
From: Janko Širec <janko.sirec@komunala-ptuj.si>  
Sent: Friday, June 18, 2021 1:46 PM 
To: Nuška Gajšek <Nuska.Gajsek@ptuj.si>; Matej Gajser <Matej.Gajser@ptuj.si> 
Subject: FW: Poziv k dopolnitvi gradiva 
 
Pozdravljena,  
 
kar zadeva tehtalni list je natehtana količina razvidna iz oddajnice, na kateri je tudi datum tehtanja, ki 
je enak datumu odvoza. Kar zadeva evidenčni list, pa ga bomo prejeli v mesecu juliju za vse odvoze v 
mesecu juniju, kar je v skladu s pogodbo in Uredbo o odpadkih. Registrske številke kaminov so 
navedene na oddajnicah. Z imeni in priimki voznikov ne razpolagamo. 
 
Lp 
Janko 
 
 

 
 
Jožica Jerenko, univ.dipl.prav. 
Vodja splošnega področja 
Tel. št.: 02 787 51 18 
 
From: Janko Širec [mailto:janko.sirec@komunala-ptuj.si]  
Sent: Friday, June 18, 2021 7:25 AM 
To: 'Jernej Šomen' <jernej.somen@komunala-ptuj.si>; Jožica Jerenko <jozica.jerenko@komunala-
ptuj.si> 
Subject: FW: Poziv k dopolnitvi gradiva 
 
 
 
From: Nuška Gajšek [mailto:Nuska.Gajsek@ptuj.si]  
Sent: Thursday, June 17, 2021 5:57 PM 
To: Janko Širec <janko.sirec@komunala-ptuj.si> 
Cc: Matej Gajser <Matej.Gajser@ptuj.si>; Marta Tušek <tusek.marta@gmail.com> 
Subject: Poziv k dopolnitvi gradiva 
 
Zdravo, posredujem poziv svetnice k dopolnitvi.  
 
 
Lp Nuška  
 
Get Outlook za Android 
 

 
Od: Marta Tušek <tusek.marta@gmail.com> 
Poslano: četrtek, 17. junij 2021 17:52 
Za: 'Nuška Gajšek' 
Kp: Matej.Gajser@ptuj.si 
Zadeva: FW: FW: Re: Sklep 
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Pozdravljen-a ! 
  
Pregledala sem vso dokumentacijo, ki jo G. Širec smatra kot zadostno, vezano na nezakonito 
odlaganje blata v Pivoli. Res je, da med dokazili o nedolžnosti ni dokazil iz 10. in 11. člena OKVIRNEGA 
SPORAZUMA, ki govorita o prevzemnih tehtalnih listih in evidentnih listih o ravnanju z odpadkom. 
Vse bi moralo biti datirano na datum oddajnice blata. Email od 07. 06. 2021 ne šteje kot dokaz, 
ampak samo informacija, ki je lahko točna ali netočna. Zato naj se informacija dopolni z manjkajočo 
dokumentacijo, ki smo jo s sklepom zahtevali in sicer: 

 Prevzemnimi tehtalnimi listi z navedbo datum tehtanja, št. Registracije kamiona in prikolice, 
količino, kraj odlaganja,  ime in priimek voznika. 

 Evidentne liste o ravnanju z odpadkom. Prevzemni tehtalni list je priloga Evidentnemu listu. 
  
S spoštovanjem in lep pozdrav ! 
  
Svetnica MS MO Ptuj 
Marta Tušek  

 
 


