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Po novi projektni dokumentaciji, 
ki je bila spremenjena na podlagi 
pobud stanovalcev na tern obmo· 
cju, bi bila stanovanjska bloka nizja 
od prvotno predvidenih. 5 stirinad· 
stropnih so stavbi zdaj projektirali 
na trinadstropni, kar je tudi razlog, 
da bo 12 stanovanj manj. Namesto 
60, kolikor je bilo planiranih, jih je 

Nova parkirna mesta 
pod blokoma bodo tudi dodatna parkima mesia,ki jih bo 

moino najeti ali /cupid. Name,yena bodo okolis'1dm prebi
valcem. Dodatne povrsine za parkiranje, kakSnih 15 mest, 
bodo tudi zunaj. Mesta za parkira,ye stanovalcev bodo v 
pritliqu. 

T ako naj bi bila uideti dua bloka, ki bosta postauljma na ~ ICraigherjeve ulice. 

v novem projektu zasnovanih 48. 
Najvec bo eno· in dvosobnih stano· 
vanj, Ie tri vecja, trisobna. · 

Gre za investieijo, ki jo bo Mestna 
obcina ?luj izvedla v sodelovanju 5 

5tanovanjskim skladom Republike 
510venije; vsak bo prispeval pol od 
3,6 milijona evrov vrednega projek· 

tao Ce ne bo zapletov, bi gradnjo bode lahko dodatne parkirne pro· 
zaceli v naslednjem letu, novi stano· store kupili ali najeli. V zadnjih letih 
valei pa bi se lahko vselili leta 2020. se je trend odseljevanja iz ?luja si· 
5tanovanja bode oddajali v najem, cer zmanjsal, kljub temu ieli obcina 
kupiti jih ne bo moino. Bodo pa 5 takSnimi ukrepi in investicijami 

prodajali parkirne prostore. trend ob"iiti v pozitivno smer, torej 
,,5tanovalei Kraighe~eve in Her· priseljevanje," pojasnjuje Komelo-

cegove ulice ter Ljudskega vrta va. 

Spodnje Podravje • Na kolegiju zupanov tudi 0 teiavah ptujskega vrtca 
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parkirnimi prostori. (enejse bo tudi 
njihovo vzdrievanje/f se izpostav
Ijajo na ptujski obcini. 

Del stanovalcev proti 
izgradnji 

Komelova pravi, da se zaveda, da 
bo nacrtovana investicija vplivala na 
zivljenje stanovalcev v Kraighe~evi 
in Hercegovi uliei ter Ljudskem vrtu, 
zlasti v casu izgradnje. "Zato bomo 
v postopke umeseanja in izgradnje 
vkljucevali javnost, 5e posebno pre· 
bivalce v Kraighe~evi ulici," vztraja. 

V sredo so se ie sestali z najblii· 
jimi sosedi in jim predstavili projekt 
izgradnje stanovanj, temu bo sledi· 
la se javna razgmitev. 

Dienana Kmetec 

Bodo otrod iz drugih ohein sploh lahko V izmenskem 
Eden izmed razlogov, da so eene v Vrtcu Ptuj med najviSjimi v driavi, naj bi bila nezasedena mesta v vseh enotah, posebej v izmenski enoti. Nekaj vee 
iz Ptuja, preostanek pa iz drugih obein. Zato vodstvi ptujske obeine in vrtea prieakujeta tudi finanCno injekcijo preostalih podravskih obein. Dejstvo je 

Kot poudarja ravnateljica Ma· namenili temu, da se to ne izkori· 
rija Vucak, pri odprtju enot vrtca sea in da izmensko varstvo dobijo 
sledijo potrebam starsev, zato ie Ie tisti, ki ga dejansko potrebujejo. 
nekaj let nudijo vkljucitev otrokom Do lani so program izmene izvaja· 
do 22.30. Ta enota je namenjena Ii v enotah Narcisa in Macice, od 
starsem, ki delajo v izmenskem septembra 2017 naprej pa Ie se v 
poslovalnem casu. Predvsem zad· Macicah. V Vrtcu so se lotili razgo· 
nji dYe leti so pozornost dejansko vorov 5 starsi in si pridobili infor' 

Hi bilo poCitnis1co varstvo 
"zapiranje otrok"?! 

Zupan MO Ptuj Miran Senear je med drugim pojasnil, da 
bi bilo smiselno razmisliti 0 pocitniSkem varstvu otrok med 
poletnimi poCitnicami ter da se na ptujski obCini stem ie 
ukvG1jajo:"Ravnatelji sicer pravijo, da ni toliko zanimanja, a kot 
veste, so nekatere obCine to uvedle, in eeprav ni brezplaCno, se je 
dobro obneslo. Naslednje poCitnice bomo vsekakor skuSali doseCi, da 
bomo imeli poCitnis'Ko varstvo«. 

Podiupan obline Zavrc Janko Lorbek je sicer dejal, da se mu ne 
zdi smiselno Dtrok se med poeitnicami "zapirati", ces da se stars; i.e 
nekako znajdejo 5 pomOCjo sorodnikov in daje bolje, da otroci poletje 
preiivijo na prostem. 

Z njim pa se ni stri'lial njegov mlqjsi kolega, domavski iupan 
Rajko Janiekovie, ki ima tudi sam majhne otoke. 
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macije 0 njihovem delovnem casu. 
"Na osnovi ugotovitev, da nekate
ri starsi trenutno ne potrebujejo 
vkljuCitve otroka v izmeno, smo v . 
solskem letu 2017/2018 delo izme· 
ne organizirali Ie v enoti Malice." 
pojasnjuje Vucakova. Oblikovali so 
sest oddelkov, glede na potrebe 
starsev pa so janua~a letos odprli 
se enega. 

Ravnateljica je iupanom na ko
legiju se povedala, da ima Vrtec 
?luj v prime~avi z drugimi zelo ve· 
lik delei otrok iz drugih obcin. "V 
izmenskem casu pa zagotovo iz· 
stopa po visokem deleiu vkijucitve 
otrok izdrugih obcin (46.43 %), kar 
odraia dejstvo, da so na nasem ob· 
mocju potrebe po izmenskem po· 
slovalnem casu. Hkrati pa odprtje 
enote v izmenskem poslovalnem 
casu zahteva drugacno organiza· 
cijo dela oziroma delo v vsaj dveh 
oddelkih glede na starostna ob· 
dobja. Iz tega razloga je odprtje iz· 
menskih oddelkov v manjsih vrteih 
neekonomicno in organizacijsko 
neizvedljivo oz. zela zahtevno/' je 
'pojasnila Vucakova. 
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. Visoke cene varstva 
zaradi izmenskega vrtca 

Po Pravilniku 0 sprejemu otrok 

v Vrtec ?luj imajo sicer pri vstopu 

v vrtec prednost otroci 5 stalnim 

prebivaliseem v MO ?luj, a to pro· 
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blemov ne resuje. "Zaradi razlicnih 
delovnih casov starsev in starosti 
otrok pri oblikovanju oddelkov os· 
taja se vedno velik delei nezasede· 
nih mest,1I se izpostavlja Vucako· 
va. Zato je lupane 5podnjega Pod· 
ravja zaprosila, da skupaj poiseejo 
resilve in tudi v prihodnj~ omogo· 

cijo vkljucitev otrok, katerih starsi 
dejansko potrebujejo izmenski yr· 
tee, ne glede na to, v kateri obcini 
imajo stalno prebivalisce 

Tako kot v tern solskem letu bi 
varstvo od septembra naprej viz· 
menski enoti organizirali v sedmih 
oddelkih. 
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Sosedje naCrlovanih nooogradenj so svoja staliSCn nazomo predstavi 
podanja sene naCrlovanih blokov na okoliSke objekte in eelo z lego lo 

pddelku Vrtca Pt1 
~kot polovica od skupno 118 otrok, ki obislaijejo 
~!1amree, da je ta oddelek z vidika starsev pomemi 

Kaksne poteze bosta potegnila 
ptujska obcina in vodstvo Vrtca 
Ptuj, ce iupani ne bode prisluhni· 
Ii, na kolegiju niso povedali.lz MO 
Ptuj je v izmensko enoto vkljuce· 
nih 65 otrok, 53 otrok pa iz preo· 
stalih obcin, in sicer: 11 iz Markov· 
cev, 7 iz Dornave, 6 iz Podlehnika, 
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po 4 iz Vidma in Destrnika ... 
pani tokrat kaksnih vecjih pc 
slekov glede mOlnosti sofina 
ranja niso izrazili. Alojz Benko, 
pan Trnovske vasi, je sicer d4 
da je vrtec za obCino velik stro 
in da je interes, da so polni v 
tudi po majhnih obcinah. 

'P'O£'tI:~lc. 
,.~eal·v''30 I 
N""~~Tt 

I .... _~ 
-~ " .. -


