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Ptuj, 21. 06. 2021 

 

Mestna občina Ptuj 

Mestni trg 1 

2250 PTUJ 

 

POBUDE IN VPRAŠANJA 21.6.2021 

 

 
Ponovno podajam pobudo v zvezi s pobudo št. 2003/25, ki se nanaša na regres za 

letni dopust v Komunalnem podjetju Ptuj, kjer naj pojasnijo v višino regresa za 

letni dopust, ker je po lanskih podatkih prekoračilo sredstva, ki so dovoljena po 

kolektivni pogodbi in na ta način neupravičeno izplačala povečan regres, ki ni 

skladen z zakonodajo. Odgovor je pripravil sindikat, ki nima nobene povezave z 

iskanjem virov za izplačilo regresom za letni dopust temveč je bilo vprašanje 

namenjeno vodstvu Komunalnega podjetja Ptuj, ki naj da preprosto pojasnilo.  

 

Obrazložitev:  

 

Ali je višji regres od predpisanega bremenil položnice občanov in če da, naj se ta strošek 

izvzame iz javnega dela in se črpa iz tržnega dela kjer bi naj Komunalno podjetje Ptuj ustvarilo 

presežek ne pa da gre v breme občank in občanov MO Ptuj. Če vodstvu vprašanje ni razumljivo 

ali nejasno, potem naj zaprosijo za dodatna pojasnila na katera jim bom z veseljem odgovoril. 

Ni pa sindikat tisti, ki bo pojasnjeval črpanja sredstev za izplačilo regresa. Seveda vse pohvale 

delavcem za opravljeno delo in prejeto nagrado, vendar se mi ponovno poraja vprašanje ali 

vodstvo podjetja resnično meni, da v mestnem svetu, svetniki ne ločimo med »jabolkom in 

hruškami« s tem ko podajajo odgovore, ki nimajo povezave z vprašanjem.  

 

 

Podajam pobudo, da se poda informacija kaj se dogaja z otroškimi igrali na Raičevi ulici, 

ki so že dalj časa ovita v trak, ki onemogoča dostop in uporabo igral. Ali imajo ta igrala 

ustrezne A teste in certifikate za uporabo ter zakaj se ne uporabljajo. 

 

 

Podajam pobudo, da se javno pohvali občana Matjaža Lipuša, ki je pri pripravi 

participativnega proračuna izdelal zemljevid iz katerega so bili razvidni podani predlogi 
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občanov za participativni proračun z vsemi podatki, ki so bili v pomoč občankam in 

občanom ter s tem olajšal sprejemanje odločitev pri izboru predlogov. Gre za primer 

dobre prakse, ki bi se ga lahko MO Ptuj redno posluževala.  

https://www.easymapmaker.com/map/ptujpp?fbclid=IwAR2sRo7o1v8ctNeDmTguxcXaz

Tyq9De_qp0ZmHj3A3-JD-mdTtvh55I7IaQ 

 

 

Podajam pobudo, da se sanira cesta v Štukih 11 za kar je že bil opravljen ogled na terenu 

in sprejeta odločitev, da se le ta sanira.   

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pozove skrbnike vodnih virov, da pričnejo z 

košnjami brežin potokov saj imajo občani ogromno pripomb glede nepokošene trave ob 

potoku Grajena, Studenčninca, Rogoznica… 

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj uredi javno cesto v Krčevini pri Vurberku kjer je 

bila cestna na novo preplaščena z asfaltno prevleko, bankine pa so ostale neutrnjene in 

skrajno nevarne za kolesarje in motoriste saj je na cesti ogromno peska. Neurejene bankine 

in globok jarek kar kličejo po nesreči saj je obcestni jarek nevaren in ima veliko višinsko 

razliko. Naj se uredijo ustrezni kanali da ne bo voda spodjedla ceste in naj se naredi preboj 

ceste za odvodnjavanje meteorne vode. Odprti kanali pa naj se pokrijejo zaradi varnosti. 

 

 

https://www.easymapmaker.com/map/ptujpp?fbclid=IwAR2sRo7o1v8ctNeDmTguxcXazTyq9De_qp0ZmHj3A3-JD-mdTtvh55I7IaQ
https://www.easymapmaker.com/map/ptujpp?fbclid=IwAR2sRo7o1v8ctNeDmTguxcXazTyq9De_qp0ZmHj3A3-JD-mdTtvh55I7IaQ
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Podajam pobudo, da se nemudoma pristopi k odstranjevanju in rezanju grmičevja in vejevja 

dreves ob cesti v Krčevini pri Vurbegu na LC 060031 v razdalji cca. 500m, kar je skrajno 

nevarno za vse udeležence v cestnem prometu . 

  
 

Podajam pobudo, da se objavijo vsi rezultati participativnega proračuna s številom prejetih 

točk, da bodo občani jasno in nedvoumno seznanjeni glede njihovih predlogov.  

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pojasni v kakšnem času je pričakovati razpis za 
pridobitev sredstev za fasade v starem mestnem jedru.  
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Podajam pobudo, da Mestna občina sama pristopi k izgradnji hidratnega omrežja na 

ptujskem gradu in po izgradnji nato vloži zahtevek za plačilo in povračilo sredstev do države, 

tudi če bo potrebno vložiti pravna sredstva za povračilo. Na tak način bomo lahko najhitreje 

zavarovali naš grad, ki bi ga morali varovati kot »dragulj« in na katerega smo izjemno 

ponosni.    

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pristopi k postavitvi javne razsvetljave na Klepovi 
ulici, ki je zastala.  

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pristopi redni vzpostavitvi prehodne poti med 
Maistrovo ulico in Vičavo, ki je velikokrat nepokošena.  

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pristopi k postavitvi koša na vrhu griča panorama 
pri vodnem zajetju saj navkljub večkratnim pobudam koša tam še vedno ni.   

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pristopi h košnji Vičavske poti, ki je na delih 
popolnoma zaraščena.  

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj poda pojasnilo kako je s pooblastilom glede 
predkupnih pravic pri nakupih nepremičnin in v kolikšni meri Mestna občina Ptuj to 
uporabi.  Zakaj o predkupnih pravicah ni seznanjen mestni svet, ki bi moral o tem odločati. 
Na podlagi katerega sklepa in dovoljenja se o tako važnih zadevah odloča in zakaj ne 
odloča o tem županja oziroma mestni svet če gre za zemljišča ki so vredna več kot 100.000 
€. 

 

Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj poda pojasnilo ali bo obeležila prejem Plečnikove 
nagrade za arhitekturo, ki jo je arhitekt prejel za ptujsko tržnico?  
https://ptujinfo.com/novica/lokalno/arhitekti-projekta-ptujske-trznice-nagrajeni-
projekt-trznice-presega-okvirje-svojega 
 
Nekatere neuspešne projekte še  vedno poveličujemo in posameznike, ki so nas evidentno 
naplahtali še vedno vabimo v mestno hišo in jim dajemo sredstva iz proračuna.  

 

Podajam pobudo, da mestna Komunalno podjetje Ptuj pojasni v kakšnem času ima namen 
sanirati nedelujoče hidrante.  Odgovore, ki jih podajajo namreč niso sprejemljivi 
predvsem z vidika , da jih redno vzdržujejo, kar pa ne drži saj bi hidranti, če bi bili redno 
vzdrževani še vedno v funkciji.  

 

 

 

 

https://ptujinfo.com/novica/lokalno/arhitekti-projekta-ptujske-trznice-nagrajeni-projekt-trznice-presega-okvirje-svojega
https://ptujinfo.com/novica/lokalno/arhitekti-projekta-ptujske-trznice-nagrajeni-projekt-trznice-presega-okvirje-svojega
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Podajam pobudo, da mestna občina Ptuj pristopi k prenosu računovodstva iz Vrtca Ptuj 
na Mestno občino Ptuj kar jim omogoča 22. člen Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje - Organiziranost administrativno-računovodske in tehnične 
službe. S tem je odpravljena ovira, da ne bi mogli prestaviti računovodstva na MO Ptuj, 
kjer bi lahko prihranili marsikatera sredstva.  

 

Podajam pobudo, da Komunalno podjetje Ptuj pojasni zakaj že dve leti od kar je bila 
podana vloga za izdajo potrdila o pitni vodi iz pip za katerega je zaprosil Zavod za turizem. 
Ponudniki sob bi želeli v svojih objektih namestiti potrdilo, da je voda pitna saj turisti ne 
zaupajo zgolj besedam.   

 

Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj pristopi k sanaciji brežine na Ulici Vide Alič kjer 
vozniki zaradi ozkega vozišča neprestano vozijo po brežini, ki se je pričela posedati saj se 
je pričelo plaziti pobočje kar je nevarno za stanovalce. 

 
 

 

Lep pozdrav, 

Za svetniško skupino DeSUS Mestni odbor Ptuj 

Milan Klemenc 

Svetnik mestne občine Ptuj 


