
 
 
Svetniška vprašanja in pobude 24.5.2021 

Andrej Čuš 

1. Dajem pobudo, da se planira sredstva za prenovo igrišča, košarkarskih košev in nogometnih 

golov v športnem parku ob OŠ Ljudski vrt. Ocenjena vrednost projekta je po izračunih med 

20-25 tisoč evrov + DDV. Gre za izjemno obiskano in priljubljeno točko za ptujsko mladino 

in družine.  

2. S strani več sosednjih županov sem v zadnjem obdobju slišal veliko nejevolje nad 

počasnostjo postopkov za pripravo in izvedbo sanacije spodnjepodravskega vodovoda. 

Prosim, da se mi obrazloži aktualno dogajanje in časovnico aktivnosti, saj je Vlada RS 

zagotovila sredstva iz evrpskih sredstev tudi v novi perspektivi in škoda bo, če bomo ponovno 

zaspali, na koncu pa krivili državo.     

3. Pri osnovni šoli Breg pri prehodu za pešce se naj na obeh straneh spusti robnik, da bo 

možno prehod prečkati z vozičkom. 

4. Naredi se naj razčlenjen pregled, kateri in koliko stroškov je predvidenih za izvedbo 

participativnega proračuna. 

Aleksander Voda 

1.V zvezi z gradnjo bloka v Rabelčji vasi, ki ga gradi podjetje Tames d.o.o. iz Ptuja imam 

naslednja vprašanja 

- Ali je  glede na izdano gradbeno dovoljenje bila gradnja navedenega bloka skladna z 

izdanim gradbenim dovoljenjem ? 

- S katere strani je bil predviden  dovoz za potrebe gradbišča in same gradnje bloka ? 

- S katere strani je predviden dovoz sedaj za stanovalce do novozgrajenega bloka ( ali 

mimo trgovine Spar kot je potekalo v času gradnje ali z gornje strani mimo  

stanovanjskih hiš ) saj se je v času gradnje dovoz do gradbišča uredil po gornji strani s 

ceste mimo stanovanjskih hiš, katero so financirali stanovalci sami ? 

- V primeru, da je dovoz predviden z gornje strani mimo  stanovanjskih hiš, le-to ni 

mogoče urediti, saj je cesta široka samo 4 m in navedenega ne dopušča. 

- Kdo bo saniral poškodovano cesto na gornji strani  mimo stanovanjskih hiš, katera se 

je poškodovala, ko se je začela uporabljati kot dovoz do gradbišča po tistem, ko sta 

lastnici prepovedali uporabo prehoda preko njunega zemljišča na spodnji strani mimo 

trgovine Spar. 



- Kdo financira ureditev dovozne ceste za potrebe navedenega bloka in v prihodnosti za 

potrebe vseh ostalih blokov, ki so predvideni za gradnjo? 

- Zakaj je MO Ptuj skupaj s podjetjem Tames d.o.o in Muršič Vero podala vloga za 

izdajo posebnega gradbenega dovoljenja za dovozno cesto in za katero cesto to gre? 

2.V občinah Podlehnik, Zavrč in Markovci so se postavile lične kolesarnice za 15 koles, ki 

omogočajo polnjenje e-koles s pomočjo sončnih celic in zaklepanje vsakega boksa.  Investitor 

niso bile občine temveč družba Kig. Ali se v MO Ptuj razmišlja kaj v tej smeri ? 

3.Deponija gradbenega materiala na Cesti 8.avgusta nima urejenega odvodnjavanja, zato iz 

odloženega materiala nenehno – tudi kadar ni dežja – odteka voda, zaradi česar je cestišče, ki 

pelje k podvozu pod železniško progo nenehno mokro, kar je moteče.  Če ima navedeno 

odlagališče dovoljenje za obratovanje, do tega ne bi smelo prihajati. Pozove se naj lastnik 

deponije, da uredi odvodnjavanje navedene deponije. 

 

Sergeja Puppis Freebairn 

1.Glede na zadnje spremembe Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za 

obdobje do leta 2030, v katerem je ptujska obvoznica predvidena za izvedbo po letu 2027 

ponovno predlagam, da mestna občina Ptuj odstopi od dogovora, ki ga je podpisal g. Senčar 

11.07.2018 v Markovcih in ki dovoljuje, da se bodoča hitra cesta Ormož-Markovci naveže v 

Spuhlji na Ormoško cesto, ki je že tako preobremenjena s prometom. Za prebivalce Budine in 

Spuhlje je ta navezava že od vsega začetka nesprejemljiva ter škodljiva za zdravje in kakovost 

bivanja. 

2.Glede na zadnje odkritje, da se iz omenjene čistilne naprave v bližnji potok ob vsakem 

večjem dežju izlivajo fekalne vode predlagam, da se v letu 2022 zagotovijo sredstva za 

sanacijo omenjene čistilne naprave, in sicer predlagam, da se za to koristijo sredstva, ki jih 

dobi občina od DEM zaradi Ptujskega jezera. Na mesta izlitja pa je potrebno postaviti 

opozorilne table, ter na možnost onesnaženja opozoriti tudi bližnje kinološko društvo. Ker je 

žal takih lokacij, kjer prihaja do izlitja fekalnih voda v bližnje vodotoke na Ptuju kar 8, je 

potrebno narediti načrt sanacije za prav vse in postaviti pri vseh opozorilne table, saj 

predstavlja to nevarnost za zdravje ljudi in živali. 

3.Zanima me podrobni časovni plan izvedbe ureditve športnega igrišča v ČS Jezero. 

4.Cesta ob OŠ Mladiki je v zelo slabem stanju in je v času dežja poplavljena, zato otroci 

pogosto ne morejo v šolo drugače, kot da brodijo skozi vodo. Predlagam, da se investicija v 

sanacijo ceste uvrsti v letu 2022. 

5.Več občanov se je odzvalo na članek v Tedniku glede dilem okrog svetniških pobud in mi 

podalo predlog, da bi svetniške pobude bile posebej na vloženem listu zraven vsakokratne 

številke Ptujčana. Tako bi si jih lahko shranjevali posebej, hkrati pa njihova dolžina ne bi 

vplivala na vsebino Ptujčana. 



6.Prejela sem več predlogov, da se prestavi cepilni center na bolj primerno lokacijo od 

sedanje, saj ta ne omogoča kakovostne obravnave in ustreznih delovnih pogojev, sploh v 

primeru dežja. 

Miha Požgai 

1.Naj se preveri delovanje pitnika v Ljudskem vrtu ,če le ta ne deluje normalno se ga naj tudi 

popravi. 

2.V zadnjem času je slišati veliko pripomb nad stanjem koles v sistemu brezplačne izposoje 

koles Pecikl. Koliko denarja namenjamo letno za vzdrževanje? Bliža se sezona in naj bodo 

kolesa pripravljena na njo. Ali se razmišlja o kakšni dodatni novi lokaciji? 

Dijana Alibabič 

1.Na pobudo št.554/13 , da se naj na Zelenikovi ulici ( za Mestno občino) odstrani del 

porušenega zidu zaradi varnosti mimoidočih in avtomobilov, je bil podan odgovor, da bo 

izvedena odstranitev dela zidu , ki ogroža prometno in splošno varnost ljudi. Ta odgovor je bil 

podan pred več kot leto dni, del porušenega zid pa še vedno ni odstranjen. Prosim, če zadevo 

lahko uredite. 

2. Na Zelenikovi ulici so na delu zemljišča postavljena korita ki označujejo, da gre za 

parkirišča. Nikjer ni postavljene table, da gre za privat parkirišče. Kdo je upravitelj teh 

parkirišč ? in zakaj so postavljena korita? 

3. V tabeli na pobudo št.925/22 je akumuliranih cca 3.400.000€ presežkov prihodkov nad 

odhodki javnih zavodov konec leta 2019. Glede na to, da javnim zavodom ne sme biti cilj 

pridobivanje dobička, dajem pobudo županji, mestnemu svetu, strokovnim službam, da se del 

teh presežkov vplača v proračun Mestne občine Ptuj za investicije v infrastrukturo. 

4. Prosim za tabelarično poročilo zadnjih 10 let, za vse javne zavode, koliko je znašal 

dobiček, koliko so javni zavodi investirali z lastnimi sredstvi in koliko je investirala Mestna 

občina za njihove investicije. Prosim samo tabele z zneski in nazivi Javnih zavodov, 

Matej Siebenreich 

1. Glede na zelo otežen dostop gasilcev na Ptujski grad v primeru požara, apeliram, da se 

čimprej najde rešitev s pristojnimi inštitucijami in se postavi hidrant v javnem vodovodnem 

omrežju namenjenem zagotavljanju požarne varnosti. 

2. Pri avtobusni postaji v Spuhlji na prehodu za pešce se naj preveri možnost postavitve 

semaforja s senzorjem oz. gumbom . Krajani opozarjajo, da šolarjem na omenjenem prehodu 

za pešce avtomobili in tovorna vozila ne ustavljajo in za prečkanje cestišča čakajo tudi več 

minut. 


