovoriti kako zadevo 

narediti, saj smo sedaj vsi v prekršku. Kot mestni svetnik si ne bo dovolil, da bo po sodiščih hodil 

zato, ker ve, da v tem trenutku gre za prekršek. 

V tem trenutku ne gre za prekršek, je menil župan. Delamo po zakonu, zadevo smo dali na 

Upravno sodišče, saj ne toži mestnih svetnikov kot je bilo zapisano, ampak mora sodišče odločiti 

o tem, ali gre za prekoračitev pooblastil. Dal je tudi vlogo na Upravno sodišče za začasno 

odredbo. Dobili bomo odločbo Upravnega sodišča, pričakuje pa, da bo začasna odredba sprejeta 

in potem čakamo na odločitev Upravnega sodišča o sklepih, ki jih je izglasoval mestni svet. 

Trenutno nismo v prekršku, saj smo vse delali tako kot pravi zakon, da je možno. 

Rajko Fajt je povedal, da kot je že bilo povedano, smo se na Kolegiju župana z vodji svetniških 

skupin drugače pogovarjali. Tudi pobuda, na kateri je eden od sopodpisnikov se glasi drugače. Na 

današnji seji ni pričakoval seznanitve, na današnji seji pa tudi ni bilo nič povedano, kaj je z roki, 

ki so bili izglasovani v zvezi z obnovo tržnice. Pričakoval pa je informacijo, da bo povedano, da 

smo zamudili in smo v tej in tej fazi, od sedaj naprej pa bo naslednji datum april, maj ali junij 

2018. Ker smo mimo teh datumov, ki so bili potrjeni v investicijskem programu, bi bilo za 

pričakovati, da bomo dobili novelacijo, kaj se bo dogajalo naprej. Tega nismo dobili, zato mu 

predložen sklep o seznanitvi ne pomeni nič in o njem tudi ne bo glasoval. Pričakuje pa, da se bo 

ta točka nadaljevala na naslednji seji mestnega sveta, ko bo gradivo pripravljeno. 

Na 5. izredni seji mestnega sveta in 37. redni seji mestnega sveta je bilo sprejetih 5 sklepov. 

Župan bi dva realiziral, tri ne bi realiziral. Občutek je, kot da trgujemo, vendar se tako ne bi smeli 

pogovarjati, ampak, ali se sklepi spoštujejo, ali se ne spoštujejo. Da so sklepi šli v presojo na 

Upravno sodišče je sicer v redu. Dokler ne bo odgovorov Upravnega sodišča, pričakuje, da bodo 

zadeve v zvezi z izbiro izvajalca vsaj stale. Ko bo začasna odredba prišla, če bo začasna odredba 

potrjena, bo župan verjetno lahko začel izvajati postopke, da bodo šli dalje. Kaj pa v primeru, če 

se bo zgodilo, da je potrebno spoštovati tiste sklepe, katerih je tudi sopodpisnik. Tega odgovora 

nimamo. Pričakoval pa bi, da bi te odgovore na današnji seji tudi dobili. 
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Na današnji seji je bilo tudi povedano, da je predlog Odbora za gospodarstvo, da bi se razmislilo 

o umiku sklepov sprejetih na 5. izredni in 37. redni seji mestnega sveta. Zato pa ne bo glasoval. 

Še enkrat jasno in glasno pove, da osebno ni proti obnovi tržnice, vendar ni proti obnovi takšne 

tržnice. Da bomo »vlili gor pol metra betona«, smo zabetonirali tržnico za naslednjih veliko 

generacij, saj v to ne bo nihče posegal.Takega spomenika pa ne potrebujemo, saj ni funkcionalen. 

Že na začetku je povedal, da je zanj rešitev, da se od spodaj naredi parkirna hiša po vzgledu npr. 

Burghausna in še marsikje drugje, pa tudi, da je to tržnica, ne s tremi ali štirimi štanti. V časopisu 

je tudi prebral, da se sprašujejo, da bo izginila še ta ponudba, ki je sedaj okrnjena. Dostava na 

tržnico bi naj bila pod ploščadjo, skozi parkirno hišo, saj s tem ne degradiramo prostora. Tržnica 

naj bo kot tržnica, da se bo na tržnici res tržilo. Mi pa govorimo o obnovi tržnice, na drugi strani 

pa prireditveni prostor. Izrazil je bojazen, da bomo tu odprli še eno »fronto«, vendar ne želi biti 

sokrivec takrat, ko bo objekt postavljen in nas bodo naslednje generacije kritizirale, da smo se 

slabo odločili. Menil je, da je sklepe, ki so, potrebno spoštovati, saj so bili sprejeti. Upravno 

sodišče svoje odločbe ni dalo, to pomeni, da bi se vsaj kompletni postopki zaustavili. Sedaj pa 

postopki tečejo dalje, v četrtek je odpiranje ponudb. Pomeni, da tisto, kar je mestni svet sprejel 

gre vse mimo, ni potrebno nič spoštovati. 

Mi moramo imeti neke razloge, zakaj bi te postopke ustavili, je menil župan.  Zakaj bi preklicali 

te razpise. Državna revizijska komisija je ugotovila, da so pogoji bili pravi, uravnoteženi. 

Vprašanje je, zakaj bi sedaj še enkrat delali nov razpis. 

Postopki, da pridemo do projektne dokumentacije in dokumentacije za prijavo trajajo leto dni in 

še več kot leto dni. Ti postopki so tudi trajali. Z idejno rešitvijo smo začeli  v mesecu juniju v letu 

2016. Ko je idejna rešitev sprejeta je to znak za strokovne službe, da poiščejo izvajalca 

projektiranja, ga tudi izberejo in projektira. Projektira pa tisto, kar smo potrdili v DIIP-u. Izredno 

težko,  oz. nemogoče je, da si čez eno leto premislimo in zadevo »obrnemo na glavo«, kar bi v 

tem primeru tudi bilo, če bi delali garažno hišo spodaj, večkrat pa je tudi že bilo povedano, zakaj 

to ni izvedljivo in da je tudi finančno neuresničljivo. Tega ne moremo več spreminjati. Tudi sam 

bi želel tržnico s 50 ali 200 štanti, kot  je to v Varaždinu. Če tudi naredimo 200 štantov, na tržnici 

ne bo 200 ponudnikov, saj pri nas ni tradicija tržničarstva. Verjame, da je tržnih prostorov dovolj, 

miz, ki so fiksne, ki so pod streho. Bo tudi ograja, da ne bo potrebno zadev vsak dan umikati, 

ampak bodo zadeve lahko pustili tam, saj bodo na varnem. Tržničarji, ki tam delajo so s 

projektom zadovoljni in bi ga želeli tudi imeti, zato smo tudi nadaljevali. 

Gorazd Orešek je povedal, da je želel komentirati izsek iz zapisnika 39. seje Kolegija župana z 

vodji svetniških skupin, 4. 4. 2018, ki si ga svetniki tudi naj preberejo. 

Ko je na kolegiju župana bila pobuda za novelacijo je vprašal, kaj bi v novelacijo napisali, 

spremenili bi datume, katere datume pa bi napisali.  Ga. Simona Kašman je na kolegiju župana 

obrazložila kakšni so postopki. Na ministrstvu povedo, da ni potrebno ponovno delati novelacije, 

saj jo bomo delali še enkrat. Takšen sklep smo tudi sprejeli. Novelacija bo tudi predložena. 

Preseneča pa ga razprava g. Fajta, da tisto, kar bi morali že začeti in tudi sprašuje župana, zakaj 

se že ne dela, bi z zadevami šel od začetka, čeprav smo že na začetku povedali, da v tem primeru 

izgubljamo evropska sredstva, kar očitno ni pomembno.  

Robert Šegula je pojasnil, da je Odbor za gospodarstvo sprejel stališče, da predlagamo, da se 

mestna tržnica nadaljuje, postopek in izvedba. Vsi vemo, da je bila vložena revizija na zakonitost 

razpisne dokumentacije. Na odboru smo bili tudi seznanjeni, da je državna revizijska komisija, ki 

je edini organ v državi, ki odloča o teh postopkih, je neodvisna in samostojni državni organ 

nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil, ki je zavrgel zahtevek za revizijo, kar 

pomeni, da je edini organ v državi, ki lahko o tem odloča, odločil, da je razpisna dokumentacija 

pripravljena zakonito. Žalosti pa ga dejstvo, da smo pred 10 meseci zasedali v tej dvorani, pred 

tem pa smo že obdelali več idejnih zasnov. Potrdili smo eno idejno zasnovo, za katero smo se 

odločili, da jo bomo peljali naprej. Takrat smo se vsi svetniki – 29 odločili, da smo potrdili 
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izvedbo tržnice. Danes po 10 mesecih pa smo na točki na kateri smo bili pred 10 meseci ali še 

več. Obstaja občutek, da nekdo zavlačuje izvedbo tržnici, sicer ne ve iz katerega koli razloga, 

namesto, da bi se zadeva že izvajala, se pogovarjamo, preko katerih sodišč se bo o zadevi 

odločalo in koliko se nas je podpisalo na kateri zahtevek. Poudaril je, da je v zelo dobrih odnosih 

z vsemi svetniškimi skupinami. Na zadevo pa gleda zelo objektivno in brez nekih pristranskosti. 

G. Čelan je v svojem obdobju izpeljal toliko investicij kot jih ni izpeljal nihče prej in jih nihče 

kasneje tudi ne bo. Žalosti pa ga dejstvo, da smo v teh 4 letih potrdili spominski park, kaj bolj 

vidnega pa že ne več. Ne želi pa biti del sestave mestnega sveta, ki ne samo, da smo razprodali 

veliko občinskega premoženja, tudi kaj veliko nismo naredili. Zato bo točko podprl tako kot smo 

se odločili na Odboru za gospodarstvo. Odbor za gospodarstvo je sestavljen iz vseh svetniških 

skupin; stališča smo soglasno sprejeli, saj smo bili prepričani, pa tudi sam je prepričan, da 

izgradnja tržnice mora iti naprej, da se zadeva prične izvajati in izpelje do konca. 

Milan Krajnik je menil, da se je zadeva glede izvedbe projekta tržnice po nepotrebnem 

zakomplicirala. Informacije smo dejansko ves čas spremljali, od glasovanja o projektu samem, ki 

je bil izglasovan z večino glasov (2 ali 3 so bili proti). Tisti 2 ali 3, ki so bili proti ponovno 

ponavljajo garažno hišo pod tržnico. Če razume pravilno, je g. Fajt zato, da se sproži upravni 

postopek, vendar če ta upravni postopek ne bo v njegovo korist, se projekt spet ne bo sprejel, ker 

ni garaže pod tržnico. Menil je, da je potrebna realnost do celotne zadeve, saj je to dejansko 

projekt, ki ga je potrebno izpeljati, morda bi vsak od nas še imel kakšno malenkostno inačico do 

tega projekta, vendar  pa je predlagan projekt dogovorjen. Menil je, da je v teku tega projekta bilo 

dovolj informacij. Po njegovi oceni se je projekt vodil zelo transparentno. Če je nekomu 

manjkala informacija, jo je pri županu tudi lahko dobil. Njemu so manjkale informacije, pa tudi 

ge. Silvi Gorjup, vendar sva pri županu zahtevala sestanek, da zadeve pojasni, zakaj npr. ni 

večjega izbora teh, ki bodo polagali kocke, vendar pa je bila obrazložitev, ki sta jo dobila 

kvalitetna  in sprejemljiva. Menil je, da bi tudi ostali svetniki prav tako lahko imeli vse 

informacije. 

Apeliral je na vse mestne svetnike, da dejansko v duhu sprejetih sklepov projekt tržnice peljemo, 

da projekt tudi izpeljemo in »ne mečemo nekih balvanov pod kolesja tega projekta«, ki niso 

ključnega pomena za njegovo realizacijo tako kot je bila zamišljena in sprejeta v dosedanjih 

aktivnostih občine in tudi mestnega sveta. To je stališče svetniške skupine DeSUS. Svetniška 

skupina podpira, da zadeve tečejo naprej kot bodo tekle. Glede rokov je menil, da je vprašanje, 

kateri projekt se je v zgodovini, ali vsaj v osemletni zgodovini izpeljal v rokih, saj je povsod 

prišlo do zamika nekih rokov, največ iz objektivnih razlogov, problem financiranja je bil vedno 

prisoten, vendar pa zato nobenega projekta nismo ustavili, ampak smo iskali variante, da se 

nadaljuje in da pride do končne faze in do končne realizacije. Enako je potrebno narediti tudi pri 

projektu tržnice, projekt ne bo v celoti končan v letošnjem letu, končan pa bo v naslednjem letu. 

S projektom pa je potrebno štartati, kajti če ne bomo, tudi ne bo končan in je vprašanje, ali sploh 

bo kdaj končan. Predlagal je, da s projektom nadaljujemo. Če je potrebno se tudi še sestanimo z 

županom in tudi razpravljamo brez javnih sredstev o še teh manjših zadevah, ki jih je potrebno 

peljati. Podpira pa, da se formirajo komisije, ki bodo spremljale  projekt, da bo nam in javnosti 

zadoščeno o transparentnem vodenju celokupnega projekta. 

Župan je menil, da če je bilo pravilno razumeti, da takrat, ko je bila zahteva mestnih svetnikov, 

da razpis prekinemo, oz. da ga ponovimo, je bil razlog v tem, da bi lahko zadeve izvajali naši 

izvajalci, Javne službe Ptuj d.o.o., ker so imele referenco na Mestnem trgu. Javne službe Ptuj pa 

nimajo kapacitet, da bi takšen projekt izvedle, saj imajo veliko dela že sedaj. Trenutno izvajajo 

dva malo večja projekta, to je kolesarska povezava Grajena – igrišče in žarni zid. Tu je 

angažiranih zelo malo delavcev Javnih služb, ker jih nimajo, delavce imajo zaposlene na rednih 

vzdrževalnih delih, kjer smo jim podelili koncesije. Javne službe Ptuj imajo npr. samo 5 zidarjev 

in 3 šoferje kamionov, in vsi ti so sedaj popolnoma zasedeni. V Sloveniji ni niti ene firme, ki ima 
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vse potrebne reference, ampak ima podizvajalce. Enako bi naredile Javne službe Ptuj. Izbira je 

preprosta, te podizvajalce, ki jih iščejo druge firme lahko najdejo tudi Javne službe Ptuj, ali 

Komunalno podjetje Ptuj, ali Cestno podjetje Ptuj. Javne službe Ptuj bi v vsakem primeru, ali bi 

prevzele inženiring na celotnem projektu, ali pa bi se nekje priključile, kar se še vedno lahko in se 

tudi bodo. Zato ne vidi potrebe, da bi razpis ponovili, ali pa tudi zato. 

Dr. Štefan Čelan je povedal, da je na seji Kolegija župana z vodji svetniških skupin s strani 

Simone Kašman bilo povedano, da novelacije ne bomo delali zato, ker je postopek takšen, da se 

novelacija naredi takrat, ko je končna številka, ki jo je dal ponudnik. In takrat se sredstva morajo 

uskladiti s tem, kar so dali ponudniki. »Če npr. ponudnik da dampinško ponudbo namesto 

4.800.000 EUR,  2.000.000,00, EUR da bo prišel notri, si 2.800.000,00 EUR pustil državi, če si 

takšen investitor.« Ves čas pa sugeriramo, zakaj smo ustanovili svoja javna podjetja, zakaj 

govorimo o in-house naročilih in kakšne prednosti imajo in-house naročila. To se očitno ne 

razume in noče razumeti. 

Na seji kolegija je povedal, da razprava Simone Kašman nima nobene veze z uvrstitvijo točke na 

dnevni red. Na kolegiju smo se odločali, ali točko uvrstimo na dnevni red 39. seje mestnega 

sveta, ali ne. Strinjali smo se, da točko uvrstimo na dnevni red. Vsebina točke kot je bila zapisana 

s strani 15 svetnikov je bila poznana. Ta točka bi naj bila tako uvrščena na dnevni red. Na 

današnji seji pa bi skozi razpravo, ali skozi argumente prišli do tega, ali je novelacija potrebna, ali 

ni. Menil je, da je nekorektno, zakaj se je spremenila vsebina točke od tega, kar je bilo 

dogovorjeno na kolegiju. 

V nadaljevanju je povedal, zakaj so bile uresničljive resnice iz pretekle zgodovine, kot je povedal 

g. Šegulu. Uresničljive so bile za to, ker takrat, ko smo dobili zaupanje za vodenje  mesta, si 

nismo dovolili, da bi na preteklo oblast bili pogledali tako kot je bilo pogledano na nas, da je vse 

kar je bilo v preteklosti zanič in začnemo na novo. Ko je dobil prvi mandat nismo ustavili niti ene 

investicije, vse kar je zastavil g. Luci z ekipo smo peljali naprej.  

Dominikanski samostan pa še danes stoji, ki bi lahko bil že v funkciji. Stara steklarska  - 

280.000,00 EUR smo dali za gradbeno dovoljenje, dokumentacijo, zadeva stoji in se podira. 

Tržnico pa ste po vsebini obrnili na glavo. Profesor Gabrijelčič dobiva plačan pavšal in je dolžan 

narediti vsaj eno delavnico letno, če ne tri za pavšal, ki ga dobiva. Mi smo vsaj dve, če ne tri 

delavnice izvedli vsako leto in prišli do ene idejne zasnove in do rešitev, kako bomo zadeve 

naredili. V našem mandatu je bilo predvideno, kako bo urejena tržnica. Družina Vozlič z 

Gabrijelčičem in s tremi tujimi arhitekti je izrisala idejno tržnico, kako bi jo naredili. Predvidena 

je bila tržnica, ponudnikov na tržnici ni zato, ker ne izpolnjujejo pogojev  po HACCP-u. Takšna 

tržnica kot je danes je tehnološko nesprejemljiva, še te tri branjevke ne bi smele delati, ker ne 

delajo po HACCP-u, saj zadeve nimajo urejene. Mi smo želeli narediti tržnico, pa tudi ves čas 

ponavljamo, da naredimo tržnico. Samooskrba ljudi, ki imajo kakovostno domačo hrano je 

velika, vendar pa je ne morejo prodajati. Kmetijska zadruga je šla na Rogoznico, vendar bi s 

svojo trgovino takoj prišla na tržnico in še marsikdo drugi, če bi imeli tržnico, vendar tržnice ne 

bomo imeli, ampak bomo imeli večnamenski prireditveni prostor. Na tej tržnici, na tem prostoru 

smo tri ali štirikrat postavili šotor, vendar pa so ljudje bili zelo razburjeni, saj ljudje tu živijo in 

spijo, zato prireditev na tem prostoru ni možno imeti. Kar potrebujemo, potrebujemo tržnico. Mi 

smo za tržnico, kar smo tudi ves čas govorili. Zadeva  se je pričela tako, da smo v mesecu juniju 

v letu 2017 mestni svetniki dobili na mizo DIIP z eno idejno zasnovico, kako bo zadeva izgledala  

z oceno DIIP-a 2,5 mio EUR. V mesecu juliju 2017 pa je mestni svet obravnaval investicijski 

program, ko je večina svetnikov bila na dopustu. Menil je, da je marsikaj pri tej zadevi bilo tako 

kot je bilo in danes smo tu kjer smo.   

To kar je povedal g. Rajko Fajt in vsi ostali je res. Čisto nefunkcionalno je tudi, da se promet 

potiska čisto ven iz mesta, ne da bi imeli urejene zadeve glede parkiranja. Parkirna hiša bi se 

lahko naredila pod tržnico. Trenutno ne gre za to, da smo proti tržnici, ampak smo proti tehnični 



 

33 

 

rešitvi, kot je danes. Naredili ste točno to, da ste ustavili vse ideje in vse projekte, ki so že bili v 

teku in kako si upate sedaj reči, da bo novi mestni svet naprej delal vse to kar smo si zapisali. 

Novi mestni svet in novi župan »jutri» lahko rečeta, da ne bodo več delali niti enega projekta, saj 

se lahko naredi tako kot se je naredilo. Je pa malo mentalno nehigiensko, da za leto 2019 

sprejemamo neke finančne obveznosti, vendar ne vemo, ali bodo še take prioritete v mestu v letu 

2019 in takšne tehnične rešitve. Menil je, da ni vredno, da tako velike in pomembne investicije ne 

domislimo in je tehnično ne naredimo tako, da bo v ponos vsem, kajti tako kot bo tržnica 

narejena, nam ne bo v ponos. 

Tržnice ni potrebno graditi z evropskim denarjem. Javnim službam Ptuj d.o.o. bi dali koncesijo 

za 25 let, podjetje ima 3A boniteto, 11 mio EUR realizacije in takoj dobijo 2 mio EUR kredita in 

zgradijo parkirno hišo. Podjetnikov, ki bi zgradili tržni del pa je tudi veliko, in ne bi potrebovali 

niti EUR sredstev, da bi naredili tržnico. Ta evropska sredstva pa so prepotrebna kot pravi župan, 

za Slovenski trg, za Vrazov trg, za staro steklarsko, za dominikanski samostan, saj tam pa res ne 

bomo dobili zasebnih investitorjev. Pri tržnici pa jih lahko dobimo, zakaj te zadeve ne 

izkoristimo. To ves čas tudi govorimo. Korektno in pošteno bi bilo, da bi se slišali, vendar se žal 

ne slišimo. 

Pogovarjali smo se eno leto in bi se takrat morali slišati,  je povedal župan. Da bi v sredini mesta 

naredili trgovski center, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ne bi nikoli sprejel. G. 

Vozlič se je na razpis lahko prijavil, po ceni je bil tudi najugodnejši, ni pa izpolnjeval nekaterih 

pogojev. Tudi mi smo želeli, da Vozlič nadaljuje to, kar je že začel na Mestnem trgu. 

Glede pogojev HACCP-a je povedal, da se bo na tržnici naredila prodajalna, ki bo narejena po 

HACCP-u, ki bo imela hladilne vitrine, kjer bodo ljudje lahko prodajali tudi mesne in mlečne 

izdelke, kar je velika pridobitev. Menil pa je, da če bi tudi naredili 200 miz za trženje nikoli ne 

bodo zasedene, saj pri nas ni tradicije tržničarstva. 

Andrej Lazar je menil, da so med nami velike razlike. Nekateri se zaradi pomanjkanja ustrezne 

komunikacije pritožujemo, da smo bili z nekaterimi postopki premalo seznanjeni. Nekateri 

svetniki pa so proti projektu tržnice. Sam pa v tej fazi ne deli mnenja teh svetnikov. Menil je, da 

se ta investicija mora izpeljati do konca. To je mestni svet tudi potrdil, odgovornost je tudi naša, 

saj si ne moremo premisliti. 

S projektom tržnice je povezanih več zadev, tudi oživitev  mestnega jedra in tu ne delimo enakih 

stališč. Žal pa mu je, da se tisti, ki so že dalj časa v mestnem svetu niso mogli dogovoriti in priti 

do enakih zaključkov. To dela škodo vsem nam, saj smo sedaj lahko potencionalno tik pred 

propadom največjega investicijskega projekta v tem mandatu, zato ker ste »gojili« neke zamere 

eden do drugega, ker ste nekateri ustavljali nekatere projekte. To je neodgovorno do prebivalcev 

tega mesta. Sam si tega ne želi. Nekaj moramo vložiti tudi v to, da bomo nekaj imeli. Sedaj bi 

projekt zamaknili in ne bi pobrali evropskih sredstev, saj vemo da druge občine ta sredstva na 

veliko koristijo in imajo razvojne projekte. V dnevnih časopisih lahko preberemo, da imajo 

nekatere lokalne skupnosti veliko investicij, celo v gramoznice. Pri nas pa je dotalna zaustavitev 

projektov. Sedaj imate nekateri resne načrte, da boste ustavili še ta investicijski projekt, kar je res 

»žalostna« zgodba. Garažna hiša je sigurno argument na mestu, vendar pa sedaj v tej fazi, ko Ptuj 

popolnoma »spi« pa je to v celoti zamujeno, pa tudi neodgovorno, da to v tem mandatu pustimo 

skozi. To je njegovo mnenje. 

Župan je povedal, da nobenega projekta prejšnjega mestnega sveta nismo zaustavili, vse projekte 

smo nadaljevali. Nadaljevali smo parkirišče P + R, ki je bil zasnovan že pred našim prihodom, 

nadaljevali smo projekt osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, nadaljevali smo projekt podtalnice. Vse 

smo nadaljevali in do konca naredili.  

Glede stare steklarske je povedal, da je bila neuspešna prijava na Norveški sklad, če bi bila 

uspešna bi prav tako nadaljevali. Teh projektov nismo prekinjali.  
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Nuška Gajšek je povedala, da je zahtevo za uvrstitev točke dnevnega reda »Predlog sklepa o 

potrditvi novelacije Investicijskega programa Ureditev mestne tržnice – CTN« podpisala iz 

razloga, saj vemo, da sprejeta novelacija  ne bo izvršena v teh rokih. To je bil njen argument, za 

katerim stoji še danes. Na Kolegiju župana z vodji svetniških skupin je ga. Simona Kašman 

zadeve obrazložila  in povedala, zakaj novelacija v tej fazi ni potrebna. Na seji kolegija je tudi 

predlagala, da se nam tudi posreduje korekten povzetek te študije. Predložen sklep z 

obrazložitvijo pa ni odgovor na to, kar smo se na seji kolegija tudi dogovorili. V obrazložitvi 

sklepa bi pričakovala takšno informacijo, kot smo jo dobili na seji Kolegija z vodji svetniških 

skupin, kjer je ga. Kašman jasno povedala, kdaj bo čas za novelacijo. Nato se je tudi nanašalo 

njeno mnenje, da je lahko seznanitveni sklep,vendar seznanitveni sklep s tem kar je povedala ga. 

Kašman glede novelacije, ne pa seznanitveni sklep kot je pripravljen. Menila je, da vsebina tudi 

ne odgovarja temu, kar smo dogovorili na Kolegiju župana z vodji svetniških skupin. 

Povedala pa je, da tokrat ne more soglašati z g. Krajnikom, saj si transparentnost predstavlja 

popolnoma drugače. Če govorimo o transparentnosti je menila, da bi naj tisti, ki vse te projekte 

vodi in dela korektno in pravočasno obveščal mestni svet in javnost in naredil vse kar je v njegovi 

moči, da ne pride do tega, kar imamo danes. Konstantno se vračamo na »izvirni greh«, ki je 

pomanjkanje komunikacije. Vsi si želimo komunikacijo in razprave. Strinja se tudi s tem, kar je 

povedala ga. Helena Neudauer, da smo vedno postavljeni pred politiko izvršenih dejstev, saj 

vedno, ko gradivo dobimo, ne moremo nič več spreminjati, ker je »vzami ali pusti«. Želi pa si 

drugačen način dela. Očitno pa je zadeva tako zapeljana, ne samo v našem mestnem svetu in  v 

naši občini. Je pa nekorektno, ko smo vsi kritizirani, da smo mestni svetniki krivi za vse kar se je 

dogajalo v občini, vendar pa na tri četrt zadev sploh nimamo vpliva. Sicer lahko vse zadeve 

rušimo in vse zadeve zavračamo, vendar pa to ni nikomur v interesu, saj smo še vendarle toliko 

konstruktivni da poskušamo zadeve vsaj nekako urejati. Dejstvo pa je, da je komunikacija 

problem. Verjame, da se do volitev ne bo nič rešilo, saj je to zatečeno stanje, vendar pa želi za 

kogarkoli, ki bo v mestnem svetu, če bomo to mi, ali katerega druga garnitura, da se bo delalo 

drugače, saj takšen način kot je danes ne koristi nikomur. 

Župan je povedal, da je pri projektu tržnice bilo bistveno več komunikacije kot pri katerem koli 

drugem projektu, saj več komunikacije ne more biti. Vse je bilo transparentno izpeljano, z veliko 

postopki, izbira idejnih rešitev, DIIP-i, IP, saj si ne predstavlja kaj bi lahko bilo še več. Bilo pa ni 

nobenih pripomb glede dreves, glede ograje, pa tudi parkirne hiše ni bilo v tem postopku, dokler 

se ni pojavila civilna iniciativa za drevesa. Civilne iniciative za drevesa več ni, ker ni več dreves. 

Sedaj se je pojavila civilna iniciativa za ograjo, pojavila se bo še civilna iniciativa za kocke, ker 

bodo kocke morale biti 15 x 15 in ne 8 x 8 ter podobno. Vidimo lahko, da tu gre samo za 

nagajanje in zavlačevanje s projektom. 

Branko Kumer je menil, da je razprava sprevržena v čas, ko bi se morali pogovarjati o idejnem 

projektu, oz. o predstavitvi natečaja. Menil pa je, da svetnice in svetniki moramo nase prevzeti 

tudi eno zadevo. V mesecu oktobru 2016 smo potrdili DIIP Ureditev mestne tržnice, v katerem je 

zapisano, da ni garažne hiše in da ni teh in teh zadev. To smo potrdili soglasno z 20 glasovi. 

Menil je, da bi zaključili s temo o garažni hiši, ali pa rečimo, da tega prostora ne bomo več urejali 

in je zadeva končana.  

V mesecu juliju 2017 (nekateri svetniki nismo bili prisotni) je bil potrjen Investicijski program 

Ureditev mestne tržnice, ki je bil po znesku skoraj dvakrat večji kot je bil DIIP. Verjame pa, da je 

to normalno, saj je to tudi prisila, da mora naročnik investicijski program izvesti, kar je tudi 

njegova naloga, saj se takrat pokažejo realne cene. 

V mesecu januarja v letošnjem letu nismo govorili ne o DIIPU in ne o IP, ampak o razpisnih 

pogojih. Takrat smo zahtevali, kakšen bi naj bil postopek, da bi se dala širša transparentnost, da 

se naj spremenijo razpisni pogoji. Takrat je tudi predlagal, da se postopek zaustavi in se razpis 

ponovi, ne da spremenimo projektno dokumentacijo, vendar pa ni bilo posluha. Menil je, da smo 
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že do sedaj po nepotrebnem izgubili vsaj dva meseca. Če bi to bili naredili v mesecu januarju, bi 

verjetno danes že imeli podpisano pogodbo z izvajalcem. Temo o garažni hiši bi zavrnil, 

pogovarjajmo se o tem, katere dokumente imamo in kaj naredimo.   

Skrbi pa ga, zaskrbelo ga je že v mesecu januarju v letošnjem letu, ali obstaja verjetnost, da bo ta 

fond CTN šel po sistemu, »kdo prej pride, prej melje« in bo nekdo nekega dne ugotovil, da je ta 

fond pač prazen, saj veliko kohezijskih fondov tako tudi deluje. Upa pa, da tako ne bo in da bo 

tisti dogovor med občinami res veljal. 

Menil je, da če so vodje svetniških skupin točko dali na dnevni red, je to ena zadeva, potrjevanje 

druge faze pa je samostojna zadeva. Določene zadeve bi bilo dobro ločiti. 

 

Ker druge razprave ni bilo, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o seznanitvi s postopkom 

prijave projekta »Ureditev mestne tržnice« na 2. fazo mehanizma CTN, v predloženem 

besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 16 navzočih  z večino glasov  

(ZA-10, PROTI-2) sprejel predlagani sklep. 

 

14. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa izobraževanja odraslih v letu 2018 

 

Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za finance sta soglasno podprla predlog sklepa. 

 

Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti k besedilu predloga sklepa ni imela 

pripomb ter ga je predlagala mestnemu svetu v nadaljnjo obravnavo in sprejem v predloženem 

besedilu. 

 

Ker ni bilo razprave o predlogu sklepa, jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o sprejemu Letnega 

programa izobraževanja odraslih v letu 2018, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih  soglasno  (ZA-23) 

sprejel predlagani sklep. 

 

15. Poročilo o delu Varnostnega sosveta za leto 2017 

 

Odbor za splošne zadeve in lokalno samoupravo se je seznanil s poročilom o delu Varnostnega 

sosveta za leto 2017 in ga predlagal mestnemu svetu v obravnavo in sprejem. 

 

Statutarno pravna komisija se je seznanila s poročilom VS in ga predlagala mestnemu svetu v 

nadaljnjo obravnavo. 

 

Ker ni bilo razprave o poročilu jo je predsedujoči sklenil in dal na glasovanje naslednji 

SKLEP: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme Poročilo o delu Varnostnega sosveta za 

leto 2017, v predloženem besedilu. 

Po izvedenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je svet od 23 navzočih  soglasno  (ZA-23) 

sprejel predlagani sklep. 

 

 16. Informacije: 

- naslednja, 40. redna seja mestnega sveta, bo predvidoma potekala v ponedeljek 21. maja 

2018; 
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- Salon Sauvignon – festival vina in lepih umetnosti, bo potekal 21. 4. 2018 v Dominikanskem 

samostanu; 

- Tradicionalni Jurijev sejem bo potekal 23. 4. 2018; 

- proslava ob Dnevu upora proti okupatorju bo v preddverju upravne zgradbe Pokrajinskega 

muzeja Ptuj - Ormož in tradicionalni pohod po poteh upora in prostovoljnega dela, bo 27. 4. 

2018; 

- prireditve ob 1. maju, prazniku dela bodo potekale od 30. 4. do 1. 5. 2018;        

30. 4. 2018 bo osrednja proslava ob prazniku dela na parkirišču pod grajskim hribom s 

kresovanjem in zabavo; 1. 5. 2018 bodo športne prireditve. 

 

Nuška Gajšek je vse prisotne povabila v nedeljo 22. aprila 2018 ob 10. uri v Ljudski vrt, kjer 

bomo Soroptimistke izpolnile našo obljubo in bomo  na Ptuju odprle prvih pet teh malih knjižnic. 

To je projekt »Liderfilleiberl«, ki je neprofitna organizacija. Gre za vzpodbujanje bralne  kulture. 

Ideja je, da so te male hiške ob igralih. V hiškah bodo knjige, knjigo si lahko vzamete, sposodite, 

vrnete, prinesete. 

Dr. Darja Koter je prisotne v petek 20. aprila 2018, ob 18. uri povabila v Dominikanski 

samostan, kjer imamo edinstveno priložnost, da slišimo dva svetovna zbora med 6 najboljšimi 

zbori na svetu. 

Janez Rožmarin je kot član Upravnega odbora Turističnega društva Ptuj povabil mestne 

svetnike na letno konferenco, oz. skupščino Turističnega društva Ptuj, ki bo 20. aprila 2018, ob 

19. uri. 

Tatjana Vaupotič je povedala, da je v petek 20. aprila 2018 ob 17. uri na podružnični Osnovni 

šoli Grajena osrednja proslava ob Dnevu šole, na katero je prisotne tudi povabila. Izrazila pa je 

zadovoljstvo, da so uspeli s pomočjo Centra interesnih dejavnosti zbrati denar za defibrilator, ki 

ga bomo v petek namestili na fasado šole in bo tudi eden redkih ali pa edini defibrilator v občini, 

ki bo prebivalcem dostopen 24 ur na dan. 

 

Ker ni bilo več informacij, je predsedujoči zaključil razpravo o tej točki dnevnega reda. 

 

 

SKLENITEV SEJE: 

Ker je bil dnevni red 39. seje sveta izčrpan, se je predsedujoči navzočim na seji zahvalil za 

udeležbo in sodelovanje na seji in sejo sklenil ob 18. 24 uri. 

 

                                                                  
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Zapis pripravili: 

Kornelija F. Orlač   

Anica Paj 

                                         

 

Miran Senčar, s.r. 

župan Mestne občine Ptuj 

 

 


