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SPOŠTOVANE PTUJČANKE, CENJENI PTUJČANI.

Ob zaključku tega težavnega leta si želimo,
da nam leto, ki prihaja, prinese več optimizma,

razumevanja in spoštovanja različnosti,
da bomo na novo pot zakorakali pogumno,

vedrih misli in polni zaupanja, da bo na koncu vse dobro.
Želimo vam, da božične praznike preživite lepo,

v krogu tistih, ki vam rišejo nasmeh na obraz in grejejo vaša srca.
Naj vam novo leto prinese uresničitev malih skritih želja,

ki vas bodo razveseljevale.
Naj bo zdravo in uspešno v vseh pogledih.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj

Dijana ALIBABIĆ, Marjan BEZJAK, dr. Štefan ČELAN, Andrej ČUŠ, Rajko FAJT,
Nuša FERENČIČ, mag. Darja HARB, Mario HLUŠIČKA, Alen ILJEVEC, Milan KLEMENC,

Marjan KOLARIČ,Vladimir KORITNIK, Andrej LAZAR, mag. Mirjana NENAD, Helena NEUDAUER,
Gorazd OREŠEK, dr. Bojan PAHOR, Metka PETEK UHAN, Miha POŽGAI,

Sergeja PUPPIS FREEBAIRN, mag. Sonja PURGAJ, Janez ROŽMARIN, Matej SIEBENREICH,
Boštjan ŠERUGA, Marta TUŠEK, Tatjana VAUPOTIČ ZEMLJIČ, Andrej VINDIŠ,

Aleksander VODA, Luka ŽIŽEK

Spoštovane občanke in občani!

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti
vam iskreno čestitam.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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Z najboljšimi željami za prihodnost

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj

Fotografija z naslovnice:
Praznična podoba mesta
Avtor: Črtomir Goznik

PTUJČAN
25 LET
1995-2020

Leto, ki se poslavlja, je pred nas postavilo številne izzive. Z njimi smo se spo-
padali vsak na svoj način, vsak po svojih najboljših močeh. Življenje nas je 
postavilo pred velike preizkušnje. Največja od njih je bila zagotovo strpnost, 
potrpežljivost. Negotovost je lahko zelo nevarna. Lahko nas zaslepi, da se 
lahko tudi kdaj pa kdaj spozabimo in rečemo ali naredimo nekaj, česar ne bi 
prej nikoli. Nekaj, na kar nikoli poprej ne bi niti pomislili … In tega je bilo 
v zadnjem času veliko. Seveda bi lahko sedeli doma, se zgražali, obtoževali, 
nergali, se prepirali in gojili zamere … a hoja po taki poti nas ne bo pripeljala 
tja, kamor želimo. 
V tako zahtevnem času sta čuječnost in občutljivost še kako pomembni. Ču-
ječnost, ki nas vedno znova vrača na zavedanje, da bo vse minilo, da ima 
vse svoj konec in da nič ne traja večno; in občutljivost, da ohranjamo trezno 
glavo, tudi takrat, ko smo jezni in bi to jezo želeli izraziti naglas. 
Seveda je naša pravica, da se izražamo, a je hkrati tudi naša dolžnost, da pri 
tem ne žalimo, ne teptamo in da tudi drugemu pustimo, da izrazi svoje. Ni 
treba, da se vedno strinjamo. Ni treba, da soglašamo. Je pa nujno, da se razu-
memo in da znamo z različnostjo sobivati. Da smo strpni in tolerantni. Da 
poskušamo pred obsodbo stopiti v čevlje tega, ki ga sodimo, in razumeti. Vsaj 
poskusimo lahko razumeti. Dati drug drugemu priložnost.  
Zavedam se, da so stiske, ki spremljajo vso to dogajanje zadnjega leta, velike, 
a hkrati trdno verjamem, da bomo tudi iz vsega tega izšli močnejši. Kot po-
samezniki in kot skupnost. Potrebujemo drug drugega. Skupnost tvorijo po-
samezniki. Dobro skupnost, napredno skupnost pa posamezniki, ki zmorejo 
vedno znova povezano prepoznati širši interes, skupni interes ter zanj delati 
drug ob drugem in drug za drugega.
Vsaka okoliščina je priložnost za učenje. Za rast. Za razvoj. In ko iz pesimiz-
ma preklopimo na optimizem, se pred nami odpre polje priložnosti. 
Zato vam v letu, ki prihaja, iskreno in iz srca želim, da v vašem srcu najde 
dom strpnost, v vaših mislih sprejemanje in v vaših ravnanjih solidarnost. 
Veliko zdravja in neskončno veliko drobnih trenutkov veselja, ki vas bodo 
osrečevali. 
Srečno, dragi moji Ptujčani. Vse dobro v 2021. 

Ignac Habjanič, voščilnica iz zamaškov

Uredništvo Ptujčana vam želi prijetne in doživete 
praznike ter srečno in uspešno leto 2021. 

Naslednja številka izide v petek, 29. januarja 2021.
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LESENI ZABOJČKI ZA 
POMOČ OBČANOM

PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI

15 LET PETV

SVETOVNI DAN BOJA 
PROTI AIDS-U

PRAZNIČNO DREVO NA 
SLOVENSKEM TRGU

Mestna kronika

Skupini občanov se je porodila zamisel, 
da drug drugemu priskočimo na pomoč 
in v lesene zabojčke darujemo po svojih 
močeh in tako pomagamo najranljivej-
šim. Zabojčki so postavljeni na treh loka-
cijah – Zdravstveni dom Ptuj, Mercator 
- Vičava in v mestu, pri nekdanji OŠ dr. 
Ljudevita Pivka. O akciji so pobudniki 

Zakorakali smo v zadnji mesec leta. Me-
sto je dobilo svojo končno praznično po-
dobo s smrečicami, okraski, novoletnimi 
elementi in lučkami, ki smo jih prižgali 
v petek, 4. decembra 2020. Občanke in 
občane je z video nagovorom pozdra-
vila županja in jim zaželela lep začetek 
prazničnega decembra – letos malce 
drugačnega, a v svojem bistvu še po-
membnejšega. To je čas za naše bližnje, 
družino, in to je znova čar teh praznikov, 
na kar smo v preteklosti malce pozabili. 
Stanka Krajnc Letonja

Letošnji svetovni dan boja proti AIDS-u 
je potekal pod geslom »Pripnimo si rde-
čo pentljo, na daljavo!«. Kljub epidemiji 
je Klub ptujskih študentov na poseben 
način ozaveščal o tem dnevu, zato je 1. 
decembra z obzidja Ptujskega gradu vi-
sela zastava z rdečo pentljo, ki simbolizi-
ra solidarnost do ljudi, okuženih z viru-
som HIV. Akcijo ozaveščanja so izvedli v 
sodelovanju z Zvezo študentov medicine 
Slovenije, Drogartom, društvom DIH, 
ŠKUC-Magnusom ter Pokrajinskim mu-
zejem Ptuj - Ormož.
Stanka Krajnc Letonja

zapisali: »Občani v lesene gajbice soču-
tno darujejo hrano, v upanju, da nekomu 
vsaj za trenutek vrnejo nasmeh na obraz, 
preženejo skrbi in prižgejo drobno, toplo 
iskrico v njihovih srcih. Z namenom, da 
spoznajo, da niso sami. Edina stvar, ki se 
z delitvijo veča, je iskrena sreča.«
Stanka Krajnc Letonja

Leta 2005 sta Matjaž Gerl in Darja L. Žu-
nec zbrala ekipo mladih novinarjev po-
ročevalcev in snemalca. Decembra 2005 
je že bila na sporedu prva informativna 
oddaja Ptujska kronika. Čez leta je v eki-
pi prišlo do več menjav, vsak izmed so-

K štirim smrečicam v mestu, ki pričarajo 
praznično podobo, so člani Turističnega 
društva Ptuj ob pomoči cvetličarne Roža 
na Slovenskem trgu dodali še svoje pra-
znično drevo, z željo, da kljub drugač-
nim praznikom ljudje obiščejo mesto in 
doživijo njegove lepote. Predsednik Pe-
ter Pribožič je poudaril, da je »drevesce 
namenjeno vsem mimoidočim, da se pri 
njem ustavijo, morda naredijo spomin-
sko fotografijo, se za fotografiranje tudi 
usedejo, lahko pa na aranžma pripnejo 
praznične pozitivne misli, dobre želje, 
voščila, morda tudi okraske«.
Stanka Krajnc Letonja

delujočih pa je pustil poseben pečat pri 
delu PeTV in njegovih vsebin. 
V vseh letih delovanja se je televizija 
razvila v prodorno in osrednjo televizijo 
ptujskega in širšega območja, ki gledal-
cem ponuja informativne, zabavne, izo-
braževalne, kulturne in športne vsebine. 
Trenutno so člani televizijske ekipe Miha 
Masten, David Breznik, Stanislav Zebec 
in Dejan Klasinc. Bronja Habjanič
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25-letnica izhajanja medija Ptujčan
Stanka Krajnc Letonja

Četrt stoletja medija Ptujčan je obletnica 
vseh, ki kakor koli soustvarjajo ta medij – 
vseh dosedanjih urednikov, uredniških od-
borov, dopisnikov, ne nazadnje lektorice in 
oblikovalca, ki poskrbita, da je Ptujčan tak, 
kot ga na koncu prelistate. Je obletnica 
vseh vas bralcev, ki ga bodisi preberete bo-
disi nam pošljete vsebinske predloge, kaj bi 
želeli brati. 
Ob 25-letnici je uredništvo pripravilo fotona-
tečaj »Moji kotički občine«, na katerega se je 
prijavilo 28 fotografov s 122 fotografijami. Ži-

rija, ki so jo sestavljali Stojan Kerbler, Črtomir 
Goznik in Barbara Ferčič, je izbrala 20 naj-
boljših fotografij, ki so razstavljene v Galeriji 
Magistrat, predstavljamo pa jih tudi v tokratni 
osrednji temi. Hkrati predstavljamo rezultate 
ankete o branosti medija Ptujčan.
Mesečnik Ptujčan je od leta 1995 doživel 
številne spremembe, se razvijal, nadgraje-
val, in tudi v prihodnje ga bomo ustvarjali z 
željo, da bi ga radi prebirali, da je to medij 
vseh občank in občanov, saj je namenjen 
prav vam.

1. NAGRADA – SANDI KELC: Jesensko jutro in pogled na Ptujski grad
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2. NAGRADA

MIHAEL SATLER: Tudi ptujska knjižnica ima dimnik

ROBERT VOGRINEC: Sončni parkec ZALA ZAJKO IVANČIČ: Bistvo

MARKO VINDIŠ: Poletno jutro3. NAGRADA – FRANC KORPAR: Pogled iz Kicarja

ALBIN BEZJAK: V parku lepote

ALEKSANDER     ŠERUGA: Pot...
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MARKO FEMIĆ: Purple night ALEKSANDER ŠERUGA: Ognjeno nebo ...

MATEJ ŠTEGAR: Ledeno jutro ob reki Dravi

ZALA ZAJKO IVANČIČ: Grajsko nebo

ALEKSANDER     ŠERUGA: Pot...

ALBIN BEZJAK: Paviljon Ljudski vrt

MIHAEL KAVARIĆ: Roki
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MATEJ ŠTEGAR: Jesenske poplave ob reki Dravi, Orešje pri Ptuju

ŽIVA BOMBEK: Svoboda

EVALD MLINARIČ: Veduta Ptuja – z BrstjaLUCIJA-RADMILA KAUČEVIČ: Med polji-drevo

MARKO VINDIŠ: Mistično poletno jutro

KLARA VURZER: Zlati (pre)rez
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N = 86Več informacij o raziskavi na ptuj.si/ptujcan

PTUJČAN
    ŽE 25 LET

Redno berem,
vsak mesec

Če ga slučajno
dobim v roke 

Nekaj številk
na leto

Nikoli

77%

15%

2%

6%

Preberem članke
in obvestila,
ki me zanimajo

Preberem cel časopis,
od začetka do konca

Ptujčana
prelistam

60%

23%17%

Se ne strinjam

Pogojno se strinjam

Se strinjam
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aktualnim dogodkom v občini in v mestni hiši

 občinski projekti, gospodarstvo, turizem in kultura

  nova rubrika pobude občanov

   proračun občine, delo občinske uprave

    pomembne osebnosti Ptuja

     zdravstvo, šolstvo, šport

            vem področjem dali enake možnosti

Katerim rubrikam bi morali dati prednost?

Iz mestne hiše (projekti, razvoj, proračun, kronika …)

Gospodarstvo (uspešni podjetniki)

Delo javnih zavodov

Napovedniki

Pobude in vprašanja občanov

Društva

V katerih rubrikah si želite še več člankov?

Ste iz Ptujčana dovolj dobro informirani o aktualnem?

Če z ne, katerih informacij si želite še več?

Da

Ne

Delno

O delu in pobudah mestnih svetnikov

O delu županje in občinske uprave

O javnih zavodih, društvih, organizacijah

O zaključenih investicijah in tistih v teku

O dogodkih na Ptujskem

O Ptujčanih in njihovem delu
prazno66%

22%

12%

Vam je tiskana oblika Ptujčana všeč?

Da Ne

Berete Ptujčana v tiskani ali v digitalni obliki?

V tiskani Na spletni strani

86%

14%

Da, Ptujčan naj
bo samo spletni
časopis, brez
tiskane verzije

Bi želeli videti medij Ptujčan
tudi kot spletni časopis/portal?

Ne, Ptujčan mi
v tiskani obliki
ustreza

Da, tako kot
imajo tudi drugi
tiskani časopisi
svoje spletne
verzije

44%

9%

47%

Anketa o branosti medija Ptujčan
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IZ MESTNE HIŠE

Proračun investicij in projektov

Nuška Gajšek, županja MO Ptuj

Da skupaj z občinsko upravo sledimo začrtanim ciljem, ki se 
na koncu odražajo v višji kakovosti bivanja. Pomembno je, da 
prisluhnemo slehernemu – nekomu je pomembna asfaltirana 
cesta ali zakrpana udarna jama, manjkajoča razsvetljava, po-
nekod še ni javnega kanalizacijskega sistema, nekomu je po-
membno, da se vlaga v kulturo, šport, arheologijo. Vsak izmed 
nas ima različne potrebe in prav je, da znamo prisluhniti vsem. 
Ne gre vse naenkrat, saj smo vezani na finančne zmožnosti, 
roke itn. Pomembno pa je, da imamo pregled nad potrebami, 
da se usklajujemo na različnih področjih, da naredimo načrte 
in terminske plane za naprej in da se z občani jasno in javno 
sporazumevamo. 
V tem mandatu smo si zadali naložbe, ki bodo povečale kako-
vost bivanja in bodo bolj uravnotežile razvoj četrtnih skupno-
sti. Naš skupni cilj je, da zmanjšamo razlike v razvoju. Menimo, 
da nam s skupnim trudom to tudi uspeva. Z naložbenim pla-
nom za ceste, ki smo ga sprejeli v preteklem letu, smo si zasta-
vili smele cilje izboljšanja cestne infrastrukture, ki je v neza-
vidljivem stanju. Že lani smo namenili bistveno več sredstev, 
to nadaljujemo tudi v prihodnjem letu. Z največjim projektom 
zadnjih let, tj. izgradnja kanalizacije, bomo pomembno vpliva-
li na razvoj posameznih četrti, tudi kolesarske povezave bodo 
bistveno pripomogle k temu, da se bo naše mesto razvijalo kot 
celota. Naložbe v infrastrukturo za vzgojo in izobraževanje so 
težko in dolgo pričakovan odgovor na večletna prizadevanja 
številnih akterjev, da tudi najmlajšim zagotovimo primerne 
prostore za izobraževanje. Povečujemo tudi naložbe v športno 
infrastrukturo, ki pa je seveda mnogo več kot le to. Zavedamo 
se, da so v številnih četrtnih skupnostih ravno športni objek-
ti in prostor ob njih jedro družbenega delovanja in sodelova-
nja, zato ne vlagamo zgolj v zidove, ampak predvsem v ljudi, 
ki bodo na ta način lahko svoji skupnosti prispevali še več, saj 
bomo bistveno izboljšali pogoje za njihovo delovanje. Po dolgih 

letih skrivanja in neprimernega hranjenja arheologije bomo 
tudi zanjo uredili primernejši depo odprtega tipa in s prvim, 
manjšim korakom postavili smernice za naprej. Arheologija 
je pomemben segment našega mesta, zato si zasluži, da je tudi 
primerno obravnavan.
Izzivov ne bo zmanjkalo. Želimo pa si, da bomo tudi vnaprej pri 
tem čim bolj poenoteni in da bomo odločitve, ki so pomembne 
za naše ljudi, sprejemali s soglasjem. 
V naslednjem letu bomo poskusno začeli participativni pro-
račun. Ekipa, ki bo za to skrbela, je imenovana, sestavljajo jo: 
Alen Jevtović, Benjamin Panikvar, Staša Dabič Perica, Matic 
Primc, Iztok Pohorec in Marta Tušek. Komisija bo analizirala 
in pregledala dobre prakse uporabe in izvedbe participativnega 
proračuna, sodelovala ter usklajevala pripravo končnega pre-
dloga rešitve, predlagala model izvedbe ter določila in obliko-
vala terminski plan dejavnosti za izvedbo. 

Naproti novim ciljem
Marjan Kolarič, podžupan MO Ptuj

Prioriteta pri sprejemanju proračuna za leto 2021 so bili pro-
jekti, ki bodo našemu mestu dodali dodano vrednost. Poudarek 
v proračunu je na ključnih področjih in programih, ki zagota-
vljajo višjo kakovost življenja občankam in občanom Mestne 
občine Ptuj z ustreznim razvojem na ekonomskih, socialnih, 
zdravstvenih, izobraževalnih, športnih in kulturnih področjih. 
Z naložbami v starem delu mesta, revitalizacijo degradiranih 
urbanih površin in naložbami v javno infrastrukturo zago-
tavljamo osnovo, da mesto s svojo turistično in kulturno po-
nudbo postane mesto, na katero bomo vsi ponosni. Naložbeno 
naravnanost proračuna izkazujemo s projekti, ki bodo v večji 
meri financirani s strani evropskih in državnih sredstev: odva-
janje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave, izgradnja ko-
lesarskih stez na relaciji Ptuj–Juršinci in Ptuj–Hajdina, uredi-
tev Slovenskogoriške ceste, prenova Stare steklarske delavnice, 
Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, rekonstrukcija ostrešja 
na OŠ Olge Meglič, rekonstrukcija OŠ Mladika, ureditev infra-
strukture na pokopališču, posodobitev športne infrastrukture. 
V naslednjem letu nas čakajo pogajanja na državni ravni glede 
ptujske obvoznice in izgradnje urgentnega centra. Projekta, ki 
sta zelo pomembna za nas, predvsem ker sta tesno povezana z 
zagotavljanjem boljših bivalnih in zdravstvenih pogojev. 
Trenutni položaj, v katerem smo, ni spodbuden. Pa vendar se z 
odgovornostjo do nas samih in do sočloveka, z občutkom po-
skrbeti zase in za soljudi kmalu spet srečamo na ulicah našega 
mesta in si sežemo v roke. 
Vse dobro v letu 2021. In ostanite zdravi.

Sprejemanje vsakokratnega proračuna je svojevrsten izziv, ki 
v ospredje postavlja želje, potrebe občanov, na drugi strani 
pa je treba te želje in potrebe uravnotežiti z danimi možnost-
mi. In vsakič, ko ga skupaj z mestnimi svetniki uskladimo do 
te mere, da smo našli kompromis in v veliki meri zadostili 
vsem, je to veliko olajšanje ter zaveza za naprej.
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Začetek naložbe gradnje kanalizacijskega 
omrežja

Konec novembra je Mestna občina Ptuj podpisala pogodbo z iz-
vajalci Komunalnim podjetjem Ptuj, Javnimi službami Ptuj in 
podjetjem Štraf, s katero se je začel projekt Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj. V sklopu 
projekta se predvideva izgradnja 32,07 kilometra kanalizacijske-
ga omrežja ter 16 črpališč. Na območju naložbe se bo izvedlo 
698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje. Glavni cilj na-
ložbe, ki je del Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, je 
zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovo-
sti voda. Naložba je ocenjena na 9,3 MIO EUR brez DDV, od 
tega znaša vrednost sofinancerskega dela EU iz sredstev Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 in Ministrstva za okolje in prostor RS 6,5 
MIO EUR, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2,9 
MIO EUR. Rok zaključka izvedbe je predviden konec leta 2022.
Županja Nuška Gajšek je z velikim veseljem naznanila začetek 
gradnje: »Veseli nas, da je pred nami eden večjih projektov v 
MO Ptuj v zadnjem obdobju. Gre za izjemno pomemben pro-
jekt, s katerim pridobivamo ključno platformo, na kateri bomo 
lahko gradili tudi gospodarski razvoj občine. V prvi vrsti gre za 
projekt, ki bo izboljšal kakovost bivanja občank in občanov in 
bo posredno vplival na demografsko sliko občine. Z izgradnjo 
kanalizacije bomo rešili problematiko odvajanja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda. Hkrati bomo zmanjšali vpliv 
na obremenitve podtalnice in izboljšali kakovost površinskih in 
podzemnih voda. Želimo si, da nam bodo vremenske razmere 
dopuščale, da gradnjo začnemo že v tem letu, sicer pa v začetku 
prihodnjega leta, saj morajo biti dela zaključena do konca leta 
2022.«

Stanka Krajnc Letonja

SEZNAM IZGRADNJE PO ČETRTNIH SKUPNOSTIH

ČETRTNA SKUPNOST BREG TURNIŠČE
Draženska cesta 14, 14a, 14b, 14č, 14d, 14e, 14f, 29, 30, 32; 
Jurčičeva ulica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; Mejna 
cesta 43; Mlinska cesta 11, 12, 15a, 15b, 16, 16a; Na postajo 
29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 57, 59, 61, 65, 67; Ob Dravi 4, 4c, 4d, NH, 5, 6, 8, 8a; 
Ob železnici 21, 23, 25, 26 ; Poljska cesta 49; Praprotnikova 
ulica 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20; Spolenakova ulica 2, 6; Stritarjeva pot 10a; Ulica 14. 
divizije 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; Ulica Šercerjeve brigade 9, 
14, 16, 16b, 18, 18a, 18b, 20, 21, 22, 22a 24, 24b, 28, 30, 36, 
Zagrebška cesta 12, 17, 19, 23

ČETRTNA SKUPNOST ROGOZNICA
Anželova ulica 2, 2a, 3, 4; Frasova ulica 2, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 13; Cesta 8. avgusta 2, 4, 6, 8, 19, 19a, 19b; Kicar 4a, 
4b, 4c, 4d, NH, 14, NH, 35, 35a, 36, NH, 36a, 36b, 36c, 37, 
37a, 38, 38b, 38c, 39, 39a, 40, 40a, 41, 42b, 42c, 42d, 43, 43a, 
43b, 44, 44a, 44b, 44c, 45, 45a, 45b, 45c, 46, 47, 48, 48a, 48b, 
48c, 48d, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 50a, 52, 52a, NH, 53, 53a, 54, 
NH, 54a, 55, 55a, 56, 56a, 57, 57a, 58, 59, 60, 60a, 61, 61a, 
62, 62a, 62b, 63, 63a, 64, 65, 65a, 66, 66c, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 76a, 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77f, 77g, 78, 78a, 
78b, 78c, 78d, 79, 79a, 79b, 80, 80a, 80b, 81, 81a, 83, 83a, 
83b, 83c, 83d, 83e, 83f, 84, NH, 85, 85c, 85d, 86, 86a, 87, 88a, 
89, 90, 92a, NH, 92b, 93, 94, 94a, 95, 96, 97, 98, 98a, 100, 
NH, 101, 102, 103, 104, 104a, 105, 106, 107, 107a, 108, 108a, 
108b, 108c, 109, 110, 110a, 110b, 110c, 111, 111a, 112, 112a, 
112b, 113, 114, 115, 115a, 115b, 115c, 115d, 116a, 116b, 117, 
117a, 118, 118a, 118b, 118c, 119, 119a, 121, 121a, 122, 123, 
124, 124a, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 132a, 133, 
134, 134a, 135, 135a, 136, 136a, 138a, 139, 140, 140a, 140b, 
140c, 140d, 140e, 141, 142, 143, 143a; Nova vas pri Ptuju 32, 
32a, 33, 34, 36, 43, 44, 44a, 44b, 44c, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 
46, 46a, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 59a, 59b, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
65a, 65b, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 69a, 70, 71, 72, 73, 77, 77a, 
77b, 78, 79, 79a, 80, 80a, 80b, 81, 82, 83, 84, 84a, 84b, 86, 88, 
88a, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95a, 102, 103, 104, 104a, 105, 106, 
106a, 107, 107a, 108, 109, 110, 110a, 111, 111a, 111b. 111c, 
111d, 111e, 111f, 111g, 111h, 111i, 111j,112, 112a, 113, 115, 
115a, 115b, 115c, 115d, 116, 116a, 116b, 116c, 116d, 116e, 
117,117a, 117b, 118, 118a, 118b, 118c, 119, 120, 122, 122a, 
123, 124; Pacinje 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 35, 35a, 36, 37b, 38, 
38a, 38b; Spodnji Velovlek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 11a, 
12a, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 19, 
20, 20a, 21, 21a, 21b, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 
30, 30a, 30b, NH, 31, 32, 32a, 32b, 33, 34, 34a, 35, NH, 36, 
NH, 37, 39, 40, 41, 41a, 42, 43, 44a, 44b, 44c, 45, 45a, 46, 47, 
48, 48a, 49, 50, NH, 52, 53; Slovenskogoriška cesta 4, 6, 7; 
Svržnjakova ulica 10a, 12a; Zechnerjeva ulica 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16b, 16e,16f, 16g, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 30, 31, 32; Žabjak gostilna, NH, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 
4j, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 8a, 17a, 18, 22, 22a, 23, 23a, 37a, 38a, 39, 
40, 41, 42, 43, 48b, 48c, 48d, 48e, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 
51, 51a, 52, 65, 66, 67
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–  Odlok o proračunu Mestne občine 
Ptuj za leto 2021

–  Sklep o soglasju k bonitetam po iz-
teku veljavnosti pogodbe o medse-
bojnih pravicah in obveznostih za 
izgradnjo CERO Gajke, št. 352-06-
4/98-503, z dne 23. 10. 2002

–  Sklep o določitvi vrednosti točke, ki 
je osnova za ugotovitev uporabne 
vrednosti poslovnih prostorov in 
garaž

–  Sklep o določitvi vrednosti točke 
za izračun uporabnin in občinskih 
taks v Mestni občini Ptuj

–  Poslovnik Nadzornega odbora Me-
stne občine Ptuj

Uradni vestnik je objavljen na spletni 
strani Mestne občine Ptuj, na voljo 
pa je tudi v naši sprejemni pisarni. 

URADNI VESTNIK, 
ŠT. 16/2020

ČETRTNA SKUPNOST 
PANORAMA
Sovretova pot 14, 16, 23, 25, 31, 32, 
33, 34, 35, NH, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
58a, 59, 60, 61 ,62 ,63; Štuki 17, 18, 19, 
20, 20a, 20b, 21a, 22, 22a;

ČETRTNA SKUPNOST 
CENTER
Maistrova ulica 7, 8, 12, 13, 14, 15;

ČETRTNA SKUPNOST 
GRAJENA
Mestni Vrh 11, 63, 63a, 64a

SDMS

Obstoječa kanalizacija

Kanalizacija - EU projekt

Kanalizacija - lastna sredstva

Kanalizacija - projekti v 
pripravi

Izven območij predv. za 
gradnjo kanalizacije

Meje četrtnih skupnosti

Meja občine

Sprejet proračun za leto 2021

Svetnice in svetniki so soglasno potrdili 
proračun za leto 2021 v višini 36 milijo-
nov evrov. Sprejeti proračun je kompro-
mis med dejanskim stanjem, realnimi 
možnostmi in željami. Med pomembnej-
šimi točkami dnevnega reda so potrdili 
še predloženi Investicijski program (IP) 
»Prizidava z rekonstrukcijo in energet-
sko sanacijo OŠ Mladika – 2. faza«, kate-
rega predmet je gradnja prizidka z jedil-
nico, ureditev kuhinje v obstoječem delu 
pritličja, preureditev kleti, v katero ume-
ščamo novo avlo s centralnimi gardero-

bami, in ureditev zunanjih površin. Po-
trdili so tudi Investicijski program (IP) 
»Rekonstrukcija ostrešja OŠ Olge Me-
glič«, katerega predmet je rekonstrukcija 
ostrešja ter zamenjava strešne kritine na 
OŠ Olge Meglič. Ostrešje na Cafovi uli-
ci je delno izkoriščeno in namenjeno za 
kabinete osnovne šole, ki bodo prav tako 
predmet prenove. Izvedba naložbe je 
potrebna, saj je zaradi dotrajane kritine 
prišlo do zamakanja ostrešja. Posledica 
tega so dotrajani elementi ostrešja, ki jih 
je treba zamenjati. Med drugim so po-
trdili še Letni program športa v Mestni 
občini Ptuj za leto 2021, imenovali dva 
predstavnika Mestne občine Ptuj v Svet 
zavoda javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj in dali soglasje k imenovanju Tama-
re Drevenšek za v. d. direktorice javnega 
zavoda Regijsko višješolsko in visokošol-
sko središče Ptuj.

Stanka Krajnc Letonja

21. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
14. decembra 2020.
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Spoštovane Ptujčanke, spoštovani Ptujčani,
za nami je v marsikaterem pogledu težko leto 2020, 
ki pa se bo žal še v marsičem vleklo v naslednjem 
letu. Tudi zato smo v Listi Andreja Čuša predlagali 

dopolnitev proračuna MO Ptuj za leto 2021, ki smo jo nato tudi po-
trdili. Veseli nas, da nam je uspel predlog ponovne uvedbe dežurne 
zobozdravstvene ambulante, pa tudi razpis za pomoč malemu gospo-
darstvu, okrepil pa se bo tudi javni potniški promet. Izvedlo se bo tudi 
več naložb na področju športa, to so športni parki Grajena, Podvinci, 
Rogoznica in Jezero. 
Želimo vam zdrav in uspešen preostanek leta 2020. Za leto 2021 pa 
vam želimo zdravja, osebnega zadovoljstva in tega, da si bomo v tej 
zahtevni situaciji pomagali in stali drug drugemu ob strani.

Stranke in liste Mestnega sveta sporočajo
Stranka je speljala svoj kongres v zelo vrhunski digi-
talni obliki. V vseh resolucijah je kongres poudaril, da 
se prihodnjih izzivov ne bojimo, ker je N.Si najboljša 

politična stranka v vladi. Mnogi projekti so se začeli prav zdaj, čeprav 
so kar nekaj let stali in bili še kako nujni. Tudi pri občinskem prora-
čunu smo zadovoljni, da je poudarek na infrastrukturi, ki omogoča 
razvojne potrebe za celotno področje občine.
Letošnji prazniki bodo žal drugačni, a naj zato ne bodo nič manj do-
živeti. Želimo vam blagoslovljene božične in novoletne praznike ter 
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti. Novo leto pa 
naj zaznamujeta predvsem zdravje in upanje. 
Vse dobro v letu 2021!
Janez Rožmarin, predsednik Mestnega odbora N.Si Ptuj

Spoštovane Ptujčanke in Ptujčani!
Potrebujemo plebiscitno večino razuma in solidar-
nosti

Naši mestni svetniki in drugi predstavniki v različnih organih MO 
Ptuj so vedno podpirali projekte, ki našim občanom in občankam pri-
našajo kakovostnejše življenje. Tako dolgo smo ponavljali svoje pre-
dloge, da so jih slišali tudi drugi. Veseli nas, da so jih nekateri tako 
ponotranjili, da jih sedaj predstavljajo kot svoje predloge. 
Vso podporo Vladi Republike Slovenije, ki je s povečanjem povpreč-
nin občinam pozitivno vplivala na večjo finančno avtonomijo občin. 
V Podravski regiji bo tako skupaj za 12.809.450 EUR več, v MO Ptuj 
pa 843,961 EUR več. 
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti se spomnimo plebiscita pred 30 
leti, ko smo Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodo-
vini. Želimo vam lepe praznike in optimističen prestop v leto 2021. 
Mestni odbor SDS Ptuj

Ljudski pregovor pravi, da je previdnost mati modro-
sti, zato je prav, da v leto 2021 ne vstopamo s strahovi, 
dvomi in nemočjo, povzročeno s trenutno krizo, am-

pak z dovolj veliko mero previdnosti in modrosti. Ti dve lastnosti nam 
namreč omogočata, da lahko sprejmemo vsakršne razmere, se z njimi 
uskladimo v tolikšni meri, da lahko živimo in delujemo zadovoljno. 
Leto bo zagotovo drugačno od preteklih let, negotovo, a vendar polno 
priložnosti, ki jih lahko izkoristimo predvsem v smeri svojega oseb-
nega napredka in ponovne prebuditve vseh vrednot, ki so v preteklih 
letih že skoraj izgubile svojo pravo vrednost.
Božični prazniki naj vam prinesejo obilo upanja in družinske sreče. 
Ob praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti napolnite srca z lju-
beznijo do domovine. V letu 2021 sprejmite čim več modrih odločitev, 
ki bodo prinašale srečo in zadovoljstvo v vaše domove in s tem tudi v 
družbo kot celoto. 

Dragi občani in občanke MO Ptuj. Vsi vemo, da je 5. 
december dan prostovoljstva. Skozi vse leto, pred-
vsem pa v tem času, gre iskrena zahvala vsem pro-

stovoljcem – mladim in starejšim, vsem društvom, ki delujejo na bazi 
prostovoljstva, in vsem humanitarnim organizacijam, ki pomagajo 
ljudem v stiski, ki so bolni, osamljeni, ostareli, od družbe odrinjeni, 
ki jih doletijo elementarne nesreče in še kaj. Stranka DeSUS, v katero 
je vključena predvsem starejša generacija, v teh časih epidemije izra-
ža posebno skrb za vse prebivalce, predvsem za starejše, ki so najbolj 
izpostavljeni tegobam tega težkega časa. Zato se potrudimo, bodimo 
sočutni in skušajmo po svojih močeh pomagati tistim, ki so pomoči 
potrebni in tega ne zmorejo sami. Pokličimo jih po telefonu in jim 
malo skrajšamo čas. To jim zelo veliko pomeni, saj tako vedo, da niso 
pozabljeni.
Največje plačilo prostovoljcem pa je občutek zadoščenja, da so s svo-
jim delom nekomu pomagali in lajšali bolečino osamljenosti. V ime-
nu vseh prostovoljcev in članov stranke DeSUS MO Ptuj želimo vsem 
občanom MO Ptuj blagoslovljene božične praznike ter srečno, zdravo 
in uspešno novo leto 2021.

Leto, ki se izteka, nam je postreglo s številnimi 
izzivi, povezanimi z epidemijo in ukrepi za za-
jezitev le-te. Kot že mnogokrat prej smo znali 
stopiti skupaj in dokazali, da zmoremo tudi 

preko najtežjih ovir. Veseli nas, da smo tudi pri sprejemanju proraču-
na za leto 2021 pokazali enotnost. Sprejeli smo proračun, ki je sledil 
potrebam občank in občanov, proračun investicij in projektov, ki bodo 
izboljšali kakovost bivanja vseh nas, ki bodo izboljšali in rešili zateče-
no stanje, ki se ponekod vleče že leta. 
Pred vrati so praznični dnevi, zato vam želimo ponosno praznovanje 
dneva samostojnosti in enotnosti, mirne in doživete božične praznike, 
leto 2021 pa naj bo polno optimizma, spoštovanja, solidarnosti, razu-
mevanja in upanja. Srečno!

Dragi Ptujčanke in Ptujčani, leto 2020, ki nas je do-
dobra namučilo in pred nas postavilo veliko izzivov, se 

počasi izteka. Težko smo zadovoljni s trenutnim stanjem, pa čeprav se 
zavedamo vseh omejitev. Še veliko dela nas čaka, tako na nacionalni 
kot regionalni in lokalni ravni. Lista ZA Ptuj bo še naprej podpirala 
vse dejavnosti, ki prinašajo občankam in občanom boljšo kakovost 
življenja in so skladne z razvojno vizijo našega mesta. Želimo si, da 
bi v prihajajočem letu prepoznali priložnosti, ki jih ponuja trenutni 
čas, in jih čim več tudi izkoristili. Želimo vam zdravo, uspešno in za-
dovoljstva ter sreče polno leto 2021. Naj nas novo leto spet napolni z 
optimizmom in dobro voljo. Lista ZA Ptuj! 
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Ustaljen, škodljiv vzorec razmišljanja in delovanja te 
vlade ter strank aktualne koalicije, ki v času največje 
zdravstvene krize ne najdejo denarja oziroma ga ne 
želijo dati za ljudi in zdravstvo, takoj pa najdejo in 

dajo 780 milijonov evrov za orožje, se žal še kar nadaljuje. V Levici 
ostro nasprotujemo takšnemu početju kakor tudi pristopu te vlade k 
obvladovanju epidemije ter drugim njenim potezam, s katerimi uni-
čuje zdravstveni, socialni in ekonomski položaj prebivalk in prebi-
valcev Slovenije. Zaradi nepremišljenih potez te vlade se nam zopet 
odmika tudi izgradnja naše urgence in obvoznice. 
Zahvaljujemo se vam, da se držite zdravstvenih navodil za preprečitev 
širjenja virusa. Voščimo vam ponosen dan samostojnosti in enotnosti, 
vam želimo družinskega veselja ob božiču ter zdravo in uspešno leto 
2021. Tudi če nas ločijo kilometri, smo si v srcu zmeraj blizu! 

Pobude in vprašanja z 20. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
Objavljamo pobude in vprašanja z 20. redne seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v ponedeljek, 16. 
11. 2020, ter odgovore nanje.

Andrej Vindiš, svetniška skupina SDS, je posredoval pobudo 
št. 843/20: Poda naj se poročilo vseh javnih zavodov na Ptu-
ju, in sicer za vsak javni zavod posebej, do 31. 10. 2020, ko-
liko prireditev, projektov in drugih zadev v letu 2020 v skla-
du z načrti ni bilo izvedenih ali so bili delno izveden zaradi 
covida-19. Koliko je bilo zaradi tega neporabljenih finančnih 
sredstev?
Odgovor: Pri Javnem zavodu za turizem Ptuj prihaja do spre-
memb le pri črpanju sredstev iz naslova izvedbe prireditev, 
postavka 4203 Zavod za turizem Ptuj – Prireditve in promoci-
ja. Izvedena ni bila Ptujska noč, za katero je bilo predvidenih 
14.200,00 EUR. Smo pa na račun izvedbe Kurentovanja 2020 in 
večjega obsega prireditve kot v preteklih letih počrpali 63.500,00 
EUR iz postavke 4203 Zavod za turizem Ptuj – Prireditve in pro-
mocija (za Kurentovanje je bilo predvidenih 50.000,00 EUR).
Odgovor pripravila: Tanja Srečkovič Bolšec, Javni zavod za 
turizem Ptuj
Odgovor: V Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož se kljub iz-
rednim razmeram trudijo, da se predvideni program v največji 
možni meri izvede. Kar zadeva program in projekte, ki so finan-
cirani s strani MO Ptuj, je bilo izvedeno vse razen dve razstavi 
(od sedmih) v Miheličevi galeriji, in sicer: Goran Turnšek, foto-
grafije, in Mežanovi dnevi (skupinska likovna razstava, v sodelo-
vanju z ZKD Ptuj). V Salonu umetnosti bodo izvedli načrtovani 
program v celoti (manjšo vsebinsko spremembo so sporočili na 
MO Ptuj; Vilčnika je nadomestila Mežanova razstava). Manjša 
vsebinska sprememba je bila tudi pri projektih, za kar so prav 

tako dobili zeleno luč s strani MO Ptuj. Ostanek, vezan na ne-
izvedbo, znaša 500 EUR, ki jih nameravajo porabiti ob izvedbi 
zadnje razstave (Anka Krašna, Metka Kavčič in Saša Bezjak) z 
obsežnejšim katalogom. Kar zadeva program in projekte Mini-
strstva za kulturo RS, bo izvedeno vse razen dveh predvidenih 
gostovanj. Eno izmed gostovanj bo naslednje leto. 
V Mestnem gledališču Ptuj so obveze glede na Pogodbo o fi-
nanciranju programa dela v letu 2020 izpolnili 100-odstotno. 
Pogodba se namreč nanaša na produkcijo štirih projektov, in ti 
so bili izvedeni. Programska sredstva so bila porabljena skladno 
z Odločbo Ministrstva za kulturo RS o financiranju, tako da s 
tega naslova ni nobenega ostanka. Načrtovane so bile štiri pre-
miere, pet je bilo izvedenih, načrtovanih je bilo 170 ponovitev, 
89 izvedenih, uresničeni so bili štirje spletni projekti, ki pa niso 
bili načrtovani. Prav tako niso bile načrtovane ponovitve sple-
tnih dogodkov, izvedene pa so bile trajne objave.
V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj so bile zaradi epidemiološke si-
tuacije in ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja koronavirusne 
bolezni odpovedane naslednje prireditve: marca Vroče kompo-
stiranje (prestavljeno v 2021) in začetek Bralne značke za odrasle 
(projekt izvajamo, literarni dogodek je bil odpovedan), aprila 
Razstava ob domoznanskem večeru (odpovedana), maja Raz-
stava Aleksandra Fenosa in Srečka Molka (prestavljena v 2021), 
junija Pravljični večer za odrasle (odpovedan). Predvideni stro-
šek posamezne prireditve okvirno znaša 200 EUR in vključuje 
potne stroške in honorar gosta, tisk plakatov oz. letakov, pro-
mocijo, materialne stroške in podobno. Nekateri dogodki so 
bile izvedeni z omejenim številom udeležencev ter ob hkratnem 
prenosu dogodka preko YouTube kanala knjižnice. V oktobru in 
novembru so zaradi zaostritve epidemioloških razmer dogodke 
izvedli izključno preko spleta, brez prisotnosti občinstva. Zara-
di snemanja prireditev in prenosa preko spleta so v začetni fazi 
potrebovali strokovno pomoč in izposojo opreme od zunanjega 

V imenu društva Ptuj je naš vam v 2021 želimo iz-
polnitev vsaj ene tiste drobne, skromne skrite želje, 
ki je nikoli še niste zaupali, izrekli ali napisali svojim 

najbližjim. 
Leto 2020 ni kar neko leto, je zelo posebno, v katerem nam je zagodel 
virus, ki na žalost ni bil računalniški. Kljub temu naj bo december me-
sec veselja ter hkrati zdrava podlaga za začetek nečesa novega.    
Zaželeli bi vam tudi ogromno zdravja in prostega časa v letu 2021, ki 
ga preživite točno tako, kot si želite. Sami pa si vendarle želimo, da del-
ček svojega časa namenite svojemu in našemu Ptuju, saj bo, kot kaže, 
naslednje leto čas za participatorni proračun, za katerega verjamemo, 
da bo zelo zaživel.   
Želimo vam lepo preživete praznike in vse dobro v prihodnjem letu.



18PTUJČAN • 25 LET • 1995-2020

MESTNI SVET

izvajalca. Glede na to, da bodo predvidoma dogodke na tak na-
čin izvajali še nekaj mesecev, načrtujejo nakup ustrezne opreme 
za snemanje in predvajanje dogodkov v živo. S tem nastajajo do-
datni stroški, ki bodo presegli skupne načrtovane stroške za iz-
vedbo prireditev v letu 2020. Odločitev za predvajanje dogodkov 
preko spleta se je izkazala za pravilno, saj beležijo zelo pozitiven 
odziv uporabnikov in visoko število ogledov posnetkov posame-
znih dogodkov na YouTube kanalu knjižnice. Vsi drugi načrto-
vani projekti v knjižnici potekajo skladno s programom dela.
V ZRS Bistra Ptuj jim je letos kljub zdravstveni krizi uspelo veli-
ko večino projektov izvesti tako po vsebini kakor tudi po termin-
skih načrtih. Narava dela jim omogoča, da so tudi vsi sodelavci, 
ki so delali od doma (slaba polovica ekipe), lahko delo dovolj 
kakovostno opravili in s tem opravičili pokrivanje vseh nastalih 
stroškov iz posameznih projektov. To še zlasti velja za vse tiste 
projekte, ki jih sofinancirajo lokalne skupnosti, država in go-
spodarske družbe. Nekoliko več zapletov in težav pa jim kriza 
povzroča na mednarodnih projektih. Veliko večino načrtovanih 
srečanj s partnerji, ogledov dobrih praks, udeležbe na sejmih itd. 
so žal morali prestaviti. S partnerji in financerji (v glavnem so 
to evropska sredstva) jim je pri skoraj vseh teh projektih uspelo 
zamakniti mikročasovnice in s tem prenesti vse te obveznosti v 
obdobje, ko ne bo več preprek za potovanja. Ker so vsi ti projekti 
večletni, ni bilo treba spreminjati finančnih konstrukcij.
Vrtec Ptuj: V Pogodbi o financiranju programa dela v proračun-
skem letu 2020 smo imeli na postavki 7634 – interesne dejavno-
sti načrtovanih 1800,00 EUR za izvedbo Iger v vodi ter prireditev 
ob Prazniku Vrtca Ptuj. Sredstev vrtcu nismo nakazali, saj dejav-
nosti zaradi covida niso bile izpeljane. Vključeni so še v projekt 
Erasmus+, ki pa je bil časovno podaljšan.  
Center interesnih dejavnosti Ptuj: Delovanje javnega zavo-
da CID Ptuj so prilagodili novim razmeram. Zanimivost tega 
prilagajanja je, da nastajajo visoki stroški ravno iz prilagoditev 
novim razmeram. Zavod želi povedati, da so tudi programska 
sredstva, dodeljena s strani občine, relativno nizka. Za program 
CID-a Ptuj dobijo sredstva na treh postavkah (7831 programi in 
projekti za otroke in mladino, 7832 mladinski klub, 7833 infor-
miranje in svetovanje za mladino) v skupni vrednosti 12.989,01 
EUR za celo leto. Ob pogledu na pretekla poročila in tudi leto-
šnje je opaziti, da izvedeno število dejavnosti nikakor ne morejo 
pokriti sredstva iz proračuna MO Ptuj. Do sedaj so bili uspešni 
pri pridobivanju sredstev iz drugih virov in vedno bolj tudi iz 
virov, pridobljenih iz prodaje storitev (prodaja kino vstopnic, 
kotizacije raznih tečaj in drugih storitev).
Omeniti je treba tudi, da s postavkami materialnih stroškov 
skrbijo za dve stavbi, CID Ptuj na Osojnikovi 9 in Mestni kino 
Ptuj na Cvetkovem trgu 1. Stroški za vzdrževanje stavb ostaja-
jo praktično nespremenjeni in so skoraj natančno odmerjeni v 
proračunu za osnovno vzdrževanje tekočih zadev. Stroške nave-
denih dogodkov običajno pokrivajo iz prihodkov od prodanih 
vstopnic, ki so v navedenem obdobju seveda drastično nižji, in 
s sredstvi, pridobljenimi na razpisih, ki so v tem trenutku tudi 
negotova. Ob upoštevanju težav s pridobivanjem lastnih sred-

stev iz naslova prodaje vstopnic in vzpostavljanju nove kinodvo-
rane in večnamenskega prostora so postavljeni pred velik izziv, 
kako naložbo izpeljati brez ogrožanja javnega zavoda. S predano 
ekipo sodelavcev in visoko motiviranostjo verjamejo, da jim bo 
to uspelo z rezultatom, ki bo prispeval novo pridobitev mestu 
Ptuj. Leto 2020 je bilo za CID Ptuj izredno zahtevno. Zelo ceni-
jo razumevanje ustanoviteljice pri razvojnih projektih in njeno 
podporo. Zavedajo se, da programskih sredstev ne dobijo veliko, 
prav tako pa se zavedajo posebnih razmer. Zavedajo se, da sta 
v takšnih trenutkih izrednega pomena medsebojno razumeva-
nje in solidarnost. Verjamejo, da je bilo tudi svetniško vprašanje 
mišljeno v tej smeri, da pomagamo drug drugemu in si stojimo 
ob strani.
Celoten odgovor s konkretnimi podatki o porabi sredstev do 
julija in o dejavnostih, ki so odpadle oz. so nadomeščene z dru-
gimi, ustreznimi, lahko preberete v prilogi (Priloga št. 1 – CID).
Zavod za šport Ptuj je v letu 2020 moral odpovedati številna 
športna tekmovanja medobčinske, področne in državne ravni, 
prav tako pa so odpadle tudi številne športne dejavnosti vrtcev. 
Zaradi določenih omejitev športnih dejavnosti, na podlagi šte-
vilnih sprejetih odlokov, je bilo omejeno tudi delovanje večine 
športnih društev in klubov. Športna prizorišča so bila v določe-
nih mesecih zaprta. Odpadli so tradicionalni športni dogodki ob 
prvem maju. Osrednji dogodek Ptujski športni vikend 2020 je 
bil v mesecu septembru sicer izpeljan v prilagojeni obliki, a brez 
ključnih dogodkov, kot sta Mini olimpijada za otroke ptujskih in 
okoliških vrtcev ter športni dan za OŠ MO Ptuj. Odpadel bo tudi 
letošnji 9. Božičkov tek, ki je v preteklem letu že privabil kar 500 
Božičkov – tekačev. Odpadlo je tudi sodelovanje mladih ptujskih 
športnikov na Mednarodnih igrah šolarjev, ki bi morale biti na 
Madžarskem v mestu Kecskemet. Glede neporabljenih finanč-
nih sredstev, ta so ostala na postavki Šolski šport v višini pribl. 
8000,00 EUR. 
Odgovor pripravili: Oddelek za negospodarske dejavnosti, di-
rektorji in ravnateljica javnih zavodov

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 844/20: Občani vljudno prosijo, če se lahko 
namestijo solarne obcestne svetilke v Krčevini pri Vurberku. 
Poleg drugih razlogov je to najnujnejše zaradi zimskih mese-
cev, ko otroci hodijo še v temi na avtobusno postajo. Gre za hi-
šne številke 170, 169, 168, kjer je pot v dolžini 200 m do avto-
busne postaje. Avtobusno postajo je prav tako treba osvetliti.
Odgovor: V letu 2019 smo na območju Krčevine pri Vurberku 
na meji z Občino Duplek izvedli postavitev treh solarnih svetilk 
od hišne št. 185 do 177. Glede na podane pobude ugotavljamo, 
da je potreb po izgradnji več, kot lahko zagotovimo sredstev v 
proračunu za 2021. V pripravi je načrt izgradnje javne razsve-
tljave, v katerega bomo vključili tudi podano pobudo. Prednost 
izgradnje imajo lokacije, kjer so že položeni NN-vodi.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
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doval vprašanje št. 845/20: Na pobudo mnogih krajanov ČS 
Center ga zanima, kakšno je stanje s posodobitvijo ali vsaj 
delno prenovo avtobusne postaje na Ptuju, ki nam ne more 
biti v ponos, in kako je z javnim WC-jem, ki je tam?
Odgovor: V zvezi z zagotavljanjem javnih sanitarij v sklopu av-
tobusne postaje pojasnjujemo:
posebnost naše občine je, da avtobusna postaja – objekt in ze-
mljišče – NISTA v lasti MO Ptuj, zato so vlaganja otežena, ker 
gre za zasebno lastnino; 
lastnik objekta je registriral postajo kot avtobusno postajališče, 
zato po veljavni zakonodaji ni dolžan zagotavljati javnih sani-
tarij. S to problematiko se ukvarjamo že zelo dolgo (predlogo), 
zadnje leto pa intenzivno iščemo načine in možnosti, da se to 
dokončno uredi. Rešitev je postavitev modularne enote, ki bo 
služila svojemu namenu in bo postavljena na delu zemljišča, ki 
je v javni lasti; smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Načrtujemo, da bo objekt dan v uporabo v začetku leta 2021.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 846/20: Zakaj se iz proračuna MO Ptuj 
financira 145.000 evrov za vrtce v drugih občinah in katere 
občine imajo od tega deleža največ prejemkov? 
Odgovor: Občina v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi za 
zadovoljevanje potreb svojih občanov opravlja zadeve javnega 
pomena (izvirne naloge), kamor sodi tudi predšolska vzgoja. 
Občina je na osnovi Zakona o vrtcih dolžna iz proračuna zago-
tavljati vrtcem sredstva v višini razlike med ceno programov in 
plačilom staršev tistim staršem, ki imajo skupaj z otrokom, ki je 
vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebiva-
lišče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina za-
gotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od star-
šev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče 
in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 
Starši lahko vpišejo otroke v vrtce tudi zunaj naše občine. Ob-
čina je v tem primeru zavezanka za plačilo razlike med ceno 
programov in plačilom staršev (tudi ugodnosti). Vrtec v drugih 
občinah obiskujejo predvsem otroci tistih staršev, ki imajo v 
drugi občini službo, tisti, ki imajo v naši občini prijavljeno stal-
no prebivališče, v občini, kjer otrok obiskuje vrtec, pa začasno 
prebivališče, otroci staršev, ki živijo na mejnih območjih in jim 
je vrtec v drugi občini bližje (Dornava), ali tisti, ki nimajo ureje-
nega statusa dejanskega stalnega prebivališča. Največ naših otrok 
obiskuje vrtec v Občini Duplek (10), Občini Dornava (7), Obči-
ni Markovci (6), Občini Hajdina (6) in Mestni občini Maribor 
(6). Povprečno mesečno število otrok, ki obiskujejo vrtec zunaj 
matične občine, je 46. Za plačilo teh obveznosti je v proračunu 
Mestne občine Ptuj za leto 2020 zagotovljenih 145.500,00 EUR.
Odgovor pripravil: Oddelek za negospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 847/20: Na Ptuju se je pred kratkim obli-
kovala civilna iniciativa Za Ptuj brez smradu. Zanima ga, ali 

se je vodstvo MO Ptuj že sestalo z njo in oblikovalo predlog 
ukrepov za izboljšanje stanja. Ne nazadnje imamo kot turi-
stična destinacija težave na obeh straneh Drave in nenavadno 
je vse sprenevedanje, ko pa marsikje po Evropi zato prejemajo 
ljudje in lokalne skupnosti vsaj odškodnine. 
Odgovor: Navedena civilna iniciativa deluje kot FB-skupina in 
srečanja z njihovimi predstavniki še ni bilo; uradno na MO Ptuj 
niti nismo prejeli nobenega poziva ali predloga za srečanje. Se je 
pa županja z generalnim direktorjem Perutnine Ptuj, gospodom 
Enverjem Šišićem, dogovorila za javno tribuno, na kateri bo PP 
Ptuj predstavila svoje prihodnje projekte in vlaganja. Javna tri-
buna bo izvedena takoj, ko bo to dopuščeno. 
Vprašanje kakovosti zraka v zadnjih letih pridobiva pomen, zato 
bo to področje predlagano kot eno izmed prioritetnih v postop-
ku priprave novega občinskega programa varstva okolja za Me-
stno občino Ptuj, ki bo zastavljen za obdobje 2021–2027. Posto-
pek priprave se je že začel, k sodelovanju pa bodo povabljene 
tako strokovne institucije kot tudi javnost. Trenutno stanje oko-
lja bo analizirano, nato pa bodo zastavljeni ukrepi za izboljšanje. 
V pripravo se bo lahko s svojimi predlogi tvorno vključila tudi 
ta civilna iniciativa. 
Odgovor pripravila: Skupna občinska uprava občin v SP

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 848/20: Vlada RS bo za izboljšanje ka-
kovosti zraka na območjih občin Maribor, Celje in Murska 
Sobota namenila skoraj 63 milijonov evrov. Vlada RS je v za-
četku novembra izdala tri novelirane odloke, in sicer  Odlok 
o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, Odlok o 
spremembah Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju 
Mestne občine Celje in Odlok o spremembah Odloka o načrtu 
za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobo-
ta. Na območjih, kjer so presežene mejne vrednosti koncen-
tracij za   delce (PM10), se izvajajo načrti za kakovost zraka. 
Namen teh načrtov je v najkrajšem možnem času zagotoviti 
skladnost z mejnimi vrednostmi z dodatnimi ukrepi, ki se iz-
vajajo dopolnilno k ukrepom, ki se uveljavljajo na ravni celo-
tne države. Za uresničitev ukrepov za Mestno občino Maribor 
se načrtuje  28.572,121 evrov, od tega za ukrepe za področje 
ogrevanja 17.952,121 evrov, za področje prometa 10.485,000 
evrov. Na območju Mestne občine Celje se načrtuje za uresni-
čitev ukrepov 24.760,486 evrov, od tega za ukrepe za področje 
ogrevanja 5.502,119, za področje prometa 19.183,367 evrov.   
Na območju Murske Sobote se načrtuje za uresničitev ukre-
pov 9.419,340 evrov, od tega za ukrepe za področje ogrevanja 
3.705,770 evrov, za področje prometa 5.706,070 evrov. Zani-
ma ga, kje smo mi.
Odgovor: Najprej moramo poudariti, da v primeru odloka o na-
črtu za kakovost zraka ne gre za odlok, ki bi ga pripravila in spre-
jela lokalna skupnost, ampak ga sprejme Vlada RS, pripravi pa ga 
Ministrstvo za okolje in prostor RS na predlog ARSO, ko je na 
nekem območju z meritvami dokazano, da je bila med letom več 
kot 35 dni presežena dnevna mejna vrednost 50 mikrogramov 
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delcev PM10 na kubični meter, in to dve leti zaporedoma. Na 
podlagi odloka in programa mora nato občina izpeljati zastavlje-
ne ukrepe za izboljšanje, v ta namen pa je (ob določenem deležu 
lastnih sredstev) omogočeno tudi koriščenje sredstev Podnebne-
ga sklada ter nepovratnih sredstev in ugodnejši krediti Eko skla-
da tako za lokalno skupnost kot za občane. Mestna občina Ptuj 
se je že leta 2016 odločila, da preveri kakovost zraka na svojem 
območju in se skuša uvrstiti med občine, ki so deležne ugodno-
sti. Merjenje s predpisano standardizirano metodo se je začelo 
1. 1. 2017 in se je nadaljevalo tudi v letih 2018 in 2019, v letu 
2020 pa je bilo v Spuhlji postavljeno še drugo merilno mesto. 
Meritve na dveh mestih se načrtujejo tudi za leto 2021. Poročila 
z rezultati meritev so objavljena na spletni strani Mestne občine 
Ptuj, dokazujejo pa, da je bila dnevna mejna vrednost nad 35 dni 
presežena samo v letu 2017, ko je bila tudi drugod po Sloveniji 
močno prisotna temperaturna inverzija. Rezultati kakovosti zra-
ka na Ptuju torej ne dokazujejo tako velike onesnaženosti, kot je 
prisotna v zgoraj navedenih občinah ali pa kot je bila prisotna 
v teh občinah, preden so sprejeli odloke in uresničili ukrepe za 
izboljšanje, zato Mestna občina Ptuj pri ministrstvu za okolje ne 
more doseči priprave odloka o načrtu za kakovost zraka in mora 
vse ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka izvesti brez navedenih 
bonitet.   
Odgovor pripravila: Skupna občinska uprava občin v SP

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 849/20: Kdaj se bo pristopilo k čiščenju 
turniškega ribnika? Je poln plevela in polomljenih dreves. 
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval  
vprašanje št. 850/20: Obzidje turniškega gradu je poškodova-
no, kazi podobo in je nevarno. Kdaj se bo to uredilo?
Odgovor: V proračunu za zdaj ni načrtovanih sred-
stev za ta namen, saj je predhodno treba preveriti pri pri-
stojnih institucijah (ZVKDS in Zavod za varstvo nara-
ve), kakšni posegi in v kakšnem obsegu so možni, na 
podlagi tega se bosta naredila načrt in finančna ocena. Šele po 
tem se bo, v okviru možnega, pristopilo k postopnemu urejanju. 
Odgovor pripravil: Oddelek za negospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval vprašanje št. 851/20: Stanovalce Ciril-Metodovega 
drevoreda zanima, kdo je dovolil in izvedel gramoziranje na 
parceli št. 550 k. o. Ptuj ter posledično parkiranje vozil na ze-
lenici?
Odgovor: Gramoziranje na omenjeni parceli, ki je v lasti Mestne 
občine Ptuj, so uredili stanovalci večstanovanjske stavbe na Ci-
ril-Metodovem drevoredu 19.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 852/20: Občina naj sprejme usmeritev, da 
se pri zagotavljanju gostinskih storitev, tj. catering in druge 

pogostitve, od zdaj naprej enakomerno vključi vse gostince, 
ki zagotavljajo prehrano na Ptuju. 
Odgovor: Mestna občina Ptuj se zaveda pomena vključevanja 
vseh ponudnikov gostinskih storitev. Letos je žal večina prire-
ditev in sprejemov, kjer vključujemo gostinske storitve, zaradi 
znanih razlogov odpadla. Zadnje povpraševanje po gostinskih 
storitvah je bilo za 150-letnico PGD Ptuj, ki pa na koncu ni bila 
izvedena. Povpraševanje smo poslali štirim različnim ponudni-
kom, eden se na naše povpraševanje ni odzval. Naše vodilo pri 
vseh tovrstnih nabavah je, da v največji možni meri vključujemo 
in vabimo k oddajanju ponudb čim več lokalnih ponudnikov.   
Odgovor pripravil: Kabinet župana

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval vprašanje št. 853/20: Mestni svet MO Ptuj je na eni 
izmed zadnjih sej sprejel sklep o postopnem zapiranju od-
lagališča CERO Gajke. Tedaj je županja tudi dejala, da bo to 
prineslo cenejše položnice za odvoz odpadkov, hkrati pa se ne 
bo izgubilo niti eno delovno mesto v MO Ptuj. Kakšne so de-
javnosti glede tega?
Odgovor: Svetniško vprašanje je bilo posredovano izvajalcu 
javnih služb, družbi Javne službe Ptuj, Ulica h. Lacka 3, Ptuj, ki 
bodo pripravile odgovor. Upravljavec odlagališča oz. izvajalec 
javne službe je podal na svetniško vprašanje naslednji odgovor:
»Zapiranje odlagališča je kompleksno opravilo, ki zajema vrsto 
različnih aktivnosti. Z nekaterimi smo že pričeli, določene še 
bomo, predvsem pa bo s tega vidika najbolj aktivno prihodnje 
leto. Vzporedno potekajo pogovori o vzpostavitvi novih konce-
sijskih razmerij, kar pa terja svoj čas. V pripravi je elaborat obli-
kovanja cene, ki bo vključeval spremembo cene v tistem delu, 
ki ga je glede na še nedokončane aktivnosti zapiranja odlagali-
šča trenutno že možno vključiti v oblikovanje cene, medtem ko 
bodo dokončni učinki izvedljivi po zaključku vseh aktivnosti in 
dokončanju ureditve medsebojnih razmerij med vsemi deležni-
ki.«
Odgovor pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb 
Ptuj

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 854/20: Koliko stanovanj v MO Ptuj je na 
današnji dan oz. na 10. 11. 2020 državnih in ali so prazna? Ali 
se premika kaj v smeri, da bi postala občinska? 
Odgovor: Mestna občina Ptuj nima uradnih podatkov o držav-
nih stanovanjih, ker nima pooblastil za vodenje evidenc lastni-
štva. Na podlagi pridobljenih podatkov s strani upravljavcev je 
teh 130, štiri so prazna. Ker upravljavci ne vzdržujejo stanovanj 
ministrstev (notranje zadeve, obramba), lahko zgolj podamo 
oceno še o teh stanovanjih, ki jih je okrog 30. Podatkov o zase-
denosti teh nimamo.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 855/20: Kakšno je stanje glede kabelskega 
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omrežja in možnosti njegove nadgradnje/prodaje?
Odgovor: »Telemach je še vedno zainteresiran za ureditev po-
godbenih odnosov z občino, na način, ki bi omogočal nadaljnji 
razvoj in spremljanje trendov v telekomunikacijah. V preteklosti 
je Telemach že pripravil pobudo za odkup omrežja in tudi po-
dal oceno naložbe za prenovo obstoječega omrežja. Še vedno sta 
odprti obe možnosti. Če obstaja interes na strani občine, lahko 
v naslednjem letu obudimo pogovore in poiščemo obojestran-
sko zadovoljivo rešitev.« Marko Šter, član poslovodstva društva 
Telemach, d. o. o.
Odgovor pripravil: Sebastjan Jakolič, direktor KKS 
Ptuj, d. o. o.

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 856/20: Stanovalci iz ulice 5. prekomorske 
opozarjajo na potrebo po obnovi ceste. 
Odgovor: V skladu s sprejetim sklepom o investicijsko-vzdrže-
valnih delih na občinskih cestah Mestne občine Ptuj za obdobje 
2020–2023 se bo obnova ceste in pločnikov 5. Prekomorske na 
odseku od OŠ Ljudski vrt do križišča z Volkmerjevo cesto v dol-
žini 840 m izvajala v letu 2021.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 857/20: Predlaga, da se z no-
vim letom začnejo na merilnem mestu v Spuhlji zbirati tudi 
podatki o onesnaženosti z delci PM2.5 ter s hrupom. Sredstva 
za to naj se zagotovijo v proračunu za leto 2021.
Odgovor: Trenutno na Ptuju potekajo meritve delcev PM10 
v središču mesta pri bolnišnici in v Spuhlji ob glavni cesti. V 
letu 2021 bo ARSO pri bolnišnici predvidoma meril tudi delce 
PM2,5, vendar ne po referenčni metodi. Preverili smo tudi mo-
žnost za meritev delcev PM2.5 v Spuhlji, a kot kažejo argumenti 
strokovnjakov, meritve ne bi dale želenih rezultatov in se je pri 
cestnem prometu bolje osredotočiti na obremenitve s hrupom. 
V nadaljevanju podajamo nekaj njihovih pojasnil.  
Za delce PM2.5 je predpisana samo mejna letna vrednost. V Slo-
veniji so se meritve delcev PM2.5 izvajale v letih 2007 in 2008 na 
enem merilnem mestu, v letih 2009 in 2010 na štirih merilnih 
mestih, trenutno se izvajajo na petih merilnih mestih, a v vseh 
teh letih predpisana mejna letna vrednost za delce PM2.5 ni bila 
nikjer presežena.
Delci PM10 imajo, za razliko od delcev PM2.5, predpisani dve 
mejni vrednosti, in sicer mejno letno in mejno dnevno vrednost, 
ki pa ne sme biti presežena več kot 35-krat v letu. V letih 2002–
2018 so se v Sloveniji pojavljala preseganja dovoljenega števila 
dni s prekoračeno mejno vrednostjo za delce PM10, določena 
mesta so zaradi tega dobila tudi načrte za izboljšanje kakovost 
zraka. 
Ko merimo delce PM10, s tem dejansko merimo tudi delce 
PM2.5, so pa seveda koncentracije delcev PM2.5 vedno manjše 
kot koncentracije delcev PM10. Do sedaj izmerjene letne vre-
dnosti delcev PM10 na Ptuju pri bolnišnici so naslednje: v letu 

2017 26 µg/m3, v letu 2018 25 µg/m3, v letu 2019 22 µg/m3, do-
sedanji povprečni podatki v letu 2020 pa so 24 µg/m3. Presega-
nja predpisane letne mejne vrednosti za delce PM2.5, ki znaša 25 
µg/m3, torej ni pričakovati.
Odgovor pripravila: Skupna občinska uprava občin v SP

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andre-
ja Čuša, je posredovala pobudo št. 858/20: Predlaga, da se v 
proračunu za leto 2021 namenijo sredstva tudi za preureditev 
odprtega prečrpališča na Ranci na način, kot ga je predlagal 
g. Šöemen (povezano s pobudama 460/11 in 546/13). Glede na 
načrte razvoja turizma na Ranci se bo s tem vsaj delno zamejil 
smrad, ki se širi od tam in zagotovo ni primeren promotor 
turizma na Ptuju.
Odgovor: Mestna občina Ptuj bo v sklopu nove postavke za pro-
jektiranje Sanacije kanalizacijskih cevi in sifona pod Ptujskim 
jezerom naročila tudi projekt za rešitev zmanjšanja smradu iz 
odprtega prečrpališča na Ranci.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 859/20: Glede na pripravlje-
nost JS, da pomagajo ptujskim šolam pri zbiranju starega 
papirja, predlaga, da v zvezi s tem pripravijo dopis in o tej 
možnosti obvestijo vse ptujske šole. 
Odgovor: Osnovnim šolam na območju MO Ptuj je bil s strani 
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju posredo-
van dopis, s katerim smo jih obvestili, da se glede načina zbiranja 
odpadnega papirja neposredno povežejo z izvajalcem javne služ-
be ravnanja s komunalnimi odpadki, s katerimi bodo dogovorili 
način zbiranja.
Odgovor pripravila: Skupna občinska uprava občin v SP

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 860/20: Glede na to, da je bilo 
že v začetku leta dogovorjeno, da se popravi robnik pločnika 
v Belšakovi ulici tako, da bo dostopen tudi za invalidske vo-
zičke, naproša, da se to tudi izvede še letos, saj gre za manjšo 
korekcijo, ki pa veliko pomeni za boljšo varnost invalidov. 
Odgovor: Popravilo robnikov pločnika na Belšakovi ulici bo 
koncesionar vzdrževalec občinskih cest izvedel do konca leto-
šnjega leta v sklopu rednih vzdrževalnih del.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 861/20: Predlaga, da se pre-
stavi ali obrne tabla na Ranci, ki opozarja lastnike psov, naj za 
svojimi psi poberejo iztrebke. Sedaj je tabla namreč tako po-
stavljena, da jo vidijo le tisti, ki prihajajo po sprehajalni poti 
iz smeri Markovec, torej ko se večina vrača s sprehoda, zato 
ne služi svojemu namenu. Smiselno je, da se tabla prestavi ob 
vznožje Rance ali na sredino Rance ob lokalu, kjer znak vsi 
vidijo. Če to ni možno, pa naj se znak vsaj obrne, tako da bo 
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vidna vsem, ki se zadržujejo na Ranci. 
Odgovor: Stanje bomo preverili in tablo ustrezno prestavili ozi-
roma znak obrnili.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 862/20: Razmisli naj se o boljši osvetljenosti 
prehodov za pešce in celotnega mesta. Problematični so pre-
hodi za pešce pri Panorami, prehod pri hotelu Poetovio in še 
kateri. Slabo so osvetljeni tudi pločniki, kjer so kandelabri 
starejši in višji. Razmisli naj se o vgradnji močnejših svetlob-
nih teles.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest, kot predlog izboljšave prometne 
ureditve.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredovala pobudo št. 863/20: Glede na porast kolesarjenja in 
vlaganja v infrastrukturo kolesarskih stez predlaga, da se uve-
dejo postaje za servis in polnjenje zračnic, tako rekoč samo-
popravljalnica koles, na kateri bi si uporabnik lahko napolnil 
zračnico, z orodjem pa opravil manjši servis na  kolesu. Prav 
tako naj se postavijo koši za kolesarje. Ob šolah in javnih usta-
novah naj se uredijo pokrita kolesarska stojala, ob kolesarskih 
poteh pa uredijo počivališča za kolesarje.
Odgovor: Vse predlagane ukrepe za izboljšanje udobja kolesar-
jenja na območju Mestne občine Ptuj bomo poskušali upoštevati 
in predvideti v okviru gradnje regionalnih kolesarskih povezav 
za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 864/20: Zaradi sanacije jezera je že 
drugič v tem letu znižana gladina Ptujskega jezera. Poziva 
mestno občino, da ob naslednji sanaciji predlaga DEM, ki 
upravlja omenjena dela, naj pristopi k očiščenju kosovnih od-
padkov, ki so se v vseh teh letih nabrali na dnu jezera.
Odgovor: Pobudo bomo posredovali na Dravske elektrarne Ma-
ribor, d. o. o., in jih prosili, da ob naslednji sanaciji brežin, za 
katero je potrebno nižanje vodne gladine jezera, poskusijo od-
straniti tudi kosovne odpadke iz jezera.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 865/20: Križišče Ormoške ceste in Čuč-
kove ulice je zelo obremenjeno zaradi bližine OŠ Mladika in 
športnih objektov v neposredni bližini. Zavijanje na Čučkovo 
ulico s strani Ormoške ceste je izredno nevarno zaradi nepre-
glednosti v smeri Rogozniške ceste. Čimprej naj se pristopi k 
omenjenemu problemu in se zagotovi varnost udeležencev v 
prometu.
Odgovor: Preglednost in ureditev območja v križišču Ormoške 

ceste, Čučkove ulice in Rogozniške ceste se bo uredila v okviru 
projekta Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti, ki se 
bo predvideno izvajal v letu 2022.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 866/20: Nemudoma naj se pristopi k 
sanaciji ceste v Spuhlji ob Rogoznici pri kmetiji, kjer se je ce-
sta posedla v brežino Rogoznice že do te mere, da je nevarna 
za udeležence v prometu.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest v pregled in izvedbo ustrezne sa-
nacije.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 867/20: Na Ormoški cesti v Spuhlji so 
se začela dela na bankinah in del bankine se je celo prevlekel 
s tanko plastjo asfalta, kar je na tej – skrajno prometni cesti – 
dobrodošla rešitev za umik pešcev in kolesarjev, predvsem v 
primeru srečanja dveh tovornjakov. Na drugem delu bankine 
do Ptuja se je samo odstranila plast travne ruše v širini pribl. 
1 m. Krajani pozivajo, naj se tudi na tem delu prevleče plast 
asfalta, da se vsaj začasno – dokler se ne uredijo prepotrebni 
pločniki in kolesarske steze – uredi varnost na tem področju.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali pristojnemu or-
ganu Direkciji RS za infrastrukturo in vzdrževalcem ceste Cestno 
podjetje Ptuj, d. d., kot predlog izboljšave prometne ureditve.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 868/20: Pozdravlja ureditev in sa-
nacijo cestišča, ki vodi v Mestni Vrh. Zanima ga, zakaj se pri 
takšni obsežni sanaciji ni predvidela izgradnja pločnika in 
kolesarske steze.
Odgovor: V sklopu ureditve ceste Mestni Vrh je v celotni dolžini 
ureditve izvedena in označena obojestranska kolesarska pot, ki 
jo lahko uporabljajo pešci. S tem je zagotovljena boljša prometna 
varnost teh udeležencev v prometu.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti
 
Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 869/20: Prebivalci Potrčeve ceste pozi-
vajo, da se čimprej pristopi k ureditvi meteorne vode, ki se ob 
nevihti nabere na Zupančičevi ulici (300 m × 6 m= 1800 m2, 
kar je  × 50 l/m2 = 90000 l vode). Ker jaški te vode ne morejo 
požirati, voda priteče do Potrčeve ceste, nekaj je odteče na vr-
tove, nekaj v kleti bloka na Potrčevi cesti od 46 do 50 in nekaj 
teče kot podtalnica pod blokom Potrčeva cesta 40–44. Ta pod-
talnica izpodjeda temelje bloka, kar se vidi na vhodih 40, 42, 
kjer se pogrezajo tlakovci. Rečeno je, da se bo saniral ribnik, 
a to ne bo rešitev za bloka ob Potrčevi cesti, ker je vode, ki se 
nabira na Župančičevi ulici, preveč.
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Odgovor: Na navedenem območju ni urejene skupne meteorne 
kanalizacije, kar bi preprečevalo povzročanje škode ob nalivih. 
Predlagano pobudo bomo skupaj z upravljavcem občinskih cest 
ponovno pregledali na terenu in poiskali možnosti rešitev.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 870/20: Uredijo naj se odtočni kanali 
pod Potrčevo cesto, saj ob močnem nalivu na Potrčevi cesti 44 
teče iz jaška voda kot vodomet. Ali so cevi pod cesto premajh-
ne ali pa zamašene.
Odgovor: Ureditev Potrčeve ceste je zajemala tudi rekonstrukci-
jo meteorne kanalizacije, ki je izvedena ustrezno glede na hidra-
vlične izračune zalednih vod tega območja. Težava se pojavi le 
ob večjih nalivih, zaradi zalednih vod s strani Župančičeve ulice. 
V naslednjem letu sta predvideni izvedba zadrževalnika in ure-
ditev ribnika Ljudski vrt, s tem pa tudi ureditev problematike 
poplavljanja OŠ Ljudski vrt in Župančičeve ulice. Posledično na 
Potrčevo cesto po Župančičevi ulici ne bo pritekala voda s celo-
tnega območja Ljudskega vrta.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 871/20: Kdaj se bo odpravila napaka, 
ki se vleče še od obnove Potrčeve ceste? Na Potrčevi cesti 44, 
kjer je odcep pred rondojem, po vsakem dežju ostane mlaka, 
dokler je ne posuši sonce.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest, kot predlog izboljšave ureditve 
voziščne konstrukcije na Potrčevi cesti.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 872/20: Nemudoma naj se uredi pešpot 
od OŠ Ljudski vrt do Potrčeve ceste ob bolnišnični ograji. To 
je šolska pot in tudi sprehajalna pot. Del poti je asfaltiran in 
neosvetljen, tako da učenci hodijo iz šole po temi. Del poti 
pa je posut z gramozom, a ga je trava do polovice že prerasla. 
Odgovor: Šolska pot poteka po asfaltiranem delu od bolnišni-
ce z navezavo na pločnik ob Župančičevi ulici, ki je osvetljen. 
Omenjena neasfaltirana pot je bližnjica na tej povezavi, ki poteka 
ob drevoredu. Ker je območje Arheološko najdišče Levi breg in 
kot tako zaščiteno, je potreben postopek pridobivanja pogojev in 
mnenj s strani ZVKDS. Posledično bi lahko z asfaltiranjem pri-
šlo do poškodb koreninskega sistema in obstoja dreves. Naročili 
bomo, da se odstrani zarasla trava in se pot ponovno gramozira.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 873/20: Čimprej naj se pristopi k raz-
svetljavi ob ribniku v Ljudskem vrtu, tako da obhod ribnika 
ne bo v popolni temi in bo hkrati varnejši za obiskovalce ome-
njenega parka.

Odgovor: Zaradi strogih predpisov Uredbe o mejnih vredno-
stih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10 in 46/13) in Zavoda RS za varstvo narave je na ob-
močjih ribnikov postavitev javne razsvetljave odvisna od zašči-
tenih žuželk, ki živijo na tem območju. Mestna občina Ptuj se je 
vključila v projekt Direkcije Republike Slovenije za vode, ki v na-
slednjem letu na tem območju predvideva izvedbo projekta Ure-
ditev območja ribnika v Ljudskem vrtu in ureditev problematike 
poplavljanja Osnovne šole Ljudski vrt in Župančičeve ulice. V 
projektu so predvidene celotna sanacija ribnika, ureditev zadr-
ževalnika, ureditev varnostnega preliva na desnem bregu ribnika 
in ureditev iztoka iz zadrževalnika. Ob izvedbi projekta bomo 
skušali umestiti tudi novo javno razsvetljavo.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 874/20: Stanovalce Potrčeve ceste za-
nima, zakaj še toliko let po obnovi Potrčeve ceste ni asfaltiran 
del pločnika od rondoja proti zdravstvenemu domu. Pred ob-
novo ceste je namreč tam že bila asfaltna prevleka.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v letu 2010 izvajala rekonstruk-
cijo Potrčeve ceste na Ptuju, ki je vključevala tudi ustrezno re-
konstrukcijo navezovalnih cest krožišča. V celoti asfaltiranja ni 
bilo mogoče zaključiti zaradi nasprotovanja stranke, ki je lastnik 
dela pločnika ob cesti v Splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča, 
zdravstveni dom in Vrtec Ptuj, saj je fizično preprečil dokončanje 
del tako, da je na ta del pločnika parkiral svoje tovorno vozilo. 
Mestna občina Ptuj je v preteklem obdobju lastništvo spornega 
dela pločnika želela urediti na več načinov tudi s predlogom za 
odkup. 
Lastnik nepremičnine je najprej predlagal menjavo za ustrezno 
površino (zelenica) ob Potrčevi cesti, ki meji na zemljišče v nje-
govi lasti (parceli 537/8 in 537/4 k. o. Ptuj). Mestna občina Ptuj 
je z navedeno menjavo soglašala in naročila odmero teh površin 
glede na dejansko stanje v naravi. Z izvedeno parcelacijo stran-
ka nato ni soglašala ter je ni želela podpisati in je svoje zahteve 
spremenila. 
V nadaljevanju je lastnik nepremičnine želel z menjavo prido-
biti lastništvo nad delom pločnika pred poslovnim prostorom 
(čistilnica) na parceli 538/3 k. o. Ptuj, pred dovozom v gostinski 
lokal na Potrčevi (parcela 538/1) in pred stavbo Potrčeva c. 13 
(parceli 538/2 in 538/4), katere solastnik je. Zaradi nasprotova-
nja druge stranke (solastnika stavbe na Potrčevi 13), ki bi bila 
na tak način ovirana pri dostopu do svojih poslovnih prostorov, 
Mestna občina Ptuj takšne menjave na škodo drugega solastnika 
ne more izpeljati. 
Za rešitev tega odprtega vprašanja si je v preteklosti prizadevalo 
več služb ob sodelovanju tako vodstvenih kadrov kot članov in 
odborov mestnega sveta, vključno s pogajanji z vsemi vpletenimi 
strankami, vendar žal neuspešno. 
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
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budo št. 875/20: Dokončno poročilo Nadzornega odbora 
Mestne občine Ptuj naj se preda v nadaljnjo obravnavo Svetu 
Zavoda MGP. Ta naj ga na svoji redni seji Sveta zavoda MGP 
obravnava in se do ugotovitev, ki so navedene v poročilu, tudi 
opredeli. Prevzame naj tudi odgovornost za dosedanje ne 
transparentno poslovanje Javnega zavoda MGP kakor tudi za 
prihodnje poslovanje. O ukrepih, za katere se bodo odločili in 
jih zahtevali od vodstva Javnega zavoda MGP, pa naj obvestijo 
županjo MO Ptuj go. Nuško Gajšek in Mestni svet MO Ptuj.
Odgovor: Svet zavoda MGP bo na redni seji v decembru 2020 
obravnaval Dokončno poročilo Nadzornega odbora Mestne 
občine Ptuj in se do ugotovitev, ki so navedene v poročilu, tudi 
opredelil ter obvestili pristojne organe Mestne občine Ptuj.  
Odgovor pripravil: Oddelek za negospodarske dejavnosti

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 876/20: Ker je ADRIAPLIN s koncesijsko pogodbo 
zavezan kot koncesionar MO Ptuj vlagati tudi v omrežje in ne 
samo dobavljati plina, jo zanima naslednje:
Ali je bil kakšen odziv na zbrane vprašalnike S strani konce-
sionarja?
Ali obstaja možnost, da MO Ptuj zahteva tudi razširitev 
omrežja glede na sklenjeno pogodbo?  
Če ta možnost obstaja, nas je kar nekaj, ki bi se želeli priklo-
piti na zemeljski plin, zadnja plinska pipa je pri hišni številki 
Cesta 8. avgusta 17.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je na podlagi svetniške pobude št. 
420/10 v novembru 2019 pri izvajalcu gospodarske javne služ-
be sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina na območju Mestne občine Ptuj, Adriaplin, d. o. o., preve-
rila možnost izvedbe plinovodnega omrežja na območju Ceste 
8. avgusta. S strani izvajalca smo takrat prejeli odgovor, da so v 
primeru interesa za večji odvzem zemeljskega plina pripravlje-
ni vključiti predlagano območje v plan širitve distribucijskega 
omrežja.   Na podlagi navedenega so v novembru 2019 izvedli 
preveritev interesa priključitve na distribucijsko plinovodno 
omrežje na območju Ceste 8. avgusta, s katero je bilo ugoto-
vljeno, da so za izvedbo priključka zainteresirani samo pri dveh 
objektih, pri sedmih objektih pa nimajo interesa za priključitev 
(pretežno zaradi obstoječih toplotnih črpalk). Na podlagi tega je 
bila sprejeta odločitev, da v takšnem obsegu izkazan interes ne 
opravičuje višine naložbe v širitev plinovodnega omrežja, zato se 
izvajalec ni odločil za širitev omrežja na navedeni lokaciji.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 877/20: Belo omelo z dreves je nujno odstraniti in 
upoštevati priporočila občana g. Franca Brleka, ki želi, da je 
Ptuj lep. Hišni izvajalec Javnih služb Ptuj naj na neki način 
dokaže, da je sposoben vrtnarska dela kakovostno opravljati, 
pri zasaditvah pa upoštevati vse normative in standarde. Meni 
pa, da mora naročnik del – Javne službe Ptuj – tudi ob vsakem 
naročilu pridobiti vsaj tri ponudbe, saj gre za porabo javnega 

denarja, in mogoče kdaj izvedbo vrtnarskih del naročiti še pri 
katerem drugem izvajalcu (priloga, slikovni material).
Odgovor: Po podatkih koncesionarja za urejanje javnih površin 
Javnih služb, d. o. o., je bilo v preteklem obdobju na območju 
Mestne občine Ptuj odstranjenega pribl. 80 % belega omela, pre-
ostalih 20 %, ki je ostalo na drevesih, je v načrtu odstraniti še 
letos.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 878/20: Ponovno daje pobudo, zakaj Komunalno 
podjetje Ptuj od 1. 9. 2020, ko je potekal sestanek vseh sve-
tnikov za odvoz blata iz čistilne naprave, vse do 19. 10. 2020 
ni pripravilo primerjave cene, kot je bilo dogovorjeno. Iz pre-
jetega odgovora na pobudo št. 805/19 ni razbrati popolnoma 
nobenega jasnega odgovora, kaj je bilo do sedaj narejeno v tej 
smeri. Prav tako ni podanega odgovora, do kdaj bodo priskr-
beli verodostojne podatke ter jih predstavili svetnikom Me-
stne občine Ptuj, na podlagi katerih bomo nato lahko sprejeli 
nadaljnjo odločitev.
Odgovor: Pobudo smo posredovali na Komunalno podjetje 
Ptuj, odgovor bomo podali, ko ga prejmemo. 
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Mila Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobu-
do št. 879/20: Komunalno podjetje Ptuj naj pojasni, zakaj je 
prišlo do tako velikih poračunov pri obračunu vode. Komu-
nalno podjetje Ptuj naj posreduje naslednje podatke:
kdaj in za koliko se je dvignila cena v primerjavi z zadnjim 
obračunskim obdobjem; 
kje prihaja do največjih razlik v ceni; 
po katerem načinu so obračunavali po stari ceni do določene-
ga datuma ali od zadnjega popisa po enotni višji ceni; 
poročilo, iz katerega bo razvidno, kam gredo ta sredstva in 
čemu so namenjena, da bodo občani vedeli, kaj plačujejo; 
koliko sredstev iz povišanja bo namenjenih za obnovo vodo-
vodnega omrežja in v kolikšni meri bo to financirala Mestna 
občina Ptuj iz proračuna in koliko iz plačila občanov. 
Odgovor: Pobudo smo posredovali na Komunalno podjetje 
Ptuj, odgovor bomo podali, ko ga prejmemo. 
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš, je posredo-
val pobudo št. 880/20: Pojasnijo naj se razpisni pogoji za do-
ločitev upravičencev do denarnega nadomestila zaradi del v 
okviru obnovitve tržnice, predvsem na kakšni podlagi je bilo 
določeno območje upravičencev do denarnega nadomestila. 
Če se ugotovi, da so bili iz razpisnih pogojev neutemeljeno 
izločeni podjetniki, na poslovanje katerih so vplivala dela na 
tržnici, naj se tudi tem prizna ustrezno nadomestilo.
Odgovor: Pogoji so bili navedeni v objavi javnega razpisa k od-
daji vloge za denarno nadomestilo zaradi škode, ki je nastala kot 
posledica zmanjšanja čistih prihodkov od prodaje ob izvedbi 
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projekta Ureditev mestne tržnice. Eden izmed pogojev za uve-
ljavljanje denarnega nadomestila je bil pogoj, da upravičenci 
izvajajo dejavnost v poslovnih prostorih na območju mestnega 
jedra, ki je bilo razvidno iz priloženega načrta razpisu (označe-
no z rdečo črto), in je bil zaradi obnove v času izvajanja pro-
jekta onemogočen oziroma otežen dostop strankam do njihovih 
poslovnih prostorov. Območje je predstavljalo mejo obdelave 
projekta, ki je bila v času trajanja gradnje fizično ograjena ter 
je tako predstavljala objektiven pogoj za določitev upravičencev. 
Vsako parcialno prilagajanje pogojev za določitev upravičencev 
na podlagi subjektivnih opredelitev bi pomenilo oddaljevanje od 
transparentnosti in enakopravne obravnave, zato menimo, da je 
bilo območje, ki ga kot pogoj predstavlja meja obdelave, primer-
no in utemeljeno.
Odgovor pripravil: Oddelek za javne finance

Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 881/20: Javno naj se objavi koncesijska pogodba za 
vzdrževanje občinskih cest s podjetjem Javne službe Ptuj ter 
poda odgovor, kolikokrat na teden, mesec oz. leto je v skla-
du s koncesijsko pogodbo treba pregledati občinske ceste ter 
očistiti odtočne jaške ter koliko sredstev je za to namenjenih 
iz proračuna. Enak odgovor naj se poda v zvezi z državnimi 
cestami in koncesionarjem Cestno podjetje Ptuj, d. d.
Odgovor: Pogodba o podelitvi koncesije za opravljanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb vzdrževanja občinskih jav-
nih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini 
Ptuj je objavljena in dostopna na spletni strani Mestne občine 
Ptuj, http://www.ptuj.si/prometne_povezave.
Redni pregledi občinskih javnih cest se izvajajo v skladu s Pra-
vilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest. Število ogledov 
oziroma pogostost ogledov je odvisna od ranga ceste in PLDP 
(povprečnega letnega dnevnega prometa). Občinske lokalne ce-
ste z višjim PLDP so pregledane tedensko. Ceste nižjih kategorij 
in nižjega PLDP pa mesečno. V obdobju neugodnih vremenskih 
razmer pa se obseg prilagodi posebnim razmeram.
Spomladi so bili očiščeni vsi peskolovi na poplavno bolj izpo-
stavljenih območjih (Minoritski trg, Volkmerjeva, Muzejski trg, 
Sovretova pot, Žnidaričevo nabrežje, Čučkova, Obrtniška  …), 
na območju desnega brega (Mariborska c., Zagrebška c. in vpa-
dnice) je bilo očiščenih pribl. 80 % vseh peskolovov. Ob in po 
neurjih se pregledajo peskolovi na izpostavljenih mestih in se 
očistita naneseno listje in trava. Neodložljiva dela (npr. zamenja-
va poškodovanega pokrova peskolova) se izvedejo prioritetno 
takoj. Druga dela se opravijo v rokih, določenih v izvedbenem 
programu rednega vzdrževanja cest in ob upoštevanju zagoto-
vljene višine finančnih sredstev za to vrsto del.
Za območje državnih cest bomo pozvali pristojnega upravljavca 
Direkcijo RS za infrastrukturo in vzdrževalca cest Cestno podje-
tje Ptuj, d. d., za pripravo odgovora.
Odgovor pripravila: Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
Peter Bezjak

Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 882/20: So dimenzije za hitrostne ovire – ležeče 
policaje – zakonsko predpisane, in če so, naj se preveri, če je 
dimenzija ovire v Gregorčičevem drevoredu v skladu z njimi.
Odgovor: Na območju rekonstrukcije Gregorčičevega drevore-
da je bila v okviru projekta izvedena trapezna ploščad s preho-
dom za pešce. Izvedena hitrostna ovira je narejena v skladu s 
tehničnimi specifikacijami TSC 03.800 – Naprave za umirjanje 
prometa in je ustrezna. Trapezna ploščad je bila izvedena kot 
ukrep zaradi umirjanja motoriziranega prometa, glede nekate-
rih pozivov k odstranitvi slednje pa pojasnjujemo, da to v tej fazi 
ni izvedljivo, saj je projekt sofinanciran s sredstvi EU in pet let 
od zaključka projekta ne sme biti nobenih sprememb. Hitrostna 
ovira je bila postavljena, ker se je v začetni fazi upošteval predlog 
stanovalcev Gregorčičevega drevoreda.
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš, je posredoval 
vprašanje št. 883/20: Ali so kupci občinskih stanovanj z naku-
pom stanovanja zavezani k njihovi ureditvi, in če so, kakšni?
Odgovor: Mestna občina Ptuj ob prodaji stanovanj kupcev ne 
zavezuje k ureditvi nepremičnine, saj  nima pravice posegati v 
lastninsko pravico tretje osebe, ker gre za zasebno lastnino, s 
katero na podlagi ustave in zakona vsak lastnik samostojno in 
svobodno razpolaga (protizakonit ukrep). Po naših dosedanjih 
izkušnjah je večina kupcev občinskih stanovanj kupljene nepre-
mičnine obnovila ali preuredila. 
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti

Marjan Bezjak je podal komentar št. 884/20 na odgovor na 
pobudo 813/19 Vzpostavitev šolskega prevoza v Grajenščaku. 
Odgovor: Županja MO Ptuj si je skupaj s podžupanom in sve-
tnikom ogledala situacijo na terenu. Dogovorjeno je, da bomo 
skupaj poiskali najustreznejše rešitve. 
Odgovor pripravila: Oddelek za negospodarske dejavnosti in 
SPVCP

Janez Rožmarin, svetniška skupina Nova Slovenija, je podal  
pobudo št. 885/20: Glede na velike investicijske načrte in iz-
vajanja del naj se pri pridobivanju raznih izvajalcev del daje 
prednost ali vsaj možnost domačim izvajalcem gradbenih ali 
servisnih del, ki se izvajajo z javnim denarjem.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju zavezana k izvajanju postopkov javnega naročanja, pri 
čemer je dolžna upoštevati temeljna načela javnega naročanja, 
med drugim tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov 
in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. Glede na 
navedeno v postopkih javnega naročanja ni dopustno izključe-
vanje ali dajanje prednosti ponudnikom zaradi njihove lokacije 
oziroma sedeža. V postopkih zbiranja ponudb, kjer ni potreben 
postopek javnega naročanja z objavo na Portalu javnih naročil, 
pa se trudimo v čim večji meri vključevati lokalne ponudnike. 
Odgovor pripravil: Oddelek za gospodarske dejavnosti
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Čarobni decembrski čas
Bronja Habjanič 

Globoko smo že zakorakali v praznični december. December, 
ki je letos povsem nekaj drugega, kot so bili drugi decembri. 
Naša generacija se prvič sooča z novo boleznijo, ki je glo-
boko zarezala v vse pore družbenega življenja. Spremenil se 
je pogled na svet, spremenili smo svoje dojemanje življenja. 
Kljub temu ne pozabimo. December je tisti čas v letu, ko smo 
še bolj povezani in ko v ospredje še bolj vstopijo družinske 
vrednote. Naj nam ta čas prinese vse dobro.

POSLANICA OB BOŽIČU 

Spoštovani občani in občanke Mestne občine Ptuj!

Letošnjemu decembru bi verjetno pridevnik »vese-
li« najraje nadomestili z »žalostni«. Počutimo se iz-
gubljene, marsikoga skrbi, kako bo z nakupovanji in 
obdarovanji, kako bo preživel božič in novo leto brez 
uličnega vrveža in kuhanega vina. Vsemu temu bo-
truje covid kriza, ki tako ne načenja samo naše potr-
pežljivosti, ampak postavlja pod vprašaj tudi naše do-
sedanje predstave o tradicijah zadnjega meseca v letu. 
A morda se tudi v teh težkih trenutkih skriva kakšen 
še neodkrit biser.
Že v preteklosti, ko je vse potekalo po ustaljenih tirni-
cah, sem slišal koga reči: »Sreča ni samo v materialnih 
dobrinah niti v množici daril, ampak v tem, da smo za 
praznike s tistimi, ki nam največ pomenijo. Odstrani-
ti moramo zunanji balast in blišč ter se osredotočiti 
na tisto, kar je najbolj dragoceno.« A vsak izmed nas 
ima osebno izkušnjo tega, da med »želeti« in »moči« 
pogosto nastane prepad. Te »luknje« nam samim ne 
uspe zakrpati. Italijani imajo za ta primer zelo slikovit 
pregovor: »Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare« 
(dobesedno: Med tem, kar rečemo, in tem, kar stori-
mo, je posredi morje).
Ob teh in podobnih razmišljanjih nas je medtem do-
segel novi koronavirus. Spravil nas je na kolena, spra-
vlja nas tudi v obup. V obup zato, ker imamo obču-
tek, da vladni ukrepi in naša žrtvovanja ne prinašajo 
pričakovanih rezultatov. Počutimo se nemočne kot 
še nikoli. In v to našo osebno stisko vstopa sedaj še 
božič. Kako naj ga sploh praznujemo, če prav nič ne 
»štima«? Kako naj se veselimo božičnih praznikov, če 
pa se vsak dan mnogo ljudi, med njimi morda tudi 
kakšen naš sorodnik, poslavlja s tega sveta? 

Negotovost in nemoč, ki nas spremljata zadnje me-
sece, sta zaznamovali tudi čas pred 2020 leti, ko sta 
Marija in Jožef v Betlehemu iskala primeren kraj za 
prenočitev, a zanju »ni bilo prostora«. Jezus se je mo-
ral roditi izven mesta, v votlini, v revščini, v negoto-
vosti … A ravno v tem je bistvo božiča: ne bogastvo 
in slava, ne idila in romantika, ampak bližina v pre-
prostosti, bližina Boga do človeka in človeka do sočlo-
veka. Bog prihaja med nas v nebogljenem detetu in v 
revščini. S tem nam daje morda slutiti, da bo letošnji 
božič bolj kot kateri koli v preteklosti še najbližji ti-
stemu zgodovinskemu v Betlehemu. Če bomo znali 
izkoristiti priložnost, bomo morda letošnje božične 
praznike praznovali bolj doživeto kot sicer, saj bomo 
brez nepotrebnih dodatkov bolj pozorni na glavno 
sporočilo.
Glede na to, da letošnji december ne ponuja veliko 
možnosti za obdarovanje z materialnimi stvarmi, se 
lahko domislimo nečesa drugega. Podarimo drug 
drugemu čas, zastonjski čas, kjer bomo dali na stran 
ne samo skrbi, ampak tudi pametne in manj pametne 
telefone. V tem ozračju bomo lahko drug drugega šele 
prav slišali in ustvaril se bo prostor za tiste tri besede, 
za katere papež Frančišek želi, da so na dnevnem redu 
vsake družine: »hvala, prosim, oprosti«. 
Najlepše je pred jaslice stopiti, ko smo si med seboj 
odpustili. Božična noč bo letos bolj mirna, a zato nič 
manj sveta. Naj bo napolnjena z bližino, tako do Boga 
kot do naših najbližjih.

Vsem občanom voščim blagoslovljene in doživete bo-
žične praznike!

P. Igor Salmič
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Mednarodni dan invalidov
Darja Dovečar, predsednica Sveta za invalide

Letošnji mednarodni dan invalidov obeležujemo pod geslom 
»Zgradimo boljšo prihodnost: invalidom vključujoč, dostopen 
in trajnosten svet po covidu-19«.

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. de-
cember za mednarodni dan invalidov, z namenom, da bi v naj-
širši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, po-
vezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z 
vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da 
je invalidna oseba enakopraven in enakovreden člen družbe, ki 
lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbe-
no, gospodarsko in kulturno življenje.
Zveza delovnih invalidov Slovenije je na osnovi pobud svojega 
članstva oblikovala Projekt »Občina po meri invalidov« in je 
odgovorna nosilka projekta. Oblikovala ga je z namenom, da 
bi v čim večji meri spodbudila lokalne skupnosti k načrtnim 
in trajnim dejavnostim za doseganje večje kakovosti življenja 
invalidov v njihovem primarnem okolju, za njihovo socialno 
vključenost in sodelovanje v družbenem življenju kraja – za 
večjo kakovost življenja vseh občanov. Mestna občina Ptuj je 
listino »Občina po meri invalidov« prejela v letu 2012. S preje-
mom listine se je obvezala, da bo izvajala programe za invalide 
in delovala v skladu z vsakoletnim akcijskim načrtom za neod-
visno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj.
V akcijskem načrtu so navedene tudi postavke proračuna Me-
stne občine Ptuj, v okviru katerih
se zagotavljajo finančna sredstva za različne programe, name-
njene izboljšanju položaja invalidnih oseb. Vsakoletni akcijski 
načrt spodbuja, motivira in vključuje odgovorne nosilce za iz-
vedbo zastavljenih nalog, tako s strani Sveta za invalide, Mestne 
občine Ptuj in drugih deležnikov. V Svet za invalide, ki je po-
svetovalna in strokovna skupina županje, so vključeni Center 
za socialno delo Spodnje Podravje, enota Ptuj, Društvo gluhih 
in naglušnih Podravja, Društvo Sožitje Ptuj, Društvo za šport 
invalidov MOST, Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Med-
občinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj, Mestna občina 
Ptuj, Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, Sonček, Društvo za ce-
rebralno paralizo Ptuj - Ormož, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Urad za delo Ptuj, Zavod Vitis Ptuj in Združenje  
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije.
Namen akcijskega načrta je usmeriti dejavnosti pristojnih od-
delkov občinske uprave, javnih zavodov, invalidskih organiza-
cij in drugih pristojnih institucij ter posameznikov v naslednje 
cilje: 

1. cilj – obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih 
vključevati v pomembna dogajanja v občini, v skladu s tem pa 
zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v procese odločanja 
na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide 
pomembna; 
2. cilj – odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere ve-
lja, da onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov; 
3. cilj – razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo 
omogočali čim bolj neodvisno življenje invalidov in poudarjali 
njihove sposobnosti; 
4. cilj – izboljšati obveščanje in ozaveščanje občanov o pravicah 
in potrebah invalidov v občini in vzpostaviti informacijsko po-
vezanost med invalidskimi organizacijami.
Na listino smo na Ptuju ponosni in obveznosti, ki jih imamo 
med letom, so nas spodbudile, da upoštevamo različnost potreb 
svojih občanov. Zato razvijamo, spodbujamo in uresničujemo 
dejavnosti in ukrepe, ki prispevajo k večji kakovosti življenja 
invalidov in njihovih družin. Želimo ustvarjati možnosti za 
socialno vključenost invalidov in za aktivno udeležbo v dru-
žabnem življenju občine z namenom, da se udejanjajo pravice 
človeka in občana. Poudarek dajemo tudi obveščanju in ozave-
ščanju občanov, vključevanju invalidov v procese odločanja in 
razvijanja podpornega okolja. 
Vse to nam daje dodatne spodbude in zaveze za nadaljnje delo, 
da bomo uresničevali vse to, kar smo si zadali. Ne le na medna-
rodni dan invalidov, vseskozi nam mora biti mar za soljudi, še 
posebej tiste najranljivejše.
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Pomembni priznanji s področja umetnosti 
in kulture

Bronja Habjanič
Miklošičeva nagrada izr. prof. dr. Marjeti Ciglenečki
Miklošičevo nagrado za življenjsko delo je prejela nekdanja so-
delavka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Marjeta Ci-
glenečki, ustanoviteljica študija umetnostne zgodovine. Svoje 
znanstvenoraziskovalno delo je posvetila starejši umetnostni 
dediščini in sodobni likovni produkciji SV Slovenije.
»Miklošičeve nagrade, ki jo Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru podeljuje za življenjsko delo, sem se zelo razveselila. 
Prevzel me je občutek, da moje delo, namenjeno umetnosti, ni 
bilo zaman. Še bolj sem se razveselila odmevov in čestitk. To 
ni bilo več zgolj mnenje piscev vloge in komisije, torej ožjega 
kroga mojih dolgoletnih sodelavcev, oglasili so se mnogi, s ka-
terimi se srečujem priložnostno, ob umetnostnih dogodkih ali 
tudi zasebno. Med njimi so bili številni Ptujčani, obiskovalci 
muzejskih prireditev in častilci ptujske dediščine. Najbolj pa 
so se me dotaknile čestitke študentov. Ko sem v zadnjih dneh 
odgovarjala na nekaj novinarskih vprašanj, se je pojavilo tudi 
dokaj standardno: Kaj štejete za svoj najpomembnejši dosežek? 
Ne tehtam na tak način, tudi drobni dogodki so del kariere in 
neuspehi prav tako tlakujejo pot proti cilju. V ptujskem muzeju 
sem preživela 23 let in upam, da smo ga s kolegi trajnejše zazna-
movali z nekaterimi projekti. Še zahtevnejša pa je v moji zavesti 
ustanovitev oddelka za umetnostno zgodovino. Dolgotrajni in 
zapleteni akreditacijski procesi so se lahko uspešno končali le 
ob vsestranski podpori kolegov in vodstva fakultete. Smiselnost 
in uspešnost trdo prislužene akreditacije dokazujejo študentje. 
Mnogi so že diplomirali in magistrirali in nekateri se že uve-
ljavljajo kot kustosi ali raziskovalci. Na vse sem ponosna. Naši 
kraji so prostor umetnostnih presežkov, ki sooblikujejo global-
no zgodbo o umetnosti. Védenje o tem bogastvu naj postane 
vsesplošna dobrina.« 

Plaketa Državnega sveta RS Branki Bezeljak
Branka Bezeljak, dolgoletna članica ZKDS na področju kulture, 
je postala prejemnica plakete Državnega sveta Republike Slo-
venije, ki jo podeljujejo najzaslužnejšim društvenim delavcem 
– prostovoljcem. 
»Zelo sem počaščena. Vedno mi je bilo na prvem mestu to, da 
bomo skupaj naredili nekaj dobrega in pametnega za slovensko 
kulturo, slovenski jezik in mlade. Imela sem srečo, da sem v 
svojem otroštvu in mladosti srečala odlične mentorje in učite-
lje. Takšna sem želela biti pri svojem delu z mladimi; ne samo 
v gledališkem ustvarjanju, ampak tudi pri spoznavanju sebe, 
družbe in prav tako pri reševanju njihovih stisk. Moje delo je 
postalo prepoznavno v širšem prostoru, tako sem lahko sodelo-
vala tudi v kulturnem dogajanju in odločanju. Nisem obupala, 
čeprav sem včasih prehitro opozarjala na probleme v kulturi. 
Kar naenkrat ugotavljam, ko gledam nazaj, da sem pustila ne-
kaj sledi v našem kulturnem prostoru. Če ne bi bilo vseh vas, 
s katerimi sem gazila in brodila in ustvarjala, tudi mene ne bi 
bilo. Veliko ste mi dali, drug od drugega smo se učili. Samo 
s srčnostjo, voljo in trdim delom lahko ustvarjamo pozitivno 
energijo med ljudmi. Želim si samo to, da med ljudmi ne bi bilo 
sovražnosti, da bi delovali vsi sistemi demokratične družbe, da 
bomo z dobrimi zgledi vplivali na mlade. Radi se imejmo.«
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Ptujski dom upokojencev z novim 
vodstvom
Bronja Habjanič

1. decembra je Jožica Šemnički vodenje Doma upokojencev 
Ptuj predala svoji naslednici, mag. Vesni Šiplič Horvat, ki se 
je sicer v domu kot strokovna vodja zaposlila že leta 2018.

»Delo s starejšimi me je zmeraj navdihovalo ter osmišljalo. 
Vsak dan rada prihajam iz Murske Sobote na Ptuj in v ostale 
naše enote. To ni le moja služba, zame je delo v domu veliko 
več, je predanost delu in ljudem, je tisto, kar me veseli in bogati. 
Korak dlje na svoji poklicni poti bi želela narediti zgolj zato, 
ker želim Domu upokojencev Ptuj iskreno prispevati še nekaj 
več. Sem lojalna, verjamem v človeški potencial svojih sodelav-
cev, ki delo opravljajo vestno, srčno in predano. K sodelovanju 
vabim vse, ki želijo v dobro uporabnikov vseh naših storitev 
skupaj z nami premagovati izzive dolgožive družbe na transpa-
renten in zakonit način. Naloga vseh nas je, da se pripravljamo 
tudi na lastno starost,« pravi Šiplič Horvatova.
Najpomembnejši so ji dobri, pošteni in spoštljivi medoseb-
ni odnosi. Iskreno si želi, da bi lahko v prihodnje prispevala 
k temu, da bo dom prepoznaven po strokovnosti, domačem 
vzdušju, prijaznosti, odprtosti in razvojni naravnanosti v vseh 
segmentih dela. »Dom bom vodila predano, zavzeto, v dialo-
gu s sodelavci in člani organov upravljanja ter širšo javnostjo, s 
čutom za ljudi, predvsem pa usmerjeno v izboljšanje življenja 
uporabnikov naših storitev. Živimo v zahtevnih časih in želela 
bi si, da je drugače. Vstopili smo v mesec december, mesec, ki 
je poln pričakovanj in ki je bil v preteklosti še posebej bogat 
z vsebino in dogajanji. Letos je žal drugačen, a me tolaži mi-
sel, da smo na dobri poti umirjanja okužb, predvsem v eno-
tah Ptuj in Muretinci, kjer so le-te prisotne že daljši čas. Vsi si 
želimo normalnosti, ki nam je bila pred epidemijo covida-19 
tako samoumevna. Želim si, da bi novi časi prinesli tudi višje 
kadrovske normative, saj trdno stojim na stališču, da so za uva-
janje sodobnega modela oskrbe in nege, z višanjem starostne 
strukture, spreminjajočih se zdravstvenih stanj ter splošnega 
družbenega standarda tudi pričakovanja stanovalcev in svojcev 
upravičeno precej drugačna in zahtevnejša. Vsi skupaj pa se 
moramo zavedati, da je delo v socialnem varstvu z najranljivej-
šo populacijo izjemno zahtevno, psihično in fizično naporno 
in da terja celega človeka. Izjemno ponosna sem na vse svoje 

sodelavce, ki so se še posebej izkazali v teh težkih časih, ko so 
se tudi sami morali marsičemu odreči. Želim si, da so v tem 
času tudi vsi odločevalci končno uvideli, kako zelo podhranjen 
in podplačan je sistem socialnega in zdravstvenega varstva ter 
kako zelo pomemben je za prihodnost naše družbe,« zaključi 
Šiplič Horvatova.

Ponosna sem na vsebinske premike – na najsodobnejši kon-
cept oskrbe oseb z demenco, ki smo ga razvili sočasno z iz-
vajanjem projekta Skupaj proti demenci, ter na strokovno 
vodeno in strukturirano obravnavo mlajših od 65 let. Dom  
je  nosilec projekta Sodobna oskrba starejših. Individualna 
obravnava stanovalcev in timsko delo sta temelja, na katerih 
smo gradili kakovost, naravnano na stanovalce in zaposlene. 
Lani smo pridobili certifikat Dom kakovosti E-Qalin.
Naložbena vlaganja smo načrtovali skladno s potrebami sta-
rajoče se družbe in povečanjem potreb po  storitvah dolgo-
trajne oskrbe – ureditev kuhinje in paviljona (velike dnevne 
sobe za stanovalce z demenco) v enoti Muretinci, povečanje 
kapacitete enote Juršinci, ureditev mansarde v enoti Kidri-
čevo in osrednje kuhinje v pritličju enote, v enoti Ptuj na 
novo urejeno zunanjo teraso z zimskim vrtom in kavarno, 
namenjeno tudi  starejšim iz lokalnega okolja. Zagotovljena 
je parcela za novo enoto Žabjak, za katero smo tik pred izte-
kom mojega mandata pridobili gradbeno dovoljenje. Gre za 
pot k izvedbi projekta odprave večposteljnih sob in poveča-
nja kvote enoposteljnih sob v ponudbi doma.
Najbolj sem ponosna na dejstvo, da v domu delajo predani 
strokovno usposobljeni zaposleni, ki jih bo uspešno vodila 
ekipa suverenih strokovno kompetentnih delavcev pod vod-
stvom nove direktorice. 
Jožica Šemnički 



30PTUJČAN • 25 LET • 1995-2020

Fo
to

: a
rh

iv
 M

la
di

ns
ke

ga
 s

ve
ta

 M
O

 P
tu

j, 
Č

rto
m

ir 
G

oz
ni

k

Delovanje Mladinskega sveta MO Ptuj

Najzaslužnejši prostovoljci leta 2020

MLADINSKE ORGANIZACIJE / PROSTOVOLJSTVO

Mladinski svet Mestne občine Ptuj

Stanka Krajnc Letonja

Mladinski svet Mestne občine Ptuj je v septembru dobil novo 
pomlajeno vodstvo, katerega predsednik je postal Boštjan Luk-
man iz Kluba ptujskih študentov. Mladinski svet Mestne občine 
Ptuj je v času od avgusta do konca novembra v sodelovanju z 
Mladinskim svetom Slovenije izvajal raziskavo o položaju mla-
dih v Spodnjem Podravju in spodbujal ustanavljanje MSLS v 
Spodnjem Podravju. Člani Mladinskega sveta Mestne občine 
Ptuj so v ta namen pripravili brošuro, ki bo priročnik za usta-
novitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti v drugih obči-
nah, hkrati pa bo to spodbuda za mlade, ki so se udeleževali 
delavnic, da tudi sami postanejo aktivni člani v svojih lokal-
nih skupnostih. V sklopu projekta je bilo ustanovljenih več 
iniciativnih odborov mladinskih svetov lokalnih skupnosti, ki 
pa bodo formalno ustanovljeni v letu 2021, po odpravi omeji-
tvenih ukrepov. Eden od zaključkov projekta je tudi ta, da se 

Mladinski svet Mestne občine Ptuj z dejavnostmi za širitev 
mladinskih svetov v Spodnjem Podravju

Tradicionalnega sprejema ob mednarodnem dnevu prostovolj-
stva, ki ga obeležujemo 5. decembra, letos zaradi ukrepov ni 
bilo, so pa prostovoljci prejeli zahvalo županje in knjižno na-
grado. 
Na podlagi Javnega poziva za podelitev nagrad prostovoljcem, 
ki delujejo na področju mladinskega dela, humanitarne dejav-
nosti, športa, zdravstva, socialne varnosti in izobraževanja, so 
zaslužni prostovoljci za leto 2020: Janez Golob, Silva Žabota, 
Andrej Čuš, Marica Kolarič, Štefanija Bohak, Matilda Simonič, 
Albina Vertič, Marko Sarić ter Ana Golob. 
Prostovoljstvo je način življenja. Plemeniti osebnost in življenje 
tistega, ki daje, pomaga, hkrati pa osrečuje, lajša in rešuje življe-
nja tistih, ki potrebujejo pomoč. V letošnjem, zaradi epidemije 
posebnem letu je prostovoljstvo še poseben dokaz izjemno vi-
soke empatije, čutnosti, skrbi za sočloveka, je prispevek celotni 
družbi in brez prostovoljcev bi težko premostili težke trenutke.
Županja Nuška Gajšek se vsem prostovoljcem iskreno zahvalju-
je za njihovo prostovoljno delo, z željo, da se tudi v prihodnje 
udejstvujejo v prostovoljstvu in še naprej delajo dobro za posa-
meznike in celotno družbo. Zaradi njih smo bogatejši vsi mi.

bo pristopilo k ustanovitvi regijskega mladinskega sveta, ki bo 
deloval na področju občin Spodnjega Podravja. Kot partnerji v 
projektu so poleg članov Mladinskega sveta Mestne občine Ptuj 
sodelovali tudi Zavod Nefiks, Društvo mladih Spodnje Podrav-
je, Četrtna skupnost Ptuj - Center in Zavod za zaposlovanje Re-
publike Slovenije – izpostava Ptuj.
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Decembrsko obdarovanje

Akcija zbiranja 
papirja

MO Ptuj je Branju 
prijazna občina

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Tudi letos smo na MO Ptuj namenili sredstva za obdarovanje 
ranljivih skupin, otrok, starejših in uporabnic Varne hiše Ptuj. 
Letos še bolj kot leta poprej, saj se zavedamo, da je epidemija 
stiske posameznikov še poglobila. S praznično okrasitvijo smo 
želeli pričarati vsaj malce vzdušja, vliti upanje, optimizem, da 

Mestna občina Ptuj se je pridružila vseslovenski akciji zbiranja 
papirja za dober namen. Da bi v teh izjemno zahtevnih časih 
socialno šibkim družinam omogočili čim lepše praznike, je 
Life Learning Academia organizirala dobrodelno akcijo zbira-
nja starega papirja, ki je potekala po vsej Sloveniji. Za odkup 
papirja in dostavo zabojnikov na različne lokacije, na Ptuju je 
to bila trgovina Ptujski škrnicl, na Volkmerjevi cesti 25, je ak-
cijo podprlo podjetje DINOS, d. o. o., ki je zabojnike za papir 
brezplačno pripeljalo na različne lokacije in jih napolnjene tudi 
odpeljalo. Sredstva, zbrana v dobrodelni akciji, bodo namenje-
na Zvezi prijateljev mladine za socialno šibke družine.

Na Ta veseli dan kulture je Mestna občina Ptuj prejela na-
ziv Branju prijazna občina. Združenje splošnih knjižnic, 
Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kulturo RS so ta 
naziv podelili že četrtič zapored. Letos so ga prejele občine 
Kočevje, Miren - Kostanjevica, Ormož in Šempeter - Vrtojba 
ter štiri mestne občine: Koper, Nova Gorica, Novo mesto in 
Ptuj. Naziv je namenjen spodbujanju dejavnosti za izboljša-
nje bralne pismenosti, spodbujanju branja in razvoju bralne 
kulture v lokalni skupnosti.

bomo tudi te težke, zahtevne razmere zmogli premostiti.
Županja Nuška Gajšek verjame, da je tista prava dobrodelnost 
iskrena, ki prejemnikov ne izpostavlja in nima potrebe, da jo 
spremljajo pompi, ob tem pa dodaja: »Zavedamo se, da so pred 
nami težki časi, in ravno božični čas je tisti, ki najbolj v vsem 
letu simbolizira nov začetek, novo rojstvo, prinaša novo upanje 
in zavedanje ter hvaležnost. To letos potrebujemo bolj kot ka-
dar koli. Odpira naša srca in je zagotovo najbolj solidaren čas v 
letu. Prižigu luči v mestu, simbolnemu dejanju, se zato nismo 
odpovedali. Tudi na nekatere pozive, da naj ne okrašujemo me-
sta in naj denar raje namenimo ranljivim, odgovarjamo, da je 
mogoče oboje – prižgati luči na nebu in v srcih.« 
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Izjemne pridobitve Pokrajinskega muzeja 
Ptuj - Ormož 

V pritličju Ptujskega gradu so septembra, po štirih letih, odprli 
popolnoma prenovljeno zbirko historičnih glasbil. V najboga-
tejši zbirki na Slovenskem, ki ima od leta 2000 status zbirke 
nacionalnega pomena, so razstavljeni godbena glasbila, in-
strumentarij komornih in orkestralnih zasedb, notno gradivo, 
orodje in pripomočki za izdelovanje instrumentov ter glasbila 
iz bogate ptujske arheološke dediščine.

»Prostore zbirke smo prenovili v letih 2017–2020. Gradbe-
no sanacijo je PMPO financiral iz lastnih sredstev, vsebinsko 
prenovo nekaterih posameznih sklopov v zbirki glasbil pa sta 
financirala Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo,« je 
pojasnil direktor PMPO, dr. Aleksander Lorenčič.   
PMPO že desetletja načrtno zbira glasbila slovenskih izdeloval-
cev, ki so v prenovljeni zbirki glasbil postavljena v samostojne 
vitrine. V prvi sobi je pod naslovom Ptujska (z)godba na ogled 
ptujska vojaška godba. Drugo sobo so poimenovali Ptujska 
mestna godba, kjer na krilih večstoletne tradicije predstavljajo 
dediščino mestnih godbenikov in ohranjeno notno gradivo od 
druge polovice 19. st. naprej. V tretjem prostoru so na ogled 
glasbila iz časa od prvega tisočletja pred našim štetjem naprej. 
»Med najpomembnejše eksponate spada rimska dvojna piščal, 
t. i. tibia, iz 2. ali 3. st., rariteta svetovnega pomena. Glasbilo, ki 
ga sestavlja par piščali s stožčastimi odmevniki, sicer ni ohra-
njeno v celoti, toda izjemno dobro ohranjeni fragmenti dovolj 
zgovorno pričajo o njegovi prvotni podobi in pomembnosti,« 
je dejala Tatjana Štefanič, kustodinja v PMPO. 
V četrti sobi so razstavljena glasbila od 17. stoletja naprej, ki 
spadajo v skupino godal, brenkal in pihal. Predstavljajo živah-
nost muziciranja v plemiškem, meščanskem in cerkvenem oko-
lju. Sobo bogati še prikaz goslarske delavnice Maksimilijana 
Skalarja z orodjem in pripomočki za izdelovanje godal.
V peti, šesti in sedmi sobi so glasbila s tipkami. Ta del razstave 
je obogaten z didaktičnim in zvočnim prikazom delovanja pi-
ščali iz posameznih registrov Janečkovih orgel.   
»V naslednjih dveh letih bomo zbirko dopolnili s slikovno in 
glasbeno bogatimi vsebinami na zaslonih na dotik in z doda-
tnimi replikami glasbil,« dodaja Tatjana Štefanič. Ministrstvo 
za kulturo je muzeju tudi zagotovilo 6000 evrov za odkup viole 
Maksimilijana Skalarja. V zbirki so imeli že njegovo violino in 
violončelo. 

Pregljeve tapiserije – zgodba s srečnim koncem 
Muzej je od leta 2000, ko je sprejel v restavratorski atelje za teks-

til cikel osmih tapiserij Marija Preglja, povezan z dolgo zgodbo 
reševanja dragocene umetniške zbirke enega najpomembnejših 
avtorjev visokega modernizma. »Ministrstvo za kulturo (MK) 
je letos le odobrilo sredstva za odkup v višini 40 tisoč evrov 
in po 20 letih negotovosti je PMPO postal lastnik teh izjemno 
pomembnih tapiserij. Zanje je MK na pobudo PMPO leta 2018 
izdalo odločbo, s katero je tapiserije razglasilo za nacionalno 
bogastvo,« pojasnjuje dr. Aleksander Lorenčič. 
»Cikel osmih tapiserij za butik Koteks Tobusa (kasneje KOTO, 
d. d), prestižne trgovine v Ljubljani, je Pregelj snoval leta 1966, 
stkane pa so bile v umetniški delavnici za tkanje tapiserij Atelje 
61 pod vodstvom Etelke Tobolka v Novem Sadu naslednje leto. 
Tapiserije v velikosti 255 × 118 cm so bile napete na lesenih 
okvirih in postavljene kot paravan. Ob prenovi butika ob kon-
cu sedemdesetih let so tapiserije odstranili in jih deponirali,« 
je povedala dr. Eva Ilec, vodja konservatorsko-restavratorskega 
oddelka PMPO. V restavratorskem ateljeju za tekstil PMPO so 
pod njenim vodstvom v letih 2001/02 restavrirali vseh osem 
tapiserij. Bile so precej poškodovane na robovih, kjer so bile 
vpete v lesene okvire. Družba KOTO, d. d., je  po restavrator-
skih posegih zaupala strokovni nadzor in njihovo hrambo ptuj-
skemu muzeju. 
Vseh osem tapiserij skupaj je bilo ponovno na ogled septembra 
2003, v grajskem palaciju ptujskega gradu, od leta 2012 pa so 
razstavljene v ormoškem gradu.

Muzejski zbornik
V novembru je izšel muzejski zbornik PMPO z naslovom Ume-
tnost Ptuja in ptujski umetniki. Prispevke v zborniku, ki prina-
šajo številna nova spoznanja o umetnosti in umetnikih našega 
mesta, so poleg muzejskih sodelavcev napisali tudi poznavalci 
tematike in strokovnjaki iz sorodnih institucij. Izid publikacije 
sta poleg Ministrstva za kulturo RS sofinancirala še MO Ptuj in 
PMPO, uredil pa jo je Martin Šteiner. Tiskani izvod zbornika 
lahko dvignete na upravi PMPO (Prešernova 37, Ptuj) vsak de-
lavnik med 12. in 15. uro.

Mateja Tomašič
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Spoštovane Ptujčanke in Ptujčani

Smo v mesecu praznovanja, obdarovanja, mesecu, ko sta bila stisk roke in objem stal-
nica našega vsakdana. Toda letos ne, medsebojna razdalja in maske so resničnost leto-
šnjega prazničnega decembra. Toda tudi letos je december še vedno mesec, ko se leto 
poslavlja in prihaja naslednje. V letu 2020 smo doživeli veliko, predvsem neprijetno-
sti, toda upamo, da tudi lepih trenutkov ni manjkalo. V trenutnem položaju znamo še 
toliko bolj ceniti drobne prijetne trenutke in se zavedati, da je veliko že, če smo zdravi 
in skupaj s svojimi najbližjimi. Za dobro počutje in prijetno sobivanje pa moramo vsi 
prispevati svoj delež, vsak po svojih močeh in zmožnostih. 

Sestavni deli Mestne občine Ptuj smo četrtne skupnosti, ki smo nosilec in prva stična 
točka občanov z občino, kjer se dnevno spoprijemamo z izzivi, ki nam jih prinaša 
sobivanje v četrtnih skupnostih. Prisluhniti, prenesti ter rešiti težave naših sokrajanov 
skupaj z odgovornimi iz različnih institucij je del našega vsakdana. Verjamemo, da 
smo bili navkljub koronakrizi pri svojem delu v vseh četrtih uspešni, se bomo pa po-
trudili, da v letu, ki prihaja, stopimo korak naprej pri razvoju vseh četrti. 
Kaj smo letos v svojih četrtih pogrešali? Druženje, pesem, kulturno ustvarjanje, vse-
mu temu se ni bilo preprosto odreči, ker je to del življenja četrtne skupnosti. Toda 
zdravje slehernega prebivalca MO Ptuj ima tukaj pomembnejšo vlogo, in ko bomo 
premagali virus, se bo ponovno slišala pesem, završali bodo otroški glasovi in še mno-
go drugega. Vse to naj nam ponovno prinese leto 2021. 

Zagotovo pa leto 2020 ne bo ostalo v spominu vseh nas zgolj po koroni. Saj se lahko 
pohvalimo, da smo v letu, ki se počasi poslavlja, izvedli večje obnove infrastrukture 
(ceste, vodovod, kanalizacija, optične povezave, javne razsvetljave … in še bi lahko 
naštevali), se pri tem lotili reševanja večjih in manjših problemov občanov. Solidar-
nost pa je kazalnik, da lahko vse tegobe, ki so pred nami, rešimo z dialogom četrtnih 
skupnosti in vodstvom občine, županjo Nuško Gajšek in strokovnimi službami, brez 
katerih bi naše želje in potrebe ostale neizpolnjene. Ponosni smo, da nam je lahko v 
iztekajočem se letu uspelo narediti to, kar smo si sprva zastavili, in želimo si, da bi se 
ta trend uspešno nadaljeval tudi v letu, ki prihaja. 
Spoštovane občanke, spoštovani občani, dovolite, da se vam iskreno zahvalimo za vse, 
kar storite za skupno dobro. Dnevi, ki prihajajo, naj vam prinesejo s seboj umirjenost 
v krogu najdražjih, obilo zadovoljstva nad opravljenim v letu, ki se poslavlja, in prije-
tne misli na leto, ki prihaja. 
Naj bo leto 2021 prijazno, predvsem zdravo in osebnih uspehov polno.

V imenu četrtnih skupnosti:
Breg - Turnišče, predsednik Vladimir KORITNIK;

Center, predsednik Nejc Bedrač;
Grajena, predsednik Ivan Šimenko;
Jezero, predsednik Črtomir Rosić;

Ljudski vrt, predsednik Boštjan Šeruga;
Panorama, predsednik Milan Klemenc;

Rogoznica, predsednik Janko Čeh;
Spuhlja, predsednik Branko Strelec.
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POGOVOR (O)B FILMU RAZREDNI 
SOVRAŽNIK

14. 1. OB 20.00 

Mestni kino Ptuj

IVANA KOBILICA (1861–1926)

1. 1. do 31. 1.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Družabna omrežja knjižnice

POHOD PO POTI IVANA POTRČA IN 
MATIJA MURKA

2. 1. OB 9.00

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE KINO

SOBOTA, 2. 1.

Pohod po poti Ivana Potrča in Matija Murka, tradicionalni pohod v 
spomin slovenskemu pisatelju in dramatiku Ivanu Potrču ter slovenske-
mu literatu, zgodovinarju, etnologu in slavistu Matiji Murku, Planinsko 
društvo Ptuj. V primeru neugodnih epidemioloških razmer pohod odpa-
de. Knjižnica Ivana Potrča (dvorišče knjižnice) ob 9.00

ČETRTEK, 14. 1.

17.00–20.00: Razredni sovražnik (Rok Biček, Slovenija, 2013, 112 
min, drama, 15+), brezplačen spletni ogled filma, posnetega po resnič-
nih dogodkih. Slovenski kandidat za nominacijo za oskarja, nagrada 
kritikov v Benetkah in številne druge. Mestni kino Ptuj; 20.00: Pogovor 
o(b) filmu: Razredni sovražnik, spletni pogovor z režiserjem Rokom 
Bičkom o(b) filmu Razredni sovražnik. Pogovor po filmu bo potekal v 
angleškem jeziku. Dogodek je del evropskega projekta Resonance Ci-
nema - Cultural Hub for Curious Minds. Mestni kino Ptuj

ČETRTEK, 28. 1.

19.00: VR #3 z Žigo Pavlovičem, s kreativnim vodjem Kibla2Lab, na-
daljujemo četrtkove pogovore o virtualni realnosti. Gledalci bodo lahko 
tudi zastavljali vprašanja. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku. Do-
godek je del evropskega projekta Resonance Cinema - Cultural Hub 
for Curious Minds. Vstopnine ni. V primeru neugodnih epidemioloških 
razmer bo dogodek preko spleta. Mestni kino Ptuj

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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Popolnejši seznam in opis dogodkov najdete na portalu 
www.discoverptuj.eu. Organizatorji si pridržujejo pravico 
do sprememb programa ali odpovedi prireditev zaradi ak-
tualnega stanja.

NAPOVEDNIK DOGODKOV / TURIZEM

FLORIJANOV SPOMENIK

Ptuj je v 17. in 18. stoletju podlegel številnim požarom, 
ki so ohromili trgovino in napredek, saj je mesto skoraj 
v celoti pogorelo. Eden od uničujočih požarov je mesto 
prizadel tudi leta 1744, ko so se ognjeni zublji spet neu-
smiljeno razplamteli po Ptuju. Meščani so se nato, v želji 
po večji varnosti, priporočili svetemu Florijanu, zavetniku 
pred požari. Na današnjem mestnem trgu so mu posvetili 
razgibano baročno plastiko. Kip svetega Florijana je nekdaj 
obdajalo še osem drugih zavetnikov pred naravnimi kata-
strofami, ki pa so jih leta 1856 prenesli neznano kam. Leta 
1993 je poškodovano izvirno plastiko zamenjala kopija. 
Za rekonstrukcijo spomenika je poskrbel akademski kipar 
Viktor Gojkovič.

TURISTIČNI KOTIČEK



Osrčje Petovione: Ptuj v rimski dobi, razstava, ki temelji na novih arheo-
loških raziskavah rimskega mesta Petoviona. Pokrajinski muzej Ptuj - Or-
mož. Ptujski grad (vzhodni stolp), 23. 11. 2020–31. 12. 2020, torek–pe-
tek: 10.00–16.00, sobota–nedelja: 10.00–18.00; Praznični muzej: Naprej 
v preteklost, praznični prispevki zbirk in razstav Pokrajinskega muzeja Ptuj 
- Ormož, ki bodo objavljeni na njihovih omrežjih Facebook in Instagram, 7. 
12. 2020–31. 12. 2020; Ivana Kobilca (1861–1926), razstava, posvečena 
160-letnici rojstva najpomembnejše slovenske slikarke, predstavnice realiz-
ma (avtorica Taja Bračič). Razstava bo na ogled tudi virtualno na družbenih 
omrežjih knjižnice. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (študijski oddelek), 1. 1.–31. 
1. 2021, ponedeljek–petek: 8.00–19.00, sobota: 8.00–13.00; Pikina bralna 
značka, začela se je nova sezona, v kateri lahko sodelujejo vsi člani knji-
žnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Nov seznam knjig je dostopen 
na spletni strani knjižnice. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mladinski oddelek), 
M+A+S SEZUJE TUDI VAS! Metka Kavčič + Anka Krašna + Saša Bezjak / 
slike, kipi, risbe, vezenine. Razstava treh vidnih slovenskih umetnic predsta-
vlja njihove najnovejše likovne cikluse, ki so nastali prav za razstavo v Miheli-
čevi galeriji. Miheličeva galerija Ptuj, 3. 12. 2020–31. 1. 2021, torek–sobota: 
10.00–17.00, nedelja: 14.00–17.00; Ptujska pravljica 2020, tradicionalna 
praznična prireditev, ki bo letos zaradi posebnih okoliščin potekala virtualno. 
Za številne namige za ustvarjalno in aktivno praznično kratkočasje bodo na 
Facebook kanalu Visit Ptuj vsako popoldne, med 18. in 31. decembrom 
2020, ob 18. uri poskrbeli prepoznavni obrazi Ptujske pravljice, nagajivi ptuj-
ski škrati in ptujski Božiček. Mladi gledalci bodo lahko v okviru kratkih video 
vsebin pokukali v Božičkovo delavnico, v družbi ptujskih škratov urili svoje 
ustvarjalne in gibalne spretnosti.

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI
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NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si
051 60 60 52

INDIVIDUALNA VADBA, MASAŽE, LIMFNA DRENAŽA, PEDIKURA, 
ANTICELULITNE TERAPIJE, INFORMACIJE O ZDRAVJU.

Enostavno 
prava izbira.  
Že 30 let.

Naj vam novo leto prinese izpolnjene načrte, 
nove priložnosti in pričakovanja. Veseli nas, 
da smo tudi mi del te zgodbe. Že 30 let!

www.evrografis.si
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Hvala za 

zvestobo in 

zaupanje. 

Srečno 2021!

Pomaranča
Hotel in restavracija

www.pomaranca.si

Ob Dravi 3 a, Ptuj
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Srečno, zdravo in varno novo leto 2021! 

www.vargas-al.si

NE SKRBITE, SMO Z VAMI 

PREVOZ 
GOTOVINE

VAROVANJE 
PRIREDITEV 

SERVIS IN  
MONTAŽA  
SISTEMOV  

VAROVANJA
 

FIZIČNO 
IN TEHNIČNO  
VAROVANJE 

SERVIS  
GASILNIKOV  

IN HIDRANTOV


