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VPRAŠANJA - POBUDE 

 

Za 23. redno sejo Mestnega sveta MO Ptuj 

 

 

1. VPRAŠANJE – POBUDA  
 

Javni zavod VRTEC PTUJ posluje s svojo upravo v najemnih prostorih na Puhovi ulici 6, 2250 
Ptuj z urejenim vsem potrebnim udobjem. Hkrati pa vemo, da je cena varstva otrok skoraj 
najvišja v Sloveniji ( dražja je samo v Ljubljani ). 
 
Zato v imenu Svetniške skupine DeSUS MO Ptuj dajem naslednje vprašanje: 
 

- Koliko znaša strošek mesečnega najema za upravne prostore JZ Vrtec Ptuj? 
- Ali je ta strošek kot materialni strošek vkalkuliran v ceno storitve varstva in jo s tem 

podražuje in ta po naših predvidevanjih ni majhen ?  
- Naš predlog je, da je nujno urediti upravo JZ Vrtec Ptuj v enem izmed objektov, ki so 

v lasti MO Ptuj v najkrajšem možnem času in znižati stroške poslovanja, posledično 
pa tudi ceno varstva otrok.  
 

 

2. VPRAŠANJE – POBUDA 
 

Živim v ČS Rogoznica v lastni hiški, kakor tudi vsi ostali krajani ČS. Z odlokom, da se zbira 
steklo na način » od vrat do vrat ».  
 
V imenu Stranke DeSUS MO Ptuj pa dajem naslednje vprašanje  : 
 

- krajane zanima, ali si mora vsako gospodinjstvo nabaviti posebej posode za zbiranje 
stekla ali je lahko » gajbica ».  

- Če je gajbica, kakšna je ( PVC, les ali karton ) in ali je lahko mrežasta ali mora biti 
polno stenska. 

- Ali bo urnik pobiranja in odvoza stekla enak urniku pobiranja ostalih odpadkov 
(embalaža, papir+karton, gospodinjski odpadki). 

 



3. VPRAŠANJE - POBUDA 

Iz KONČNEGA POROČILA SOU občin v spodnjem Podravju o opravljeni izvedbi nadzora 
poslovanja MGP je tudi razvidna ugotovitev 23 na strani 31, ki govori o napačnem obračunu in 
kritju obratovalnih stroškov za ves čas trajanja najema lokala – gledališke kavarne od leta 2006 do 
prenehanja najema v letu 2020. Iz ugotovitve 23 pa je razvidno, da bi moralo MGP zaračunati 
najemniku 15,78 % in ne 1,60% vseh obratovalnih stroškov za vso obdobje razen, če je bilo z 
najemno pogodbo določeno drugače. 

 

Zato v imenu Stranke DeSUS MO Ptuj podajam naslednja vprašanja : 
 

1. Koliko najemnine bi moralo biti obračunane v tem obdobju z ozirom na sklenjene najemne 
pogodbe?  Izračunani znesek predstavlja direktno škodo MO Ptuj, kot ustanoviteljici, ker bi 
MGP moralo znižati zahtevek financiranja v enaki vrednosti. 

2. Koliko najemnine je bilo dejansko obračunane od strani MGP ? 
3. Koliko najemnine je bilo plačane v tem obdobju ? 
4. Razlika med točko 2 in točko 3 ( plačano najemnino ) je škoda, ki jo je utrpelo MGP, 

posledično pa ustanoviteljica MO Ptuj. 
5. Koliko vseh obratovalnih stroškov je bilo zaračunano MGP ( različnih dobaviteljev) ?  
6. Koliko obratovalnih stroškov je od strani MGP bilo dejansko obračunano najemnikom? 

 
 

4. VPRAŠANJE_POBUDA 
 
V potoku Rogoznica pod mostom na Dornavski cesti ponovno ležijo cela debla in drevesa v strugi 
potoka, ki jih je prinesla voda in zagozdila. (Priloga Fotografija).  
 
V imenu Stranke DeSUS MO Ptuj pa podajam naslednjo vprašanje - pobudo : 
 
- Ta debla naj pristojna služba, ki ima koncesijo za vzdrževanje cest ali potokov pod cestami 
čim hitreje odstrani, da se ne bo ob prvem večjem dežju struga potoka zajezila in povzročila poplave 
v gornjem delu struge potoka Rogoznica. 
 
 

5. VPRAŠANJE - POBUDA 
 
Ob sprehodu v centru mesta Ptuj sem zagledala iznakažen objekt – vogalna stavba Mestni trg 4, stara 
trgovina NAMA in  kasneje MURA. Ob pogledu sem ugotovila, da nad vogalnim vhodom ni več 
polkrožnega oboka in polkrožnega okna ( fiksna nadsvetloba ) ki je včasih bilo (fotografija v prilogi).  
 
V imenu Stranke DeSUS MO Ptuj pa podajam naslednjo vprašanje - pobudo : 
 

- Kdo je bil investitor obnove fasade, ki je s tem dejanjem pokvaril izgled objekta ? 
- Kje so bili v času izvajanja teh del odgovorni ljudje ZVKD, in zakaj so to dovolili ? 
- Kje je bil v času izvajanja teh del naš mestni arhitekt, ki naj bi z arhitektonskega vidika 

postavljal pogoje izvedbe fasad in pročelij objektov v starem mestnem jedru Ptuja.   
 

 
Za svetniško skupino DeSUS MO Ptuj 
Svetnica Marta Tušek 








