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Številka:  094-2/2021 
Datum:   9. 6. 2021 
 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 27. redni seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj 

  

NASLOV: Predlog Sklepa o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine 
Ptuj  

  

PRIPRAVIL: Komisija za odlikovanja in priznanja 

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

Četrta točka 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik 

Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in v skladu s 79. členom  

Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne 

občine Ptuj, št. 13/20)  

 
POROČEVALEC: Boštjan ŠERUGA, predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja 

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

/ 

 

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o podelitvi 
priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj, v predloženem besedilu.  
 

 

 

Boštjan Šeruga 

                                                                                                    predsednik Komisije za priznanja in odlikovanja 

 

 

 

 

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 

- predlog predlagatelja 
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Predlog 
                              junij 2021 

 
Na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12, 9/15, 
16/17 in 5/21) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na _____ seji, dne _____ 2021, sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o podelitvi priznanja  

zlata plaketa Mestne občine Ptuj 
 

1. 
 
Priznanje zlata plaketa Mestne občine Ptuj se podeli Znanstveno-raziskovalnemu središču Bistra Ptuj za 
posebne zasluge in prizadevno delo na področju znanstvenega in raziskovalnega dela, aktivno prizadevanje za 
razvoj podjetništva ter mednarodno projektno sodelovanje s poudarkom na črpanju sredstev namenjenih 
razvoju številnih področji na širšem območju Ptuja. 
 

2. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na mestnem svetu in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 
               
Številka: 094-2/2021 
Datum: 
 

 
Obrazložitev 

 
Komisija za odlikovanja in priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je v razpisnem roku, do 29. maja 2021, 
prejela predlog za podelitev priznanja zlata plaketa Mestne občine Ptuj, ki so ga podale Javne službe Ptuj in 
skupina javnih zavodov, podjetij ter interesnih združenj. 
  
Predlagatelj je podal predlog, da se v letu 2021 zlata plaketa Mestne občine Ptuj podeli Znanstveno-
raziskovalnemu središču Bistra Ptuj za posebne zasluge in prizadevno delo na področju znanstvenega in 
raziskovalnega dela, aktivno prizadevanje za razvoj podjetništva ter mednarodno projektno sodelovanje s 
poudarkom na črpanju sredstev namenjenih razvoju številnih področji na širšem območju Ptuja. 
 
Za odločitev in podporo pri ustanavljanju Znanstveno-raziskovalnemu središču Bistra Ptuj (ZRS Bistra Ptuj), ki 
jo je sprejela takratna politika, se je najverjetneje potrebno zahvaliti našemu akademiku prof. dr. Antonu 
Trstenjaku. Tedanjemu političnemu vrhu je ob podelitvi naziva za častnega občana Občine Ptuj na vprašanje, 
kako zagotoviti srečno življenje naših državljank in državljanov odgovoril, da pri tako majhnih narodih, kot smo 
Slovenci, ni mogoče zagotavljati kakovostnih pogojev za življenje in delo s kvantiteto, ampak predvsem s 
kvaliteto.  
 
Za doseganje tako zastavljene vizije pa so potrebni ljudje, ki so vrhunsko in vsestransko usposobljeni, ki jih 
odlikuje visok nivo racionalne, čustvene in duhovne inteligence. Izhajajoč iz zgoraj navedene globoke misli 
našega akademika, smo na Ptuju ustanovili javni znanstveno-raziskovalni zavod ZRS Bistra Ptuj, ki skrbi za 
prenos znanj iz akademskih institucij v realno gospodarsko, lokalno in regionalno okolje. Končni cilj je 
vzpostavitev na znanju temelječe samozadostne regionalne ekonomije. 
 
Kolikšen je prispevek k blagostanju naših občank in občanov, ki so ga s svojim delom v 25-ih letih delovanja 
doprinesli zaposleni v ZRS Bistra Ptuj, je možno pokazati tudi skozi številke. Za vsak evro, ki ga je Mestna 
občina Ptuj vložila v delovanje zavoda, je dobila povrnjenih dobrih osem evrov sredstev iz mednarodnih in 
državnih sredstev. Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti je zavod omogočil izobraževanje devetim 
doktorjem znanosti in trem doktorjem znanosti iz gospodarstva, ki so skupaj objavili preko 50 izvirnih 
znanstvenih člankov v mednarodnih revijah, tri znanstvene in sedem strokovnih monografij, več kot 80 recenzij, 
16 mentorstev pri diplomskem delu in 32 elaboratov. Znanstveno-raziskovalna dela so bila citirana 442-krat v 
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mednarodnih znanstvenih publikacijah. Kakovost znanstveno-raziskovalnega dela je tako visoka, da so 
koncesijsko sofinancirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zavod se ponaša z osmimi 
patenti za lastne izume. V skrbi za promocijo znanosti med mladimi je bilo preko Regijskega srečanja mladih 
raziskovalcev Sp. Podravja in Prlekije izdelanih 1.642 raziskovalnih nalog, pri katerih je sodelovalo skoraj 5.000 
mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol. 
V sklopu opravljanja aktivnosti regionalne razvojne agencije je zavod sodeloval pri pripravi preko 250 občinskih 
in regionalnih projektov, ki so pripomogli k izvedbi investicij na območju Spodnjega Podravja, v višini dobrih 420 
milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. 
 
Na področju pospeševanja podjetništva se zavod lahko pohvali s statističnimi podatki za Slovenijo, ki kažejo, da  
je zavod že nekaj let najbolj obiskana SPOT točka izven Ljubljane v sistemu SPIRIT Slovenija. Za izvajanje teh 
nalog zavod pridobiva državna in evropska sredstva in s tem našim podjetjem ponuja brezplačne usluge. 
Rezultati dela kažejo, da je bilo registriranih preko 2.000 novih podjetij, opravljenih preko 15.000 svetovanj 
podjetnikom in organiziranih več kot 200 seminarjev za podjetnike. Za potrebe pospeševanja razvoja v 
gospodarstvu je bilo podjetjem preko različnih razpisov omogočeno črpanje evropskih in državnih sredstev, v 
skupni višini dobrih 40 milijonov evrov.  
 
Nadvse pomembno področje podjetništva na ZRS Bistra Ptuj je spodbujanje podjetništva med mladimi. Vsako 
leto s partnerji organizirajo Podjetniški izziv za mlade, na katerem izbirajo najboljše poslovne ideje dijakov in 
študentov. Vsako leto pri tem projektu sodeluje preko 200 dijakov in študentov ter več kot 100 osnovnošolcev. 
 
Na področju mednarodnega sodelovanja je bilo izvedenih 25 mednarodnih projektov, preko katerih ima zavod 
vzpostavljena mednarodna partnerstva praktično v vseh članicah Evropske skupnosti. O kakovosti in rezultatih 
dela na mednarodnih projektih največ pove podatek, da je zavod ZRS Bistra Ptuj postal absolutni zmagovalec in 
prejeli častni naziv REGIOSTARS WINNER za najbolj inovativen evropski projekt v letu 2019. V hudi konkurenci 
med več kot 500 projekti, so polovico glasov prispevali državljani in državljanke 28-ih članic EU s tajnim 
glasovanjem. Drugo polovico glasov pa je prispevala strokovna komisija. S tem je ZRS Bistra Ptuj postala prva 
institucija v Sloveniji, ki je uspela prejeti to nagrado in le upati je, da jo bo v tem stoletju uspelo pridobiti še komu 
iz naše države.  
 
O kakovosti in kompetencah kadra, ki se je skozi leta izobraževal in usposabljal v zavodu ZRS Bistra Ptuj, 
govori tudi podatek, da je lepo število sodelavcev iz zavoda bilo ali še vedno so zaposleni na vidnih položajih v 
gospodarstvu, šolstvu, lokalni in državni politiki. 
 
Komisija za odlikovanja in priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je o prispelem predlogu razpravljala na 
svoji 4. seji, 8. junija 2021, in po opravljeni razpravi sklenila predlagati Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj 
sklep, da se Znanstveno-raziskovalnemu središču Bistra Ptuj podeli priznanje zlata plaketa Mestne občine Ptuj. 
 
 
                                                                                               Boštjan Šeruga 
                                                                predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja                                                        

 
 


