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V letu 2020 so številni zavodi, podjetja, dru-
štva obeleževali pomembne obletnice. Za-
gotovo bi jih ponosno praznovali, a razmere 
tega niso dopuščale ali pa so pripravili prire-
ditve v krajšem obsegu. Mnoge od teh smo 
predstavili v Ptujčanu in jih še bomo, v mese-
cu decembru pa se je z lepimi željami in če-
stitko nanje spomnila tudi županja MO Ptuj.

–  Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj – 150 let delovanja,

–  Perutnina Ptuj – 115 let poslovanja,

–  Podjetje Mark Metal d. o. o. – 100 let poslovanja,

–  Judo klub Drava Ptuj – 60 let delovanja,

–  Šahovsko društvo Ptuj – 85 let delovanja,

–  Lovska družina Jože Lacko Ptuj – 70 let delovanja,

–  OŠ dr. Ljudevita Pivka – 70 let obstoja,

–  OŠ Olge Meglič – 40 let obstoja,

– Ekonomska šola Ptuj - 60 let obstoja,

–  Atletski klub Ptuj – 40 let delovanja,

–  Akademija bojevniških veščin Ptuj – 25 let delovanja,

– Picerija Marakuja – 25 let obstoja,

–  MGP – 25 let delovanja,

–  PeTV – 15 let delovanja,

–  Društvo za šport invalidov Most Ptuj – 10 let delovanja.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

Spoštovani občanke in občani, 
cenjeni kulturni ustvarjalci,

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
vam iskreno čestitam in želim ponosno praznovanje.

Naj nas kultura še naprej bogati in povezuje
na vsakem našem koraku. 

Vsem kulturnim ustvarjalcem, ki ustvarjate kulturno
dogajanje v našem mestu, pa iskrena zahvala.
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Ptuj 2021 – (digitalna) karnevalska 
prestolnica evrope

Branko Brumen
Generalni sekretar FECC

Fotografija z naslovnice:
Kurentovanje 2021
Avtor: 
Črtomir Goznik
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Naslednja številka izide v petek, 
26. februarja 2021.

Dolga leta mi je dano, da napišem uvodnik za Ptujčan pred začetkom naše
največje kulturno-turistične prireditve javnega pomena Kurentovanje. Vedno znova sem 
z veseljem in ponosom napovedoval nove razsežnosti, pomen in programske vsebine …, 
s katerimi smo našo plemenito pustno kulturno dediščino, na čelu s kurentovim obred-
jem, privedli do ravni pustne prestolnice Slovenije, evropskega karnevalskega mesta, 
največjega muzeja pustne kulturne dediščine Evrope na prostem, pod uradnim pokrovi-
teljstvom Unesca in umestitvijo obhodov kurentov na Unescov Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine in s tem v zakladnico duhovnosti, človeštva.
V lanskem in preteklih letih smo s skupnimi močmi izpeljali izjemne dogodke. Razve-
seljevali smo številne obiskovalce našega mesta, širili smo prepoznavnost ter plemeniti 
glas o naši dediščini in tradiciji v slovenskem in evropskem prostoru. Če smo lani za 
las ubežali virusu, ki nam je pomembno krojil leto 2020, se mu v letu 2021 žal ne bomo 
mogli izogniti. Tradicionalnega Kurentovanja, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih, v 
tem letu ne bo, saj so javne prireditve, množična druženja, zabave … zaradi pandemije in 
epidemije prepovedani v Sloveniji in Evropi. 
Prizadevanja organizatorja Kurentovanja, Zavoda za turizem Ptuj in Mestne občine Ptuj 
so zato usmerjena v zadržanje kontinuitete in tradicije Kurentovanja. Kljub navedeni si-
tuaciji bomo mesto odeli v pustno podobo, s pomočjo digitalnih tehnologij bomo lahko 
podoživeli izjemno bogastvo naše pustne kulturne dediščine in preteklih Kurentovanj …
Bo pa ta nezavidljiva situacija tudi priložnost, da se spomnimo naših tradicijskih pustnih 
obredov na čelu z obhodi kurentov v avtentičnem, prvinskem pomenu, še bolj ponotra-
njimo plemenito poslanstvo in lik kurenta, ki po ljudskem verovanju odganja vse slabo in 
prinaša srečo ter zadovoljstvo in je tudi eden od simbolov slovenske identitete.
Verjamem, da bomo tudi letos pomagali odgnati slabo in zlo, kar ta virus zagotovo je, da 
bomo lahko konec meseca maja uspešno organizirali jubilejni 40. Letni kongres FECC, 
največje evropske in globalne karnevalske organizacije, katere aktivni član je Ptuj s Ku-
rentovanjem že 30 let. Iz tega naslova se letos ponašamo z nazivom karnevalska prestol-
nica Evrope.
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ŠEST NOVIH VOZIL ZA ZD 
PTUJ

IZABELA IN IVONA STA 
PRVI NOVOROJENKI V 2021

MESTNI KINO Z DODATNO 
KINODVORANO

POTRES POVZROČIL 
ŠKODO TUDI PRI NAS

ZAČETEK OPERATIVNIH 
DEL

Mestna kronika

Zdravstveni dom Ptuj je ob koncu lan-
skega leta svoj vozni park posodobil s 
šestimi novimi vozili. Eno bo služilo pa-

V ptujski porodnišnici je 1. januarja ob 
17.12 mamica Monika rodila hčer Izabe-
lo, druga pa je na svet prijokala deklica 
Ivona 2. januarja ob 5.20 mamici Sabrini. 
Tudi letos je Bolnišnica Ptuj s pomočjo 
pokroviteljev obdarila prvo- in drugo-
rojenega otroka v letu 2021. Lani so v 
ptujski porodnišnici opravili kar 836 
porodov, rodilo se je 843 otrok, 425 je 
bilo deklic in 418 dečkov, 9 parov je bilo 
dvojčkov. V letu 2019 so imeli 827 poro-
dov, v katerih se je rodilo 834 otrok, 7 pa-
rov je bilo dvojčkov. V porodnišnici Ptuj 
se trudijo, da bi bila porodna izkušnja za 
vsako mamico lepa in nepozabna.
Mateja Tomašič

Območje Petrinje na Hrvaškem je 29. 
decembra lani prizadel močan potres z 
magnitudo 6,3. Potres je bilo čutiti tudi 
po skoraj vsej Sloveniji. Enajst gasilcev 
PGD Ptuj je posredovalo na Vošnjakovi 
ulici 1, kjer se je zaradi posledic potre-
sa porušil dimnik. Poškodbe pa so bile 
tudi na stavbi UE Ptuj. Potres je pov-

7. januarja so se na terenu začela izva-
jati operativna dela v sklopu projekta 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
porečju Drave – Mestna občina Ptuj«. 
Gre za izjemno pomemben projekt, saj 
bo izgrajenega kar 32,07 kilometra ka-
nalizacijskega omrežja ter 16 črpališč, 
na območju naložbe pa se bo izvedlo 
698 priključkov na javno kanalizacijsko 
omrežje. Največ kanalizacijskega omrež-
ja bo izgrajenega v Kicarju in Spodnjem 
Velovleku, kjer so se operativna dela tudi 
začela. Stanka Krajnc Letonja

V Mestnem kinu Ptuj, ki deluje pod 
okriljem Centra interesnih dejavnosti 
Ptuj, so uspešno kandidirali na razpisu 
Evropske komisije Cinemas as Innova-
tion Hubs for Local Communities 2019. 
V pritličju kina urejajo dodatno kinod-
vorano oziroma večnamenski prostor v 
velikosti 70 kvadratnih metrov. Dvora-
na bo urejena v pisanem, neformalnem 
klubskem vzdušju in opremljena s pre-
mičnim pohištvom ter novo mobilno 
kinoopremo. Sprejela bo lahko do 50 
gledalcev. Poleg filmskih projekcij bo go-
stila tudi razne tečaje in delavnice CID 
Ptuj. Dve kinodvorani za Mestni kino 
Ptuj pomenita tudi še širšo in bogatejšo 
filmsko ponudbo, saj bodo filmske pro-
jekcije lahko potekale v dveh dvoranah 
hkrati. Potrebna gradbena dela financira 
Mestna občina Ptuj. Mateja Tomašič

tronažni službi, dve centru za duševno 
zdravje, dve za projekt Sodobne oskrbe 
starejših, eno pa je rešilno, namenjeno 
za nujno medicinsko pomoč. Dve izmed 
njih sta hibrida. Avtomobile so pridobi-
li z javnim razpisom, stali pa so 197.800 
evrov. Skupno je v voznem parku ptuj-
skega zdravstvenega doma 52 vozil, ga 
pa vedno posodabljajo. Vsako leto kupi-
jo tri ali štiri nova vozila, letos izjemoma 
so jih zaradi projekta Sodobne oskrbe 
starejših kupili šest. Mateja Tomašič

zročil pokanje sten in padanje ometa. 
Javni uslužbenci so bili takoj po potresu 
napoteni domov, stavbo pa so pregledali 
strokovnjaki. Naslednji dan je UE delo-
vala nemoteno. Poškodbe so vidne tudi 
v osrednjem poslopju Ptujskega gradu, 
vzhodnem stolpu in prostorih konjušni-
ce. Opazili so več razpok v zidovih, od-
padel je del ometa v prostorih, v drugem 
nadstropju je zamakalo. Podrla se je tudi 
podna ura iz zgodnjega 18. stoletja, ki jo 
bo treba restavrirati.  Mateja Tomašič
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Kurentovanje 2021: Spoštujmo tradicijo, 
obujajmo spomine
Zavod za turizem Ptuj

61. Kurentovanje nosi prav posebno sporočilo. Živo doživlja-
nje dediščine in sproščeno druženje na ptujskih ulicah, kot 
smo ga bili vajeni v preteklih letih, žal ne bo mogoče. A prav v 
negotovih časih, kot so današnji, je poslanstvo Kurentovanja, 
ki bo letos prvič potekalo v spletni obliki, še toliko pomemb-
nejše. Tradiciji se bomo spoštljivo priklonili z raznovrstnimi 
vsebinami na digitalnih kanalih Kurentovanje in Visit Ptuj, na 
katerih bomo obujali spomine na pretekla Kurentovanja. Ob 
tem bomo poskrbeli, da bodo karnevalsko vzdušje pričara-
le tudi ptujske ulice. Letošnje 61. Kurentovanje bo potekalo 
od 2.–16. 2., pod sloganom Spoštujmo tradicijo, obujajmo 
spomine.

Kurentovanje skozi čas
Ptujsko Kurentovanje ni le ena največjih in najodmevnejših 
javnih prireditev v Sloveniji, ampak tudi eden najzanimivejših 
karnevalov na svetu. Njegova tradicija traja neprekinjeno že ča-
stitljivih 60 let. Tudi pred prvim organiziranim Kurentovanjem, 
v času med obema svetovnima vojnama in v povojnem času, so 
na ptujskih ulicah in trgih potekali sprevodi našemljencev, med 
katerimi pa ni bilo tradicionalnih podeželskih pustnih likov. V 
prvih letih po drugi svetovni vojni so v mestu še prevladova-
le meščanske maske, ki pa so se jim že pridružili posamezni 
kurenti. Bogata pustna tradicija se je v najzgodnejših oblikah 
prikazovala tudi v okviru pustnih zabav, mimohodov mask in 
dvoranskih predstavitev. Eden prvih zapisov javnega pustne-
ga sprevoda po ulicah Ptuja se nam je ohranil iz daljnega leta 
1873. Takrat so si ptujski meščani nadeli maske in se odpravili 
na t. i. pustni korzo. 
Novodobni koncept Kurentovanja, kot ga poznamo danes, po-

teka od leta 1960. Idejni vodja organizirane pustne prireditve 
na Ptuju, ki temelji predvsem na nastopu tradicionalnih pu-
stnih likov, je bil upravnik Ljudske in študijske knjižnice Ptuj 
Drago Hasl s sodelavci. Ti so leto poprej predlagali Zgodo-
vinskemu društvu Ptuj, naj prevzame pobudo za uvedbo or-
ganiziranega kurentovanja v večjem obsegu po mestnih ulicah 
in trgih. Nadaljnji potek dogodkov je začel pisati zgodovino 
ohranjanja živih prikazov dediščine mask in maskiranja, kot jo 
v obliki organiziranega Kurentovanja poznamo še danes. Pre-
dlog je potreboval tudi pojasnilo in program, ki ga je profesor 
in kulturni delavec Drago Hasl oblikoval zelo preudarno in sis-
tematično. Upošteval je potrebo po vključevanju etnografske 
stroke. Čeprav je bil njegov program napisan pred šestimi de-
setletji, v nekem drugem obdobju, v času drugačnih potreb in 
pričakovanj domačinov ter obiskovalcev, še danes predstavlja 
steber vsakoletnega dogajanja. Prvo Kurentovanje na Ptuju naj 
bi obiskalo vsaj 5000 obiskovalcev, glede na zbrano fotografsko 
gradivo pa je bilo teh verjetno še veliko več. Prireditev je hitro 
prerasla lokalne okvire in v mesto privabila tudi obiskovalce iz 
tujine. Prav tako je občutno vplivala na popestritev kulinarič-
ne ponudbe in povečala število nočitev v mestu in okolici. Po 
nekajkratnih izvedbah prireditve je hitro postalo jasno, da Ku-
rentovanje, ki hkrati vabi še k obisku muzejskih zbirk, Ptujske 
kleti, mestnih znamenitosti in okolice, za Ptuj predstavlja izje-
men turistični potencial. 
Na Kurentovanju so s časom začeli redno nastopati tradicional-
ni pustni liki (kurenti/koranti, ruse z gonjačem in pobiračem, 
medvedi, piceki in kure, baba deda nosi in nasprotno, orači, 
ploharji, kopanjarji, pustni plesači in pustni pogrebci), netra-
dicionalni pustni liki, ki so si v povojnem obdobju utrli pot 

Kurenti na ulicah Ptuja leta 1963

Kurentovanje, Visit Ptuj kurentovanje www.kurentovanje.net
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v pustno tradicijo (ženitovanjski kopjaši, cigani, vile in lucije, 
Jürek in Rabolj), skupine iz širšega zaledja Ptuja in drugih pre-
delov Slovenije, pa tudi skupine iz drugih republik nekdanje 
Jugoslavije in iz tujine. Tudi sama prizo-
rišča dogajanja so se s časom menjevala. 
Organizatorji so do leta 1964 folklorne 
nastope domačih maskirnih likov pri-
rejali na ptujskih ulicah in trgih stare-
ga mestnega jedra. Med letoma 1962 in 
1993 so razdelili program Kurentovanja 
na dopoldanske etnografske nastope ter 
popoldanski karnevalski sprevod tra-
dicionalnih in karnevalskih mask, ki je 
potekal po različnih trasah v središču 
Ptuja. Od 1965 do 1968 so se tradicio-
nalni pustni liki predstavljali občinstvu 
na lesenem odru, postavljenem sredi 
igrišča na Športnem stadionu Ptuj. Leta 
1960 ter med 1973 in 1991 je prireditev 
potekala na mestni tržnici. Leta 1994 
pa je prišlo do nove zelo pomembne 
vsebinske in organizacijske prelomnice, 
ki je korenito posegla v tradicionalno 
organizacijsko in programsko zasnovo 
dvodelne enodnevne prireditve. Časov-
ni obseg prireditev se je namreč razširil 
na 11-dnevno pustno dogajanje. Vrhu-
nec vsega dogajanja je bila še vedno ne-
deljska povorka tradicionalnih pustnih 
likov in karnevalskih skupin. Središče 
pustnega in karnevalskega dogajanja pa 
je vse bolj začel postajati tudi na novo 
uvedeni karnevalski šotor. Mejnik v zgo-
dovini Kurentovanja vsekakor predsta-
vlja minula jubilejna 60. obletnica prve-

ga Kurentovanja na Ptuju, ki je mestne ulice in trge spremenila 
v enega največjih etnografskih muzejev odprtega tipa na svetu. 
Skupno so se namreč ob slovenskih nastopajočih predstavile 

še skupine tradicionalnih in sodobnih 
pustnih likov in mask iz kar 15 različnih 
držav. V šestih desetletjih organiziranih 
pustnih prireditev na Ptuju je po zapisih 
novinarjev in organizatorjev v mesto 
prihajalo od 5000 do 100.000 obiskoval-
cev od blizu in daleč. Ptuj je vse od leta 
1991 pomemben član Združenja evrop-
skih karnevalskih mest (FECC), največje 
evropske in globalne karnevalske orga-
nizacije, v kateri funkcijo generalnega 
sekretarja zaseda Branko Brumen, dol-
goletni predsednik Kurentovanja. Letos 
je Ptuj organizator jubilejnega 40. letne-
ga kongresa FECC in s tem tudi nosilec 
naziva evropska prestolnica karnevalov 
2021.
Simbol mesta, prinašalec blaginje 
in dobre letine 
Kurent oziroma korant je najbolj poznan 
in množičen slovenski tradicionalni pu-
stni lik. Simbol Ptuja in Slovenije pa je 
na pomenski in spiritualni ravni v bi-
stvu še veliko več. Njegov izvor je precej 
skrivnosten in že stoletja ovit v tančico 
skrivnostnosti. Povezujemo ga tako s 
slovansko, ilirsko, keltsko kot tudi gr-
ško-rimsko mitologijo. Njegovo poslan-
stvo lahko iščemo v simboliki naravnih 
pojavov, pričakovanju pomladi ali v pu-
stovanju ter v podobnih starorimskih 
obrednih praznovanjih. Kurentov čas 

Simbol mesta, prinašalec blaginje in dobre letine
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Novodobni koncept Kurentovanja 
se deli na naslednje tri vsebinske 
sklope:

ETNO FEST:
Pri Etno festu glavnino prireditev 
predstavljajo dogodki s poudarkom 
na dediščini tradicionalnih pustnih 
likov in mask (medcelinsko srečanje 
tradicionalnih pustnih likov in mask, 
mednarodna karnevalska povorka, 
mestni pustni korzo, povorka otrok 
iz vrtcev, nočni spektakel, pustni to-
rek in pokop pusta).

KARNEVAL FEST:
Pri Karneval festu so v ospredju 
dogodki v karnevalski dvorani, pu-
stne zabave in plesi ter tradicionalno 
mestno rajanje na pustni torek, ko 
meščani že opoldne zaključijo svoje 
delo in se poslovijo od pusta z raja-
njem do poznih večernih ur.

ART FEST:
Mednarodni slikarski Ex-tempore – 
Ptuj Karneval je sinonim za največjo 
likovno prireditev v času Kurentova-
nja in je v 12 letih pritegnil več kot 
900 likovnikov iz Slovenije, Hrvaške, 
Avstrije in Italije.
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simbolno uokvirjata še dva krščanska praznika – svečnica in 
pepelnica. Kjer koli že iščemo korenine tega fenomena s Ptuj-
sko-dravskega polja, Haloz in Slovenskih 
goric, vedno znova naletimo na podobno 
izročilo, ki ga kurent nosi s seboj. To go-
vori, da odganja zle sile in v deželo kliče 
boljše čase, naj bo to v obliki blaginje, to-
plejše pomladi ali dobre letine. Iz kuren-
tove tradicije izvirajo mnoge modrosti, ki 
so jih poznali in spoštovali naši očaki in 
lahko veliko pripomorejo k izboljšanju kakovosti ne zgolj na-
šega življenja, ampak vsega bivajočega. Kurenti se združujejo v 
Zvezo društev kurentov, ki je bila z namenom ohranjanja ob-
hodov kurentov ustanovljena leta 2014. Poglavitni namen nje-
ne ustanovitve je bila tudi želja po vpisu obhodov kurentov na 
Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine 
človeštva. Obhodi kurentov so živ pojav, ki se spreminja, ven-
dar je treba biti pri njegovem izvajanju kar se da previden. Dru-
štva, ki so nosilci izročila, se tega zavedajo, zato sta bili ključen 
povod za ustanovitev Zveze društev kurentov prav želji po sku-
pni kritični presoji novosti v obhodih in vračanju k prvobitno-
sti. V lokalnem okolju je kurent prisoten vse leto, čeprav le na 
simbolni ravni. Podobo kurenta je mogoče zaslediti v celostnih 
podobah podjetij, javnih pravnih oseb in 
civilnodružbenih organizacij. Svojevr-
sten pečat je kurentu, ki je postal osrednji 
ikonografski simbol njegove fantastične 
umetnosti, dal priznani slovenski slikar 
in grafik France Mihelič. 
Tudi na ravni uradnega poimenovanja 
združenih karnevalskih prireditev, ki no-
sijo ime Kurentovanje, simbolizira osre-
dnji pustni lik, brez katerega si ni mo-
goče omisliti teh dogodkov. Sporočilna vrednost kurentovih 
obhodov soustvarja in krepi trajnostno identiteto mesta Ptuj 

in okolice. Biti del kurentovih obhodov je danes častno deja-
nje, ki mu ljudje vseh generacij sledijo in se z njim istovetijo. 

Obhodi kurentov so bili decembra 2015 
razglašeni za živo mojstrovino državne-
ga pomena, kar je bil pogoj za pripravo 
vloge za vpis na Unescov Reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne dediščine člo-
veštva leta 2017. V letu 2021 je še posebej 
na mestu, da se poklonimo kurentu in za-
upamo v njegovo magično moč. Čeprav 

njegov nostalgični stisk roke letos ne bo mogoč, vendarle čuti-
mo, da nastopa njegov čas. Prepustimo se torej spominom in v 
simboličnem klicanju pomladi ohranjajmo svojo neprecenljivo 
kulturno dediščino.

Obhodi kurentov na prestižnem Unescovem 
seznamu
Čeprav nikjer drugje na Slovenskem in na širšem geografskem 
področju ne najdemo takšne pestrosti etnografskih in pustnih 
likov, kurent še vedno ohranja vodilno vlogo med njimi. Že 
dejstvo, da je po njem poimenovana največja prireditev odpr-
tega tipa v državi (Kurentovanje), govori zase. Kurentovanje je 
izjemen projekt mednarodnih razsežnosti, ki ne bi bil mogoč 

brez dejavne udeležbe številnih posame-
znikov, društev in institucij. Je priredi-
tev, ki nenehno doživlja spremembe in 
se izboljšuje, kar se pozna tudi na vedno 
večji mednarodni prepoznavnosti njenih 
dogodkov. Nad izvedbo Kurentovanja bdi 
renomirana Organizacija združenih na-
rodov za izobraževanje, znanost in kultu-
ro ali krajše Unesco. Vsako leto znova se 
Ptuj poteguje za njihovo pokroviteljstvo 

pri izvedbi tradicionalnih pustnih organiziranih dogodkov 
pod blagovno znamko Kurentovanja. Gre tudi za svojevrsten 

Nad izvedbo Kurentovanja bdi renomirana Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo ali krajše Unesco.

Fo
to

: M
ar

ko
 P

ig
ac

, B
or

is
 B

. V
og

la
r

Kjer koli že iščemo korenine tega 
fenomena s Ptujsko-dravskega 
polja, Haloz in Slovenskih goric, 
vedno znova naletimo na podobno 
izročilo, ki ga kurent nosi s seboj. 

Obhodi kurentov so bili decembra 
2015 razglašeni za živo mojstro-
vino državnega pomena, kar je bil 
pogoj za pripravo vloge za vpis na 
Unescov Reprezentativni seznam 
nesnovne kulturne dediščine člo-
veštva leta 2017.
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prestiž, ko lahko vedno znova ponosno naznanimo, da Ku-
rentovanje poteka pod pokroviteljstvom organizacije Unesco. 
V posebni luči so leta 2017 zasijali tudi tradicionalni obhodi 
kurentov, ki so bili uvrščeni na Unescov Reprezentativni se-
znam nesnovne kulturne dediščine človeštva. In kaj ta vpis na 
Unescov seznam pomeni za varovanje naše dolge in bogate tra-
dicije? Kot trdijo na Zvezi društev kurentov, varuje dediščino 
pred pretiranimi vplivi komercializacije ter preprečuje dekon-
tekstualizacijo nesnovne kulturne dediščine, njenega izvajanja 
in pojavljanja izven primarnega časa in prostora. Z vpisom na 
Reprezentativni seznam se odpirajo številni komunikacijski ka-
nali, ki omogočajo skupni dialog na osebni, lokalni, regionalni, 
državni in mednarodni ravni. Dialog bo omogočal neprestano 
ozaveščanje posameznikov in skupin o pomenu te dediščine. 
Ključnega pomena pa je tudi, da se bodo na ta način krepile 
socialne mreže podobnih elementov tovrstne evropske in sve-
tovne kulturne dediščine. Vsi ti nazivi in pokroviteljstva pri-
znanih institucij so vsekakor izjemnega pomena, ne samo za 
ohranjanje etnografske tradicije našega območja, temveč tudi 
za prepoznavnost mesta Ptuj v mednarodnem prostoru.

Pust mastnih ust 
Leto 2021 bo v veliki meri zaznamoval laskavi naziv evropske 
gastronomske regije, s katerim se bo ponašala Slovenija, s tem 
pa tudi naše mesto. Prav gastronomija je tista, ki na svoj način 
identificira Ptuj z okolico v pustnem času. Pust mastnih ust je 
ena najbolj priljubljenih fraz, ki jo nemalokrat slišimo v času 
Kurentovanja. Že sama beseda pust je v bistvu le okrajšava za 
mesopust, pojem karneval pa izvira iz latinske različice »car-
nem levare«, ki pomeni nič drugega kot opustiti meso. Pustni 
čas torej na svoji simbolni ravni predstavlja obdobje priprav na 
post, ki sledi na pepelnično sredo. Včasih je bil namen pusta 
tudi porabiti stare zaloge hrane, ki bi se lahko med postom po-
kvarile, in se tako pripraviti na dolg 40 dnevni postni čas do 
velike noči. Za Spodnje Podravje je značilna pretežno mastna 
in težka hrana, v zimskem času pa po tradiciji po navadi sledijo 
še koline. Star pregovor zato pravi: »Kdor se za pusta ne naje, 
bo vse leto stradal.« In ravno domače klobase so se, ob jajcih, 
najpogosteje znašle v košari tradicionalnih pustnih likov, ki so 
že pred davnimi časi obiskovali domačije v okolici Ptuja. Tudi 
na mizi najrevnejše družine se je v pustnem času znašla svinji-
na ali kislo zelje. Za ta čas v letu prednjačijo še ocvrte dobrote, 
zato pustne nedelje ne imenujemo zaman »mastna nedelja«. 

Prav gastronomija je tista, ki na svoj način identificira Ptuj z okolico v pustnem času.
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Ptujski peki vsako leto v času Kurentovanja scvrejo in prodajo 
skoraj pol milijona krofov. Brez tega kulinaričnega zaščitnega 
znaka si pustnega časa skoraj več ne moremo zamisliti. Zvesti 
spremljevalci pusta pa so tudi pustni flancati in miške. Prav po-
sebna kulinarična specialiteta, ki jo po starih receptih v zadnjih 
letih obujajo ptujski gostinci, je t. i. kurentova juha. Gre za tra-
dicionalno jed iz gosjega mesa, ribane kaše in različne jušne 
zelenjave. Letos se ponuja priložnost, da tradicionalne pustne 
jedi pripravimo doma. Pa dober tek! Ampak pozor, čas imate le 
do postne pepelnične srede.

Mestno oblast prevzamejo princi karnevala 
Princ ptujskega karnevala simbolično prevzame ključe mesta 
in s tem mestno oblast v pustnem času. Njegov lik predstavlja 
zgodovinsko osebnost okolja, iz katerega prihaja.  Nosi histo-
rični kostum po modi izbranega časovnega obdobja. Vsakemu 
princu ptujskega karnevala se skrbno dodeli tudi lasten oseb-
ni reprezentativni grb. Za to odgovorno nalogo izbire in zgo-
dovinske utemeljitve lika poskrbi častna občanka mesta Ptuj 
in zgodovinarka Marija Hernja Masten. Naziv obstaja od leta 
2000, ko je kot prvi princ karnevala nastopil Jože Gašperšič. 
Poimenovanje po zgodovinskih osebnostih in pripadajoči ko-
stumi so v rabi od četrtega princa karnevala naprej. Prinčeva 
inavguracijska slovesnost poteka tradicionalno 11. novembra, 
na god svetega Martina, ki po starem ljudskem izročilu velja za 
mali fašenk ali jesenski pust. 
Od 14. princa naprej traja njegov mandat dve leti. Princa pri 
njegovem delovanju oziroma nastopu predlaga in podpira nje-
govo matično kulturno/etnografsko društvo. Med raznovrstne 
prinčevske naloge spadajo tudi številna gostovanja in prireditve, 
na katerih nastopa. Nekateri princi so uvedli celo svoje priredi-
tve (npr. Zokijev Korantov skok ali Veganov Turniški pohod), 
ki so s časom postale tradicionalni dogodki v sklopu ptujskega 

NAMIG: Kljub navidezno preprosti recepturi priprava 
slastnih pustnih krofov zahteva svoj čas in poznava-
nje drobnih kuharskih skrivnosti. Ne pozabite na ka-
kovostne sestavine, ogrete na sobno temperaturo, ki 
jih je treba dobro pregnesti. Vzhajane krofe ocvrte v 
vročem olju, napolnite z domačo marelično marmelado 
in osladkate s sladkornim posipom.

Pridružite se izboru za NAJ krof in za NAJ okrašeno 
hišo, več informacij www.kurentovanje.net

Aktualni princ ptujskega karnevala Hinko Šoštarič, vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall s soprogo
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karnevalskega programa. Dosedanji princi ptujskega karnevala 
si po časovnem zaporedju nastopa sledijo: Jože Gašperšič, princ 
Gašper I. (2000), Zvonko Križaj, Matevž Zoki II. (2001), Zlatko 
Gajšek, Zlatko Don III. Podlehniški (2002), Ivo Rajh, Plemeniti 
Moschkon Rajh (2003), Branko Cajnko, princ Friderik Cajn-
ko V. (2004), Marjan Cajnko, Plemeniti Holeneški VI. (2005), 
Marko Klinc, princ Hauptman Spuhljanski VII. (2006), Slav-
ko Kolar, plemeniti Kacherl (2007), Princ Miran Urih, majer 
Cirkovški IX. (2008), Stanko Vegan, princ Turniški, plemeni-
ti Thurn in Valsassina X. (2009), Milan Senčar, princ Bernard 
Ptujski (2010), Janez Golc, plemeniti baron Jakob Breuner 
Markovski (2011), Vlado Hvalec, plemeniti Jurij Oprossnitzer 
(2012), Miroslav Slodnjak, vitez Dornavski (2013–2014), Raj-
ko Jurgec, Bertold Draneški (2015–2016), Aleš Goričan, princ 
plemeniti Maksimilijan Gregorič (2017–2018), Darko Cafuta, 
baron Jakob Zekel Videmski (2019–2020), Hinko Šoštarič, vi-
tez Hinko Sodinski, plemeniti Gall (2021–2022).
Aktualni princ ptujskega karnevala Hinko Šoštarič, vitez Hin-
ko Sodinski, plemeniti Gall, se na svojo misijo podaja z nasle-
dnjimi mislimi:
»Z veliko častjo sem na martinovo, 11. novembra 2020, prisegel 
in prevzel častno funkcijo princa ptujskega karnevala. Letošnje 
leto nam prinaša veliko izzivov, tudi na področju ohranjanja 
naše bogate pustne kulturne dediščine. Zelo veliko nas s to tra-
dicijo živi vse leto. Ostajajo nam predvsem lepi spomini na pre-
tekla Kurentovanja, zato z veliko mero upanja pogumno zre-

mo v prihodnost. Na koncu 
namreč vedno posije sonce in z njim 
bo sledil tudi čas veselja in norčavosti. Ta-
krat se bo lahko Ptuj z oko- lico spet spremenil v 
pravo prestolnico karnevalov. Kot 18. princ ptujskega 
kurentovanja vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall, s svojo go-
spo Stanko, plemenito Gall, z gardo in TED Sodinci, z vami 
verjetno delim iste želje po času, ko bo spet prevladalo veselje 
ter v deželo privabljalo boljše čase.«

Ali ste vedeli?
•  Prvo Kurentovanje v letu 1960 je posnela RTV Ljubljana pod 

taktirko prvega slovenskega televizijskega režiserja Frana Žiž-
ka.

•  Kurent se ne sme poklicati po imenu, saj to pomeni nesrečo, 
zato kurent tudi ne sme govoriti.

•  Prvi organizirani pustni sprevod po starem mestnem jedru 
oz. mestni korzo je bil na pustni torek, 25. februarja 1873.

•  Poročeni moški so nekdaj lahko plesali v kurentovi opravi 
samo v domači vasi, na nogah pa niso smeli imeti nogavic, pa 
tudi v skupine se niso smeli zbirati.

•  Kurentovanje leta 1986 je zaradi velikih težav s sneženjem po-
tekalo v izredno okrnjeni izvedbi. V primerjavi s prejšnjimi 
leti je bilo tudi močno zdesetkano število obiskovalcev. Teh 
je bilo le nekaj tisoč. Vreme je zagodlo tudi organizatorjem 
leta 1969, ob 1900 letnici prve omembe Ptuja v pisnih virih. 

2500
Mestni

pustni korzo

Kurentovanje v številkah



11  ŠTEVILKA 1, JANUAR 2021

OSREDNJA TEMA

VIRI IN LITERATURA:
–  Aleš Gačnik, Dediščina kurenta v kulturi Evrope, Ptuj 2004.
–  Primož Hieng, Ta norčavi pustni čas, Brezovica pri Ljubljani 2011.
–  Marija Hernja Masten, Princi ptujskega karnevala, Ptuj 2020.
–  Aleš Gačnik, Moč tradicije, Kurentovanje in karneval na Ptuju, Ptuj 

2000.
–  Andrej Brence, Kurentovanje, mednarodni pustni festival, Ptuj 2010.
–  France Mihelič, stalna razstava v galerijski zbirki Pokrajinskega mu-

zeja Ptuj, PMPO, Ptuj 1984.
–  Stanka Gačnik, Tatjana Štefanič, France Mihelič, Risbe, grafike in 

tapiserije z motivi kurenta iz fundusa Pokrajinskega muzeja Ptuj - Or-
mož, ob 110 letnici umetnikovega rojstva, Ptuj 2017.

–  Zveza društev kurentov, razni avtorji in ZRS Bistra Ptuj, Ptuj 2017.

73.000
obiskovalcev javnih

dogodkov

20.000+
obiskovalcev karnevalske

dvorane

45.000
Mednarodna karnevalska

povorka

1500
Otrok iz vrtcev

1200
Pokop pusta

600
Kurentov skok

10.000
Otvoritvena etno povorka

4000
Obarjada8000

Prikazi
2500
Nočni spektakel

2500
Mestni

pustni korzo

Načrtovano prireditev je prav tako oviralo močno sneženje, 
ob pomembnem jubileju pa so takrat želeli več pozornosti na-
meniti karnevalskemu delu Kurentovanja.

•  Leta 1980 so na Ptuju zaradi bolezni jugoslovanskega predse-
dnika Josipa Broza Tita organizirali le spremljevalne priredi-
tve, glavna povorka oziroma nedeljsko Kurentovanje je bilo 
odpovedano.

•  Povorka otrok iz vrtcev, ki poteka v okviru Kurentovanja, 
skrbi za prenos pustne kulturne dediščine na najmlajše in 
predstavlja največje karnevalsko srečanje vrtcev v tem delu 
Evrope. 

•  Dornavski cigani so, za kurenti, ena najštevilčnejših skupin 
pustnih likov, ki redno nastopajo na Kurentovanju. Vsako leto 
se karnevala udeleži skoraj 300 našemljenih ciganov.

•  Kurent vedno prestopi hišni prag vzvratno in nikoli s pred-
njim delom maske naprej. Če se uleže na tla in povalja, pome-
ni, da bo gospodarja zagotovo doletela slaba letina.

•  Krofi se vsako leto znajdejo tudi na strokovnem ocenjevanju 
tradicionalnih kulinaričnih specialitet festivala Dobrote slo-
venskih kmetij. Na Ptujskem jih vsako leto scvremo in proda-
mo skoraj pol milijona.

•  Kurentovanje se ne odvija le na Ptuju, ampak ga v Clevelandu 
(Ohio) prireja tudi največja slovenska izseljenska skupnost v 
ZDA.

•  Trenutno je v uporabi približno 1500 kurentovih oprav ozi-
roma kurentij.

•  Lik kurenta je predstavljen tudi po raznih svetovnih muzejih. 
Njegovo opravo lahko vidimo v belgijskem Mednarodnem 
muzeju karnevalov in mask v mestu Binche ali celo v daljnem 
kanadskem Vancouvru (Muzej antropologije Vancouver).
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hiše

Arheološki depo odprtega tipa
V MO Ptuj smo ponosni na bogato arheološko dediščino, a je 
ta, žal, skrita pred očmi javnosti. Že lep čas naša prizadevanja 
tečejo v smeri vzpostavitve ustreznih prostorov za predstavi-
tev bogate arheološke zbirke. Ker gre za obsežen projekt, se ga 
bomo lotevali fazno. Na območju nekdanje polnilnice na Mu-
zejskem trgu bomo v prvi fazi postavili prostor za predstavitev 
kamnitih rimskih, srednjeveških in novoveških spomenikov. 
Arheološki depo bo odprtega tipa, kot funkcionalni objekt pa 
bo namenjen hranjenju, varovanju in obdelovanju arheološke 
dediščine, hkrati pa bo služil kot sodobno razstavišče, ki bo s 
svojo vsebino izobraževal obiskovalce. S projektom arheolo-
škega depoja želimo ohranjati in predstaviti kulturno dedišči-
no našega mesta, preprečiti njeno propadanje, dvigniti ozave-
ščenost o pomenu kulturne dediščine, hkrati pa poskrbeti za 
dodatno turistično ponudbo. Stanka Krajnc Letonja

Prenova mrliške vežice

Gradnja poslovilnega objekta na rogozniškem pokopališču 
sega v 70. leta 20. stoletja in zaradi omejene funkcionalnosti ter 
energetske neučinkovitosti že lep čas kliče po prenovi. MO Ptuj 

se je zato odločila, da pristopi k rekonstrukciji obstoječe vežice. 
Na osnovi podanih smernic Javnih služb Ptuj smo pristopili k 
izbiri projektanta. Prenovljena vežica bi obsegala zunanji po-
kriti poslovilni prostor, skupni prostor pred vežicami, tri vežice 
in prostor za sveče/pomožno vežico, prostor za pripravo pokoj-
nika, razstavni prostor za žare in krste, vse druge prostore za 
delovanje pokopališke dejavnosti in cvetličarno.
Stanka Krajnc Letonja

Projekt »Kurentova hiša«
V proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 smo na postavki 
»Spodbujanje aktivnosti v starem mestnem jedru Ptuja – ure-
ditev Kurentove hiše« sredstva v višini 50.000,00 EUR namenili 
za sofinanciranje projekta Kurentova hiša, v izvedbi Zveze dru-
štev kurentov. Ta bo Kurentovo hišo uredila na Murkovi ulici 7. 
Prostore je Zveza društev kurentov (gre za društvo, ki ima sta-
tus nevladne organizacije v javnem interesu na področju kultu-
re) prejela v brezplačno uporabo za obdobje petih let. Zagotovo 
gre za pomembno pridobitev v mestu, ki bo še dodatno pope-
strila turistično ponudbo, predvsem pa bo lik kurenta/koranta 
na ogled vseskozi, ne le v pustnem času.
Stanka Krajnc Letonja, Klavdija Petek

Vizualizacija arheološkega depoa odprtega tipa

Vizualizacija prenovljene mrliške vežice Fo
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Za potrjevanje slovenske narodne zavesti imamo pomembno 
vlogo ustanove in združenja, ki se dejavno posvečamo skrbi za 
narodovo zgodovino in tradicijo, ker z njo seznanjamo doma-
čo in tujo javnost. Zveza društev kurentov si je dalj časa pri-
zadevala za uvrstitev kurentovega obredja na Unescov seznam 
nesnovne kulturne dediščine, kar ji je v letu 2017 tudi uspelo. 
Kurentovo obredje je živ pojav, nosilci izročila pa so v prvi vrsti 
predvsem društva, ki so bila ključen pobudnik, da Zveza dru-
štev kurentov nadgradi svojo prisotnost in dejavnost tudi izven 
pustnega časa. 
Med društvi je prišlo do ideje, da lik kurenta/koranta predsta-
vimo nekoliko drugače in da nadgradimo njegovo prisotnost 
po predstavitvah skupin pred mestno hišo in v dveh povorkah 
v času pusta in mu damo mesto v starem mestnem jedru tudi 
takrat, ko pusta ni. Z namenom, da približamo lik kurenta/ko-
ranta skozi celo leto. 
Kurentova hiša bo središče kurenta in njegovega obredja, kjer 
bo na enem mestu lik kurenta/koranta predstavljen skozi celo 
leto in ne zgolj v 5. letnem času – času pusta. Vsem obiskoval-
cem Ptuja in okolice se bomo potrudili približati s Kurentovo 
hišo na način, da občutijo to kurentovo in pustno dogajanje 
celo leto. 
V Kurentovi hiši želimo z različnimi predstavitvami, razsta-
vami, 3D-multivizijo, spominki ipd. približati nesnovno de-

Kurentova hiša

Najboljša študenta MO Ptuj

Aleš Ivančič, predsednik Zveze društev kurentov

diščino kurenta/koranta. Želimo, da obiskovalci začutijo utrip 
kurenta in kurentovanja ne glede na letni čas ter v Kurentovi 
hiši doživijo nepozabno dogodivščino, ki jo bodo lahko vedno 
podoživljali. 
Kurentova hiša je namenjena vsem obiskovalcem, ki jih zani-
ma bogata etnografska dediščina Podravja. Ob tem pa javnost 
vzpodbuja k razmišljanju, kako pomembni za narodno zavest 
Slovencev so etnografski liki in kako zelo pomembno je njiho-
vo poslanstvo danes – v času, ki ga živimo. 
Naš cilj je, da Kurentova hiša postane del kulturnega in turi-
stičnega dogajanja na Ptuju, ki bo dostopna slehernemu obi-
skovalcu vse dni v letu, kar bo nadgradilo in obogatilo pestro 
ponudbo Ptuja kot edinstvene turistične destinacije v regiji. 
Kurenti/koranti pa bodo dobili svoj prostor pod soncem, kjer 
bodo lahko vedno predstavili svoje dolgoletno poslanstvo.

Stanka Krajnc Letonja

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad 
osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih 
šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj je Komisija za 
podeljevanje priznanj in nagrad najboljšim študentom Mestne 
občine Ptuj na podlagi prejetih prijav in kriterijev pravilnika 
izbrala naj študente za študijsko leto 2019/2020 v MO Ptuj. Naj-
boljša študentka 1. stopnje študija je Živa Šuta, ki je diplomira-
la na Pravni fakulteti v Mariboru, najboljši študent 2. stopnje 
študija pa Luka Medic, ki je magistriral na Fakulteti za mate-
matiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Županja jima je čestitala 
za dosežene uspehe in se jima zahvalila s knjižno nagrado in 
kristalno medaljo z grbom Mestne občine Ptuj.
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Razpis za sodelovanje 
na 32. državnem ocenjevanju

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2021

KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije v sodelovanju z drugimi kme-
tijsko-gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejamo v okviru 
DNEVOV DOBROT SLOVENSKIH KMETIJ 32. držav-
no prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdel-
kov.

Prireditev bo potekala od 28. do 30. maja 2021 v mino-
ritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih 
bodo tudi letos izdelke ocenjevale strokovne komisije, 
podeljena pa bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za 
kakovost.

Ocenjujejo se: izdelki iz žit, mlečni in mesni izdelki, olja, 
kisi, sokovi in nektarji, žgane pijače, suho sadje in drugi 
pridelki, vina, sadjevci – sadna vina, domače marmelade, 
džemi in sadni namazi, kompoti, konzervirane vrtnine in 
drugi konzervirani pridelki, med, čaji ter medice.

Razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah 
slovenskih kmetij 2021 so objavljeni na spletnih straneh 
KGZS in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si ali www.
dobroteslovenskihkmetij.si.

Vsi, ki želite sodelovati na ocenjevanjih, se javite na lo-
kalni enoti kmetijske svetovalne službe, kjer vam bo sve-
tovalec/svetovalka elektronsko izpolnil/-a prijavnico za 
vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID svoje 
kmetije in potrdilo o plačilu kotizacije. 

Zadnji rok za prijavo je petek, 19. februar 2021, do 12. 
ure.

OBVESTILO AKOS 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS ob-
vešča, da je v okviru svojih možnosti in pristojnosti na 
tem področju pripravila povzetek orodij in institutov v 
pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih nesoglasij s 
ponudniki storitev elektronskih komunikacij, če se ope-
rater oz. ponudnik storitve in uporabnik ne moreta dogo-
voriti glede zagotavljanja storitve ustrezne kakovosti oz. 
zagotavljanja storitve nasploh.

Področja, ki so v obvestilu obravnavana v okviru možno-
sti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega 
omrežja, so:
–  katera infrastruktura je na voljo oziroma kakšne so mo-

žnosti priklopa (do naslova natančno);
–  kakšne so možnosti, če uporabnik ne more dobiti širo-

kopasovnega dostopa ali telefonije;
–  AKOS Test Net omogoča uporabnikom merjenje dejan-

ske zmogljivosti;
–  kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko končni uporabnik 

obrne na agencijo v zvezi z nedoseganjem internetne 
hitrosti oziroma nedelovanja storitve.

Obvestilo je objavljeno na spletnem naslovu:
https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/
koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-konc-
nih-uporabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-
-omrezja-in-v-primeru-nedelovanja-storitev-ali-nedo-
stopnosti-interneta. 
Hkrati obveščajo, da je trenutno v javni obravnavi pre-
dlog Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS 
za spremembo prenosne hitrost za funkcionalen dostop 
do interneta v okviru univerzalne storitve s 4 Mbit/512 na 
10/2 Mbit/s od uporabnika.

OBVESTILO JZ Zdravstveni dom Ptuj – naroča-
nje za cepljenje proti SARS-CoV-2

Spoštovani pacienti! 

4. 1. 2021 smo začeli zbiranje naročil za izvajanje ceplje-
nja proti SARS-CoV-2. Če se želite cepiti, vas prosimo, da 
v ordinacijskem času pokličete svojega osebnega zdrav-
nika, kjer boste povedali ime in priimek, rojstni datum 
in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. O terminu 
cepljenja vas bomo obvestili naknadno, in sicer takoj, ko 
bomo obveščeni, kdaj bomo prejeli cepivo.
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Na prvi seji v letu 2021 sprejete vse točke

Stanka Krajnc Letonja

22. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
25. januarja 2021.

Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli 
Pravilnik o sofinanciranju stroškov ka-
stracije in sterilizacije lastniških mačk 
in psov v Mestni občini Ptuj, Sklep o 
soglasju k ponovni podelitvi koncesije 
za opravljanje obvezne lokalne gospo-
darske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode 
v Mestni občini Ptuj in Sklep o mnenju 
Mestne občine Ptuj k osnutkom pokra-
jinske zakonodaje.
Največ časa so mestne svetnice in sve-
tniki namenili razpravi o poročilih o 
nadzoru v Mestnem gledališču Ptuj. Se-
znanili so se z Dokončnim poročilom 
Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj 
o izvedbi nadzora »Pregled poslovanja 
javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj« 
z dne 4. novembra 2020 in končnim po-
ročilom o opravljeni izvedbi nadzora po-
slovanja Mestnega gledališča Ptuj z dne 
30. decembra 2020. Mestni svet Mestne 
občine Ptuj je direktorju Mestnega gle-
dališča Ptuj naložil, da v skladu s pripo-
ročili Nadzornega odbora Mestne občine 
Ptuj in Skupne notranje revizijske službe 
pri Skupni občinski upravi občin v Spo-
dnjem Podravju za predmetni javni za-
vod pripravi sanacijski načrt in skupno 

končno odzivno poročilo, v roku, kot 
ga je določil Nadzorni odbor Mestne 
občine Ptuj, in sicer do 31. marca 2021. 
Hkrati pa je Mestni svet Mestne obči-
ne Ptuj pozval Nadzorni odbor Mestne 
občine Ptuj, da ga po preteku roka in 
pregledu odzivnega poročila seznani z 
ugotovitvami in morebitnimi nadaljnji-
mi dejavnostmi.
Nadalje so soglašali z zadolžitvijo javne-
ga zavoda Znanstveno-raziskovalno sre-
dišče Bistra Ptuj v obliki dolgoročnega 
najema posojila za potrebe nemotenega 
izvajanja odobrenih projektov, v višini 
150.000,00 EUR, pri čemer bo javni za-
vod zagotavljal sredstva za financiranje 
dolga iz neproračunskih virov Mestne 
občine Ptuj, in sicer iz sredstev povračil 
posameznega projekta.
Potrdili so tudi Načrt varnosti cestnega 
prometa Mestne občine Ptuj za leti 2021 
in 2022 in Dokument identifikacije inve-
sticijskega projekta (DIIP) »Arheološki 
depo odprtega tipa«.
Med drugim so potrdili Predinvesticijsko 
zasnovo (PIZ) in Investicijski program 
za projekt »Gradnja regionalnih kolesar-
skih povezav za zagotavljanje trajnostne 
mobilnosti v Spodnjem Podravju – od-

sek 2 Ptuj – Juršinci in za odsek 3  Ptuj 
– Markovci – Gorišnica.
Potrdili so Dokument identifikacije in-
vesticijskega projekta (DIIP) in Načrt ra-
zvojnega programa (NRP) za »Umestitev 
nove cestne povezave Slovenskogoriška«.
Sprejeli so Sklep o ukinitvi statusa špor-
tnega objekta občinskega pomena na ne-
premičninah katastrska občina 400 Ptuj, 
parceli 1692/9 in 1692/14, Sklep o pro-
daji nepremičnin katastrska občina 400 
Ptuj, parceli 1692/9 in 1692/14 in Sklep o 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 402 
Spuhlja, parcela 830/7.
Pri točki volitve in imenovanja so ime-
novali predstavnike Mestne občine Ptuj 
v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Breg, dali soglasje 
k imenovanju predstavnika zainteresira-
ne javnosti v Svet zavoda javnega zavoda 
REVIVIS Ptuj, dali soglasje k imenova-
nju Sandija Mertlja za direktorja javnega 
zavoda Zavod za šport Ptuj, soglasje k 
imenovanju Milene Doberšek za direkto-
rico javnega zavoda Knjižnica Ivana Po-
trča Ptuj in pozitivno mnenje na razpis 
prijavljenemu kandidatu Robertu Harbu 
za ravnatelja Višje strokovne šole Ptuj.
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Kultura nam vsem v teh izredno težkih časih daje 
smisel, tolažbo, svetlobo, zagon ter krepi našo ustvar-
jalnost, ki jo bomo ob izzivih prihodnosti zagotovo še 

kako potrebovali. Gledano z ekonomskega vidika kultura beleži enega 
najvišjih multiplikativnih učinkov, saj se vsak vložen evro v kulturo 
mnogokratno pomnoži in tudi vrne v gospodarstvo. Kultura pozitivno 
učinkuje na vse elemente naše sodobne družbe in ima različne po-
zitivne psihosocialne učinke, česar ne dokazujejo samo mnoge razi-
skave, pač pa vsem nam to potrjuje tudi trenutna situacija epidemije 
covida-19. Težko si namreč predstavljamo preživljanje raznoraznih 
izolacij, karanten in socialne distance brez kulturnih dobrin: knjig, 
umetnosti, glasbe, filmov, virtualnih muzejev in vseh drugih spletnih 
in realnih vozlišč kulture. Želimo vam vesel in pozitiven slovenski pra-
znik kulture in negativen covid-19 test! 

Skupaj naprej z dobrim proračunom za leto 
2021!
 V Listi Andreja Čuša smo zadovoljni nad uspehom 
in vključitvijo številnih predlogov naše Liste v pro-

račun MO Ptuj za leto 2021. Veseli nas, da se je prisluhnilo našemu 
predlogu za zagotovitev dežurne zobozdravstvene ambulante, hkrati 
pa se daje velik poudarek tudi na področju osnovne infrastrukture. Že 
res, da bi tudi sami morda kaj spremenili, predvsem si želimo večjih 
naporov in podpore ptujskemu športu in gradnji oz. obnovi ptujskega 
vodovoda. Seveda pa si v luči trenutnih razmer želimo predvsem iz-
vedbe projektov in da pri njih ne bo prihajalo do zavlačevanja ter pre-
stavljanja na nedorečeno prihodnost. Želimo vam, da ostanete zdravi 
in da to stanje, ki je že precej utrujajoče, mine čim prej. Vse dobro! 

Pogumno naprej!
V leto 2021 smo stopili pogumno, z željo, da prema-
gamo covid-19. Državotvorno in odgovorno se mo-

ramo držati pravil in pristopiti k cepljenju kot edinemu učinkovitemu 
načinu preventive, da bo druga polovica leta drugačna. 
Po epidemiji si v NSi-ju prizadevamo za dolgoročnejšo rešitev gospo-
darstva in dela v obliki davčne razbremenitve vseh plač. S tem bi lju-
dem ostalo več, hkrati pa delodajalci ne bi bili dodatno obremenjeni. 
To je najboljša, pravična in solidarna socialna rešitev. Zagon gospo-
darstva pa je edina pot za celoten družbeni razvoj, tako zdravstva, šol-
stva, kulture in sociale. Slovenija potrebuje zaupanje, sodelovanje in 
ne nenehnega političnega oviranja ter rušenja.  
Ob kulturnem prazniku čestitka vsem prejemnikom priznanj za 
ustvarjalnost in poseben poklon vsem kulturnikom, ki ste tudi v času 
epidemije kulturno delovali. Mestni odbor N.Si Ptuj 

Zima kaže zobe, mraz stiska, mi pa smo optimistično 
vstopili v novo leto. Na političnem parketu je vroče. 
Skladno s tem pa tudi v državnem zboru ne manjka 

delovne aktivnosti. Seje DZ in delovnih teles so velikokrat tudi moč-
no »naelektrene«, a to je oblika delovanja opozicije in koalicije. Tudi 
to je demokracija. Pri svojih razpravah v parlamentu skušam biti čim 
strpnejši, saj opažam, da se volivci na naše »desne, leve in sredinske« 
razprave odzovete še bolj čustveno kot pa poslanci sami. Seveda vam 
želim vse dobro, zato priporočam, da včasih kako izjavo politikov ali 
pa tudi zapisan članek jemljete z nekaj rezerve. Drage Ptujčanke in 
Ptujčani, ob slovenskem kulturnem prazniku vam iskreno in kulturno 
voščim! Jožef Lenart, poslanec DZ in član MO SDS Ptuj

V naši svetniški skupini ugotavljamo, da se nelegiti-
mne in nelegalne prakse pisanja anonimnih prijav, s 
katerimi se blati dobro ime institucij ali posameznikov, 

iz dneva v dan stopnjujejo. Spomnimo se, na kakšen nelegalen in nele-
gitimen način so ti posamezniki uničili dobro ime Doma upokojencev 
Ptuj in Vrtca Ptuj, posledično s tem obeh ravnateljic, ki sta pred tem 
veljali za vrhunski strokovnjakinji na svojih področjih. Temu načinu 
dela v naši svetniški skupini ostro nasprotujemo. Dovoljevanje takšnih 
nelegalnih in nelegitimnih načinov dela v politiki lahko sproži plaz 
podobnih ravnanj vseh nosilcev oblasti, kar vodi v nepravno družbe-
no stanje, tj. v stanje, v katerem postane v končni instanci odločilna 
prevlada laži in gole moči ter nasilja družbe nad posameznikom. Vod-
ja svetniške skupine doc. dr. Štefan Čelan

Živimo v času, ko je vsakodnevno prilagajanje ena 
glavnih vrlin. Koronakriza je zarila v vse pore naše-
ga življenja. Med najbolj prizadete panoge sodi tudi 

kultura. Starodavna gospa, ki je za družbeni napredek in družabno 
življenje izjemnega pomena. Prav to pa je rak rana današnjega časa, 
zato si v društvu PJN želimo, da s skupnimi močmi premagamo virus 
in se ob kulturnem prazniku zavemo, da je složnost vrlina, ki bo kul-
turi odprla vrata za ustvarjanje, in hkrati pripeljemo novo pomlad v 
družabno dogajanje. Verjamemo, da nam bodo pri preganjanju virusa 
pomagali tudi kurenti, ki bodo letos živeli predvsem v spominih, a bo 
moč pozitivnih misli toliko močnejša, da nam bo zagotovo uspelo. Naj 
živi kultura in z njo družabnost, ki nam v teh dneh izjemno manjka.

Zakorakali smo v novo leto, z željo, da bo 
epidemija čim prej za nami in da se vrnemo 
v normalne okvire. Pred vrati je kulturni pra-
znik, Prešernov dan, ki ga praznujmo ponosno, 

zavedajoč se svojih korenin, jezika, kulture in z vso hvaležnostjo do 
tistih, ki ustvarjajo kulturni utrip. Kultura je vedno bogatila in pove-
zovala. Bliža se tudi peti letni čas, ki ga bomo letos doživeli virtualno. 
A kljub vsemu je to priložnost, da se spomnimo bogate dediščine tra-
dicionalnih pustnih likov in mask, da podoživimo dogodke preteklih 
kurentovanj in da na drugačen način, prilagojen trenutnim razmeram, 
ohranjamo tradicijo.

Dragi Ptujčanke in Ptujčani, prvi mesec novega leta 
je že za nami, a žal razloga za večje veselje še ni na 

obzorju. Sicer pa imamo poleg epidemije covida-19 na Ptuju še mnogo 
izzivov, a tudi priložnosti. Proračun za leto 2021 je bil soglasno sprejet, 
kar pomeni, da ima občinsko vodstvo na voljo podporo vseh svetni-
ških skupin pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Zato pričakujemo, da 
bodo zastavljeni cilji tudi doseženi! V listi ZA Ptuj bomo še naprej 
aktivno sodelovali na projektih, ki imajo potencial na Ptuju ustvarjati 
dodano vrednost, spodbujati mlade, da ostanejo v domačem kraju, ter 
omogočati občankam in občanom boljšo kakovost življenja. V upanju, 
da se kmalu srečamo tudi na ulicah našega lepega mesta, vam želimo 
vse dobro. Lista ZA Ptuj!
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Pobude in vprašanja z 21. seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj 
Objavljamo pobude in vprašanja z 21. redne seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v ponedeljek, 14. 
decembra 2020, ter odgovore nanje.

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andrej Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 886/21: Kaj je novega na področju obnove 
spodnjepodravskega vodovoda?
Odgovor: Postopek javnega naročila za izdelavo projektne do-
kumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovo-
dnega sistema Spodnje Podravje je trenutno v fazi preverjanja 
in ocenjevanja prejetih ponudb. Rok za oddajo ponudb je po-
tekel 28. decembra 2020. Za projektiranje regijskega vodovoda 
smo prejeli štiri ponudbe ponudnikov: Lineal, Proinfra, AGJ, 
d. o. o., in Dr. Duhovnik, d. o. o. Vrednosti ponudb so zapisane 
v tabeli, povezava: https://www.ptuj.si/objave/232. Od tega se 
dve ponudbi nanašata na območje Mestne občine Ptuj. En po-
nudnik je oddal ponudbo za vse sklope, torej za celoten projekt, 
tam znaša vrednost projektiranja DGD in PZI z DDV približno 
2,7 mio EUR. Možne so tudi alternative, s katerimi bomo izbra-
li najboljšo različico, o čemer pa se moramo občine med sabo 
še uskladiti.
Komisija se je sestala 8. januarja 2021 in pregledala vrednosti 
prejetih ponudb po merilih glede obveznih sestavin in izpol-
njevanja pogojev ter preverila reference. 
Izbira projektanta bo morala biti izvedena v prvem polletju le-
tošnjega leta, glede na obseg samega vodovoda pa bo projek-
tiranje trajalo vsaj kakšno leto. Po letu dni bi pridobili doku-
mentacijo DGD. Temu bodo sledili vsi postopki za pridobitev 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja (urejanje vseh lastni-
ško-pravnih razmerij, služnosti, poteka vodovodnih cevi in 

druge potrebne infrastrukture). V roku leta do dveh računamo, 
da bi prišli do vse potrebne dokumentacije, na podlagi katere bi 
lahko izbirali izvajalca.
Pripravila: Adela Ferme in Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andrej Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 887/21: Name se je obrnilo veliko števi-
lo prebivalcev ČS Ljudski vrt, ki v zadnjem mesecu ali dveh 
opažajo penasto in onesnaženo vodo, ki je namenjena v rib-
nik. Ali so pristojne službe že ukrepale in izvedle meritve ter 
izvedele razloge za to onesnaževanje, ki pa po mnogih priča-
njih poteka ter se izvaja že leta?! Kaj je vir tega onesnaženja? 
Odgovor: Občinski inšpektorat Skupne občinske uprave ob-
čin v Spodnjem Podravju je v letošnjem letu na terenu opravil 
več inšpekcijskih ogledov v zadevi stekanja vode, ki se s potoka 
»hudournika«, ki poteka po gozdu nad ribnikom v Ljudskem 
vrtu, izliva v ribnik Ljudski vrt. Poudariti je treba, da v predme-
tni zadevi ne gre za registrirani potok, temveč za hudournik, 
kjer ob deževju prihaja do stekanja hudourniške vode v ribnik. 
Izvedene naloge:
Na spornem območju je bila v letošnjem letu sanirana fekalna 
kanalizacija v odseku pribl. 40 metrov, kjer je bilo ugotovlje-
no, da so popustili spoji kanalizacijskih cevi in je prihajalo na 
enem kanalizacijskem pokrovu do občasnega izliva fekalnih 
odpadnih vod, ki pa se niso neposredno izlivale v hudournik, 
ki se izliva v ribnik.
Preverjena je bila tudi priključitev objektov na javno kanaliza-
cijsko omrežje na območju ulic, ki neposredno mejijo na spor-
no območje (Ljudski vrt – delno, Hercegova ulica, Frankoviče-
va ulica, Ulica Avgusta Hlupiča, Rabelčja vas – delno, Na jasi, 
Murščeva ulica), kjer je bilo po pridobljenih podatkih upra-

Spoštovani občani, spoštovani upokojenci in 
upokojenke!
Koronavirus je še kar prisoten in nekako noče po-

jenjati. Res je, da smo že vsi nekoliko naveličani omejenega načina 
življenja, vendar drugega, kot da se čim bolj držimo znanih ukrepov, 
ne poznamo. Predvsem mi posamezniki s spoštovanjem varnostnih 
pravil gotovo lahko pripomoremo k hitrejšemu izboljšanju tega stanja; 
zato je zelo pomembno tudi, da se cepimo in s tem obvarujemo sebe 
in druge, predvsem pa starejše.
Le tako se bomo čim prej zopet vrnili vsaj približno v stari način življe-
nja, ki ga vsi tako pogrešamo, da se bomo zopet lahko vrnili v službe, 
da bodo odprte trgovine in druge dejavnosti, otroci bodo lahko spet 
šli v šole, vrtce in seveda bomo zopet lahko obiskovali naše starejše po 
domovih upokojencev, ki druženje z nami močno pogrešajo in ga že 
težko čakajo. Ostanimo strpni, pomagajmo drug drugemu, razmišljaj-
mo pozitivno, da bomo širjenje virusa omejili in ga premagali.

–  Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije 
lastniških mačk in psov v Mestni občini Ptuj

–  Sklep o mnenju Mestne občine Ptuj k osnutkom pokrajinske 
zakonodaje

–  Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stano-
vanj v najem

–  Obvestilo o vpisu otrok  v prvi razred osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2021/2022

URADNI VESTNIK, ŠT. 1/2021

Uradni vestnik je objavljen na spletni strani Mestne občine Ptuj, 
na voljo pa je tudi v naši sprejemni pisarni. 
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vljavca kanalizacijskega omrežja Komunalnega podjetja Ptuj (v 
nadaljevanju KP Ptuj) ugotovljeno, da so vsi objekti priključeni 
na javno kanalizacijsko omrežje. 
Hudournik, ki teče po gozdu, poteka v večjem delu po zasebnih 
zemljiščih. Nekateri stanovanjski objekti, ki ležijo neposredno 
ob gozdu (Ulica Avgusta Hlupiča in Frankovičeva ulica), imajo 
speljano meteorno vodo iz stanovanjskih objektov v gozd, ki 
je v njihovi lasti. Analiza vode je bila opravljena že dvakrat v 
spomladanskih mesecih in je pokazala enake rezultate kot ob 
zadnjem odvzetem vzorcu s 15. decembra 2020.
Vzorec vode na območju Ljudskega vrta je odvzel laboratorij 
KP Ptuj, ki je tudi opravil kemijsko in mikrobiološko analizo, 
s poudarkom na prisotnosti odpadnih fekalnih voda v vodi, 
ki se po hudourniku steka v ribnik. Odvzem vzorca je potekal 
pri betonskih pregradah pred rešetkami »zadrževalniki«, kjer 
venomer prihaja do nabiranja pene in umazanije zaradi zadr-
ževalnikov. Vizualno je bila voda ob jemanju vzorca bistra, ma-
lenkost obarvana rumeno in brez posebnega vonja, se pravi ni 
imela vonja po fekalijah. 
Dne 29. decembra 2020 smo od laboratorija prejeli mnenje gle-
de opravljenih kemijskih in mikrobioloških analiz z naslednji-
mi izsledki: 
Rezultati kemijskih analiz so pokazali, da je kemijsko stanje 
vode normalno, in sicer je nekoliko povišana kemijska potreba 
po kisiku »KPK«, kar je lahko posledica organskega onesnaže-
nja (preperevanja) vode iz gozda. KP Ptuj v delu, ki se nanaša 
na kemijsko analizo, še navaja, da bi v primeru stekanja odpa-
dnih fekalnih voda v hudournik vrednosti KPK in amonijevega 
dušika »NH4/N« morale biti višje, kot pa so to pokazali rezul-
tati analize odvzetega vzorca. 
Rezultati mikrobioloških analiz so pokazali, da so v vodi priso-
tni mikroorganizmi fekalnega izvora, za katere pa se ne more 
trditi, da je to posledica izključno spuščanja odpadnih fekalnih 
voda v naravo. Prisotnost mikroorganizmov fekalnega izvora 
je lahko tudi posledica živalskega izvora (iz gozda) in organ-
skega preperevanja listja ter drugih organskih snovi, še dodaja 
laboratorij KP Ptuj v svojih izsledkih opravljene mikrobiološke 
analize. 
Trenutno še na spornih odsekih kategoriziranih cest (Franko-
vičeva ulica,  Hercegova cesta, Ulica A. Hlupiča, Rabelčja vas 
do križišča s cesto Na jasi, Na jasi, Murščeva ulica), kjer je 
zgrajena meteorna kanalizacija za odvajanje meteornih vod s 
predmetnih cest, poteka preveritev s strani koncesionarja cest 
Javnih služb Ptuj, če se morebiti v meteorno kanalizacijo odvaja 
tudi odpadna fekalna voda iz objektov, ki ležijo neposredno ob 
predmetnih cestah, in kam se meteorna kanalizacija izliva. O 
izsledkih vas bomo obvestili takoj, ko prejmemo informacijo s 
strani Javnih služb Ptuj.
Na povezavi: https://www.ptuj.si/objave/232 so tudi poročili la-
boratorija KP Ptuj o opravljenih kemijskih in mikrobioloških 
analizah ter mnenje laboratorija KP Ptuj glede rezultatov opra-
vljenih analiz. 
Pripravil: Aleš Lešnik, občinski inšpektor

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andre-
ja Čuša, je posredovala pobudo št. 888/21: Občane in tudi 
svetnike je precej razburilo dejstvo, da se po novem pod 
odgovore na pobude svetnikom ne podpiše oseba, ki je od-
govor pripravila, temveč zgolj oddelek. Glede na to, da gre 
za javne uslužbence, ki so na svojih delovnih mestih ravno 
zato, da opravljajo delo v dobro občine in občanov, se ji to 
zdi nesprejemljivo. Zaradi navedenega predlaga, da se to 
ukine in ponovno vzpostavi podpisovanje osebe, ki je odgo-
vor pripravila, če ne, pa naj se podpiše odgovorna oseba na 
oddelku, konec koncev ima vsak oddelek svojega vodja, ki je 
odgovoren za delo zaposlenih na oddelku.
Odgovor: Sindikat Mestne občine Ptuj se je z delodajalcem do-
govoril, da se zaradi nedavnih dogodkov v zvezi z imenskim 
izpostavljanjem uslužbenke občinske uprave na seji mestnega 
sveta pri pripravi odgovorov na svetniška vprašanja in pobude 
kot pripravljavca ne navajajo posamezniki, ampak se navede 
pristojni oddelek. V občinski upravi smo pregledali tudi odgo-
vore na pobude in vprašanja mestnih svetnikov v drugih me-
stnih občinah, in sicer ugotavljamo, da polovica mestnih občin 
navaja imena pripravljavcev odgovorov, polovica pa ne. V pri-
hodnje bomo ponovno navajali pripravljavca odgovora. 
Pripravili: Monika Majar in Urša Simonič 

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 889/21: Glede na rezultate 
ankete o branosti in vsebini Ptujčana predlaga, da se upo-
števa predlog javnosti in se v Ptujčana vključi objava pobud 
in pisem občanov, način kako, pa naj opredeli uredništvo 
Ptujčana. 
Odgovor: Svetniška pobuda bo obravnavana na januarski seji 
uredništva medija Ptujčan. Velik del Ptujčana zasedejo odgo-
vori na svetniške pobude in vprašanja, zato smo dodatne stra-
ni namenili drugim vsebinam, za katere je v preteklosti zaradi 
obsega odgovorov na pobude in vprašanja pogosto zmanjkalo 
prostora, tudi za predloge, želje občank in občanov po posa-
meznih objavah. Uredništvo prejete predloge obravnava oziro-
ma je z njimi seznanjeno na sejah uredniškega odbora in jih v 
skladu z uredniško politiko umesti v posamezno številko. Pou-
darjamo pa, da smo tako sodelavci občinske uprave kakor tudi 
županja občankam in občanom vedno na voljo po telefonu in 
elektronski pošti. Na spletni strani MO Ptuj pa je na voljo tudi 
aplikacija Izboljšajmo Ptuj, kjer lahko občanke in občani prija-
vijo težave, ki jih zaznajo in so moteče.
Pripravila: Stanka Krajnc Letonja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 890/21: Predlaga, da se vsi 
projekti podvržejo neodvisni reviziji, ne glede na vrednost. 
Na ta način se pravočasno odkrijejo morebitne napake ali 
nesmiselnosti ter se s tem zagotovi, da se denar ptujskih dav-
koplačevalcev porablja smotrno. Prav tako bi bilo treba 
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razmisliti, na kakšen način bi izboljšali sodelovanje zainte-
resirane javnosti pri projektih. 
Odgovor: Pregled dokumentacije (revizija ali recenzija) je ce-
lovit pregled projekta ali dela projekta s strani pooblaščenih 
inženirjev in arhitektov posameznih strok v smislu pregleda 
pravilnosti, funkcionalnosti in kakovosti izdelave projektne 
dokumentacije. V skladu s priporočili Inženirske zbornice Slo-
venije (IZS) se pregled projektne dokumentacije izdela za vse 
zahtevne objekte (vse vrste stavb, gradbeno inženirske objek-
te in večje gradbene posege v skladu z Uredbo o razvrščanju 
objektov (Uradni list RS, št. 37/18)). Mestna občina Ptuj pri 
zahtevnih projektih že izvaja pregled dokumentacije. Obnova 
občinskih cest je razvrščena kot obnova nezahtevnih objek-
tov. Glede predloga izvajanja revizije pri vseh vrstah objektov, 
predvsem z vidika razmerja med stroškom revizije in dejansko 
koristjo, ugotavljamo, da bi strošek revizije pri manjših projek-
tih presegal dejansko korist v obliki izključitve kakršnih koli 
tveganj in dodatnih stroškov pri izvedbi. Zato se takšni ukrepi 
uporabljajo v skladu s priporočili IZS. Na posameznih projek-
tih že v fazah projektiranja povabimo deležnike, na katere nova 
ureditev projekta vpliva, na javne razprave in predstavitve.
Pripravil: Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala vprašanje št. 891/21: Katerih strokov-
nih izobraževanj so se v zadnjih dveh letih udeležili zapo-
sleni na občini ter v kakšnem številu? Predlaga tudi izobra-
ževanje zaposlenih na področju komuniciranja z javnostjo.
Odgovor: Na povezavi https://www.ptuj.si/objave/232 sta se-
znam strokovnih izobraževanj za zadnji dve leti in število ude-
ležencev posameznega izobraževanja. Vodje oddelkov in direk-
tor občinske uprave sodelavce napotujejo na usposabljanje na 
način, da spremljajo aktualne termine in vsebine usposabljanj, 
ki so na voljo pri različnih izvajalcih, ob hkratnem spremljanju 
dela, strokovne usposobljenosti in kariere javnih uslužbencev, s 
katerimi vsaj enkrat letno opravijo o tem tudi razgovor.
Pripravil: Martin Kukovič

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 892/21: Kakšni so v bližnji prihodnosti 
načrti s križiščem v Novi vasi pri vrtcu? S področjem je pove-
zanih ogromno novogradenj in dva sprejeta OPPN Ljubec in 
Žabja vas. Glede na to, da se bo urejala Slovenskogoriška, bi 
bilo smiselno razmišljati o preglednejšem in širšem križišču.
Odgovor: Navedeni odsek spada v drugo fazo izgradnje Slo-
venskogoriške ceste. Ker je projektna dokumentacija iz leta 
2009, bo potrebna novelacija projekta, ki bo upoštevala tudi 
rešitve za navedeno križišče.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 893/21: Kakšna je zgodba z utripajočim 
semaforji na Ormoških cesti, ki utripajo že 20 let? Ali s tem 

nastajajo kakšni stroški vzdrževanja oz. obratovanja?
Odgovor: Na križišču državne ceste R1-229, odsek 0248 
Ptuj (Budina–center), stacionaža km 0,750 in občinske ceste 
LZ328272 (Ormoška cesta), so nameščeni semaforji, ki pa niso 
v funkciji delovanja. Promet poteka na podlagi vertikalne pro-
metne signalizacije. Mestna občina Ptuj je v letu 2019 podala 
predlog upravljavcu državne ceste Direkciji RS za infrastruk-
turo za odstranitev semaforjev. Opravljen je bil terenski ogled 
pristojnih, kjer je bilo določeno, da je predhodno treba izve-
sti analizo prepustnosti križišča (prometna študija). V analizi 
bi bilo namreč treba preveriti, ali je v ustrezni planski dobi v 
križišču brez semaforizacije še zmeraj zagotovljena ustrezna 
prepustnost na vseh krakih križišča. Dosežen je bil dogovor, 
da ureditev križišča do končne ureditve sosednjega krožnega 
križišča Ormoške ceste in Osojnikove ceste (za zdaj je izvedeno 
montažno krožno križišče) ostane nespremenjena. Po končni 
izvedbi krožnega križišča bo občina spremljala odvijanje pro-
meta na obravnavanem območju ter nato na podlagi ugotovitev 
pristopila k pridobitvi analize prepustnosti za obravnavano kri-
žišče. Če se bo izvedla odstranitev semaforjev, bo treba ustre-
zno prilagoditi tudi horizontalno in vertikalno signalizacijo. 
Ob tem nastajajo samo stroški električne energije za delovanje 
semaforjev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 894/21: Vsako leto je v starem mestnem je-
dru vse več praznih prostorov. Naredi naj se analiza praznih 
prostorov, tudi neobčinskih. Objekti z izložbami naj se po-
nudijo lokalnim umetnikom za razstavo del. Kakšna je stra-
tegija na tem področju, ker stanje je namreč skrb vzbujajoče? 
Odgovor: Stanje praznih poslovnih prostorov je zagotovo od-
raz situacije, vezane na epidemijo. Mestna občina Ptuj za zdaj 
ne beleži večjega zapiranja, ker je najemnike oprostila plačila 
najemnine za vse mesece, ko dejavnosti niso oz. ne morejo iz-
vajati. Prav tako svojim najemnikom omogoča znižanje naje-
mnine v skladu z veljavnim Odlokom o oddajanju poslovnih 
prostorov in garaž v najem.
Izložbena okna praznih poslovnih prostorov, ki so v lasti Me-
stne občine Ptuj, so vedno na voljo, in če jih kdo potrebuje, za 
kateri koli namen, jih z veseljem odstopimo. Seveda v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
Pripravila: Asja Stropnik Paternost

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 895/21: Predlaga, da strokovna služ-
ba Mestne občine Ptuj pripravi analizo stanja in finančno 
oceno v Mestni občini Ptuj v času epidemije covida-19 in s 
tem seznani mestne svetnike. Kolikšno je število poslovnih 
subjektov, ki so prenehali poslovati? Katere storitve javnih 
služb se ne izvajajo? Ali so bile težave z izobraževanjem na 
daljavo? Kakšen je vpliv na različne panoge, predvsem kul-
turo in šport? 



20PTUJČAN

MESTNI SVET

Odgovor: Prejeli smo odgovor JS Ptuj: Dejavnost, ki je bistve-
no utrpela znižanje prihodkov zaradi covida-19, je upravljanje 
s parkirišči in modro cono. Finančni učinek je pribl. 100.000 
EUR nižji letni prihodek.
Covid-19 je imel vpliv na poslovanje tudi preostalih dejavnosti, 
vendar finančne posledice teh niso tako velike. 
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 896/21: Predlaga, da se denar, ki je 
bil namenjen obdaritvi šolskih in obšolskih otrok (miklavže-
vanje), nameni šolam za nakup potrebne opreme za šolanja 
na daljavo (računalniki, tablice).

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 907/21: Prouči naj se možnost prerazporeditve 
prihranjenih sredstev iz naslova načrtovanih stroškov, ki jih 
osnovne šole v letošnjem letu zaradi pandemije covida-19 
niso imele, in bi lahko prihranjena sredstva izjemoma pre-
razporedili v naložbe za nabavo šolskih pripomočkov (npr. 
fizikalni laboratorij, kemijski laboratorij, pripomočki za te-
lesno vzgojo …). 
Odgovor: V letošnjem letu smo zaradi dvakrat razglašene epi-
demije covida-19 ter posledičnega zaprtja šol prihranili sred-
stva iz naslova neopravljenih šolskih prevozov in zmanjšanja 
materialnih stroškov osnovnih šol. Zato smo se odločili in šo-
lam iz obstoječih prihrankov omogočili dodatna investicijska 
vlaganja na področju nabave IKT-opreme za potrebe šolanja na 
daljavo v višini 17.521,00 EUR ter 22.228,23 EUR za druga po-
trebna investicijska in tekoča vzdrževanja osnovnih šol.
Pripravil: Damijan Plajnšek

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 897/21: S strani občanov Spuhlje je bil 
večkrat opozorjen na slabo odvodnjavanje meteornih voda, 
predvsem na področju »Koč«. V primeru dežja in taljenja 
snega voda dalj časa zastaja na cestišču in s tem predstavlja 
nevarnost za udeležence v prometu. Predlaga, da se, če ni 
možna disperzna odvodnja v okolico, uredi odvodnjavanje 
v meteorno kanalizacijo.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest v pregled in izvedbo ustrezne sa-
nacije.
Pripravil: Aleš Gregorec

Rajko Fajt, svetniška skupina SDS, je posredoval pobudo št. 
898/21: Za popravilo ure na mestnem stolpu.
Odgovor: Ura na mestnem stolpu je že popravljena. Popravil 
jo je priznani izvedenec za starinske ure, mojster urarstva in 
restavrator Samuel Kukovičič, ki hkrati že dalj časa proučuje ta 
urni mehanizem. Izvajalca je izbral lastnik mestnega stolpa, to 
je Nadžupnija sv. Jurija, ki si tudi sicer prizadeva, da bi v priho-
dnje stolp lahko odprli za javnost. Mestna občina Ptuj nima za-

konske osnove, da bi poravnavala račune za materialne stroške 
na nepremičninah, ki niso v njeni lasti.
Pripravila: Milena Turk

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 899/21: Že tretjič podaja vprašanje, zakaj Ko-
munalno podjetje Ptuj od 1. septembra 2020, ko je potekal 
sestanek vseh svetnikov za odvoz blata iz čistilne naprave, 
vse do seje mestnega sveta 19. oktobra 2020 ni pripravilo 
primerjave cene, kot je bilo dogovorjeno. Iz prejetega odgo-
vora na pobudo št. 805/19 ni razbrati popolnoma nobenega 
jasnega odgovora, kaj je bilo do sedaj narejeno v smeri, da 
se pridobijo podatki in se svetnikom predstavijo predlogi. V 
odgovoru na pobudo št. 878/20 pa sploh ni prejel odgovora! 
Zahteva poročilo o poteku zbiranja ponudb, kdo je pri tem 
sodeloval, v kateri fazi so pogovori in vrednost teh dogovo-
rov.
Poziva predstavnike Mestne občine Ptuj v Nadzornem svetu 
Komunalnega podjetja Ptuj, da izpostavijo navedene proble-
me in da zahtevajo, da se ti podatki nemudoma posredujejo 
svetnikom. Sumi in dvomi o transparentnosti delovanja v 
tem primeru so čedalje večji, in prav tako je utemeljen sum, 
da gre v danem primeru za namerno zavlačevanje z name-
nom kartelnega dogovarjanja o oblikovanju cene odvoza in 
predelave odpadnega blata.
Odgovor: Za boljše razumevanje v uvodu ponavljamo celoten 
odgovor, ki smo ga podali na pobudo 805/19, v nadaljevanju pa 
ga bomo poskušali dodatno obrazložiti:
»V Komunalnem podjetju Ptuj, d. d., redno pripravljamo javne 
razpise za prevzem dehidriranega blata iz CČN Ptuj v skladu z 
zakonodajo o javnem naročanju. Dejstvo je, da cene, predvsem 
v zadnjih dveh letih, skokovito rastejo, so pa odraz trenutnega 
stanja in možnosti na trgu. Prevzemnikov z ustreznimi dovo-
ljenji je malo, ali obstajajo med njimi kakšni dogovori, nam ni 
znano. Že iz poročanja medijev je zaznati, da smo pri iskanju 
ugodnih rešitev v težavah tako izvajalci javne službe čiščenja 
komunalnih odpadnih vod kot prevzemniki, posebej tisti, ki so 
se zavezali prevzemati blato za daljše časovno obdobje. Zadnje 
ponujene cene iz javno objavljenih razpisov drugih izvajalcev 
javne službe, ki se dajo izračunati, se gibljejo nekoliko nad 200 
EUR/t prevzetega blata brez DDV. 
S potencialnimi ponudniki in vlagatelji smo pri iskanju teh-
noloških rešitev postopkov zmanjšanja količin dehidriranega 
blata ali proizvodnji gradbenih kompozitov iz blata v fazi ume-
stitve v prostor in iskanju možnih modelov izpeljave postopkov 
sodelovanja, ki morajo biti tudi v tem primeru v skladu z zako-
nodajo o javnem naročanju.«
Poudariti je treba, da je bil sestanek 1. septembra 2020 na Me-
stni občini Ptuj, kjer je bila predstavljena problematika in zgolj 
nakazane možne rešitve, informativne narave. Ravnanje z dehi-
driranim blatom, ki je proizvod čiščenja odpadnih vod, je se-
stavni del koncesije dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih 
vod, Komunalno podjetje Ptuj pa kot koncesionar ravna z de-



21  ŠTEVILKA 1, JANUAR 2021

MESTNI SVET

hidriranim blatom tako, kot je z opremo na objektu CČN Ptuj, 
ki jo imamo v najemu, trenutno mogoče.
Na podlagi zadnjega javnega razpisa, ki smo ga izvedli, imamo 
sklenjen z izbranim prevzemnikom dehidriranega blata Okvir-
ni sporazum do konca oktobra 2021. Neposredna preverba tre-
nutnih cen za prevzem našega dehidriranega blata pri potenci-
alnih ponudnikih brez konkretne namere po sklenitvi pogodbe 
je povsem neverodostojna in lahko zavajajoča. Zaradi tega kot 
informacijo uporabljamo raje podatke, objavljene na portalu 
javnih naročil. Zadnja Odločitev o oddaji javnega naročila za 
odvoz dehidriranega blata iz čistilne naprave odpadnih vod, ki 
smo jo na portalu zasledili, je odločitev Javnega komunalnega 
podjetja Slovenske Konjice, d. o. o., z 10. novembra 2020, na 
podlagi katere so z izbranim ponudnikom sklenili pogodbo po 
ceni 205 EUR/t brez DDV. Kot ugotavlja pripravljavec pobude, 
verjetno k prevzemu dehidriranega blata v obliki in kakovosti, 
ki na CČN Ptuj trenutno nastaja, ni česa dodati.
Bistveno zahtevnejši pa je odgovor na vprašanje, kaj lahko z 
dehidriranim blatom še dodatno storimo, da bo izbrana teh-
nološka rešitev optimalna tako glede investicijskih vrednosti 
potrebnih posegov kot pozneje po izvedbi z vidika stroškov 
obratovanja in še vedno stroška prevzema proizvodov. Ta del 
problematike smo nakazali v drugem odstavku odgovora na 
prvo pobudo in se tiče predvsem lastnikov kot tudi koncesi-
onarja CČN. Gre za kompleksno problematiko, katere rešitev 
ni enoznačna. Dejstvo je, da se pogovarjamo o novi naložbi 
na objektu CČN Ptuj (ki je javna infrastruktura), ocenjeni na 
vrednost od 1.000.000 do 1.500.000 EUR, sredstev pa nimamo 
zagotovljenih z lastnimi viri v proračunu niti pri izvajalcu javne 
službe. Možnosti sta zadolževanje in pa javno-zasebno partner-
stvo, kjer pa potencialni partnerji vlaganja pogojujejo z lastni-
mi tehnološkimi rešitvami in tudi nekaterimi drugimi pogoji 
(kapaciteta naprav). 
Pogovori tečejo v več smeri, in dokler rešitve ne bodo pripra-
vljene v obliki konkretnih medsebojno primerljivih ponudb in 
dorečena pot, kako bomo do končnega izbora prišli, je kakršno 
koli dajanje informacij v javnost z vidika ponudnikov nespre-
jemljivo, s strani upravljavca in lastnikov CČN Ptuj, ki bodo v 
odločanje vključeni, pa nekorektno.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 900/21: Ponovno podaja pobudo, da Komunalno 
podjetje Ptuj pojasni, zakaj je prišlo do tako velikih pora-
čunov pri obračunu vode. Na pobudo št. 879/20 namreč ni 
prejel odgovora. Zanima ga, kako to, da Komunalno pod-
jetje Ptuj ni bilo sposobno pripraviti odgovora, zakaj in na 
kakšen način je prišlo do gromozanskih dvigov cen, in od-
govorov na preostala vprašanja. Skrb vzbujajoče je dejstvo, 
da je Komunalno podjetje Ptuj zelo hitro znalo izračunati in 
poslati poračune po višji tarifi, kot je predpisana, odgovora 
na zastavljeno vprašanje pa nam ne more posredovati. 
Od Komunalnega podjetja Ptuj je pričakoval, da bo posre-

dovalo odgovore na naslednja vprašanja in pobudo: 
–  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 dolo-

čenega datuma ali od zadnjega popisa po enotni višji ceni? 
–  Komunalno podjetje Ptuj naj v danem primeru poda po-

ročilo, 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 
vodovodnega omrežja in v kolikšni meri bo to financirala 
Mestna občina Ptuj iz proračuna in koliko iz plačila obča-
nov?

Namesto odgovora na zastavljena vprašanja je prejel odgo-
vor Občinske uprave Mestne občine Ptuj. Odgovor: Pobu-
do smo posredovali na Komunalno podjetje Ptuj, odgovor 
bomo podali, ko ga prejmemo. 
Sprašuje se, zakaj ni mogoče v mesecu dni pripraviti od-
govorov na preprosta vprašanja. Obračune in poračune ter 
izstavljene račune pa je Komunalno podjetje Ptuj poslalo 
nemudoma, ko se jim je zazdelo primerno. So bili pripra-
vljeni analiza, popisi, izračuni ipd.? Prav tako je na mestu 
vprašanje, ali se odgovorni v Komunalnem podjetju Ptuj ne 
obnašajo po principu Komunalo podjetje Ptuj, to sem jaz? 
Namreč, Komunalno podjetje Ptuj je v večinski lasti Mestne 
občine Ptuj in njenih občanov in ne posameznikov, zato po-
ziva predstavnike Mestne občine Ptuj v Nadzornem svetu 
Komunalnega podjetja Ptuj, da izpostavijo navedene proble-
me in da posredujejo podatke svetnikom in občanom.
Odgovor: V nadaljevanju bomo podali odgovore na vprašanja 
svetnika, vendar moramo v uvodu poudariti, da z vsemi odgo-
vori na vprašanja, ki jih postavlja, razpolaga že sam, saj so za-
pisana v gradivih za odločanje na mestnem svetu. Spremembe 
postavk na položnici, poslani iz KP Ptuj, d. d., so bile potrjene 
na Mestnem svetu MO Ptuj, tako sami elaborati v skladu z me-
todologijo MEDO v letu 2019 kakor tudi spremembe (ali uki-
nitev) subvencij gospodinjstvom in neprofitnim organizacijam 
v MO Ptuj. Iz navedenega sledi, da se cene naših komunalnih 
storitev ne dvigujejo »v nebo«, ampak so obračunane natančno 
po sklepih MS MO Ptuj.  

Kdaj in za koliko se je dvignila cena v primerjavi z zadnjim 
obračunskim obdobjem? 
Sprememba cene vodarine je bila sprejeta s 1. novembrom 
2019. Nova sprejeta cena za 1 m3 vodarine znaša 0,7931 €.
Stara cena vodarine, ki je bila potrjena z aprilom 2014 in je ve-
ljala do 31. oktobra 2019, pa je znašala za 1 m3 vode 0,7151 €.
Obenem je sledil tudi dvig cene fiksne postavke omrežnina 
voda s 1. novembrom 2019, prejšnja cena omrežnine za vodo je 
znašala 3,9353 €, nova cena pa znaša 5,3808 €. Dvig omrežnine 
se nanaša predvsem na povečanje stroškov obnove in vzdrže-
valnine priključkov (menjave daljinskih vodomerov, obnove in 
zamenjave starih vodovodnih priključkov).
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Kje prihaja do največjih razlik v ceni? 
Do razlike v ceni prihaja na vseh postavkah glede na leto 2019. 
Kot zgoraj pojasnjeno, je prvo prišlo do dviga cene vodarine. 
Nato je Mestna občina Ptuj s 1. januarjem 2020 ukinila sub-
vencioniranje omrežnin, kar pomeni, da so se vsem gospodinj-
stvom v ptujski občini, ki so priključena na javno vodovodno 
omrežje in kanalizacijsko omrežje (ali imajo storitev greznic), 
dvignili fiksni stroški za najnižji premer vodomera dn20 v pov-
prečju med 5 € in 7,40 € (odvisno od storitev, vezanih na pri-
ključek). Za objekte, ki so priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje, se plačujeta omrežnina za odvajanje in omrežnina 
za čiščenje komunalnih odpadnih vod, za objekte, ki na javno 
kanalizacijsko omrežje niso priključeni, pa se v okviru storitev 
rednega odvoza grezničnih gošč in blata iz MKČN zaračunava 
omrežnina čiščenja.
Februarja 2020 pa je sledilo še zvišanje cen odvajanja in čišče-
nja odplak ter storitve greznic, tako na fiksni postavki omre-
žnin kot na postavkah odvajanja in čiščenja po m3.
Cena izvajanja storitve odvajanja komunalnih odpadnih vod se 
je z 0,1919 EUR/m3 porabljene vode dvignila na 0,1946 EUR/
m3, omrežnina te dejavnosti pa s 3,4195 EUR/mesec na 3,9684 
EUR/mesec. Cena izvajanja storitve čiščenja komunalnih od-
padnih vod se je s 0,5891 EUR/m3 porabljene vode dvignila na 
0,6787 EUR/m3, omrežnina te dejavnosti pa s 5,1329 EUR/me-
sec na 5,7404 EUR/mesec. Cena izvajanja storitev, povezanih 
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami, se ni spremenila, omrežni-
na te dejavnosti pa je enaka kot za čiščenje in se je torej dvignila 
s 5,1329 EUR/mesec na 5,7404 EUR/mesec.
Cena storitve odvoza grezničnih gošč po m3 se ni spreminjala 
od začetka uvedbe v letu 2016.

Po katerem načinu so obračunavali: po stari ceni do dolo-
čenega datuma ali od zadnjega popisa po enotni višji ceni? 
Pri rednih letnih poračunih imajo stranke obračunano soraz-
merno porabo po stari in novi ceni glede na datum zadnjega in 
rednega popisa ter datum spremembe cen.
Program samodejno deli presečna obdobja spremembe cene 
sorazmerno na datume. Stranke imajo v takem primeru pri-
kazano na računu dvojno ceno, del po novi in del po stari ceni.
Postavke omrežnine pa so fiksne mesečne in se ne poračuna-
vajo, ampak se vsak mesec obračunajo strankam skladno z ve-
ljavno ceno.

Komunalno podjetje Ptuj naj v danem primeru poda poroči-
lo, iz katerega bo razvidno, kam gredo ta sredstva in čemu so 
namenjena, da bodo občani vedeli, kaj plačujejo. 
Sredstva vodarine so namenjena pokrivanju neposrednih stro-
škov, ki nastajajo na področju vodooskrbe.
Omrežnina voda pa se deli na štiri podpostavke:
Največji delež predstavlja strošek amortizacije, ki se odvede ne-
posredno občinam.
Preostale postavke: strošek zavarovanja, strošek obnove in 

vzdrževanja priključkov ter strošek nadomestil pa so name-
njeni neposrednim pokrivanjem stroškov izvajanja dejavnosti 
oskrbe s pitno vodo.

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? 
Sredstva iz naslova vodarine skladno z zakonodajo niso name-
njena za vlaganje v vodovodno omrežje, ampak za pokrivanje 
tekočih stroškov, enako je s prihodki iz dela omrežnine, ki so 
namenjeni neposrednemu pokritju stroškov (zavarovanje, ob-
nova in vzdrževanje priključkov, nadomestila za kmetovanje), 
preostali del nabranih sredstev omrežnine, to je najemnina, pa 
se nakaže v občinski proračun in mi nimamo podatkov o načr-
tih in porabi teh sredstev.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 901/21: Pristojne službe naj podajo informacijo, 
kako daleč so izplačila odškodnin po lanskih poplavah in ne-
urju na območju Mestne občine Ptuj. 
Odgovor: Vprašanje je bilo posredovano na MORS, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izpostava Ptuj. Dne 
23. decembra 2020 smo prejeli odgovor, da je Vlada Republi-
ke Slovenije na 56. redni seji 9. januarja 2020 pod točko 1.10 
sprejela sklep, ki ga najdete na povezavi: https://www.ptuj.si/
objave/232. V sklepu je določeno, da končna ocena neposre-
dne škode presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov držav-
nega proračuna za leto 2019 in je tako dosežen limit za uporabo 
sredstev državnega proračuna. Pristojna ministrstva v skladu s 
tem sklepom pripravijo program odprave posledic neposredne 
škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic narav-
nih nesreč.
Pripravil: Matej Gajser 

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 902/21: Pojasni naj se, zakaj Mestna občina Ptuj ni 
sodelovala kot stranka v postopku v fazi pridobivanja grad-
benega dovoljenja za gradnjo blokov na Zadružnem trgu, 
kjer bo po pridobljenih informacijah višina stavb takšna, da 
bo zastirala veduto Ptuja. 
Zakaj je Zavod za varstvo kulturne dediščine v tem prime-
ru podal soglasje za takšno višino gradnje objektov, ne da bi 
pred tem preveril realno zastiranje pogleda na veduto Ptuja, 
ter zakaj Mestna občina Ptuj tu ni zaščitila javnega interesa? 
Zakaj MO Ptuj ni zahtevala OPPN ne glede na to, da je za to 
področje veljaven OPN, saj gre za nedvomen poseg v pro-
stor, ki bo okrnil veduto? Čez cesto pa smo ga sprejemali na 
20. seji mestnega sveta navkljub nedorečenim medsebojnim 
razmerjem in brez jasnih višin gradnje objektov. 
Vodstvu Mestne občine Ptuj predlaga, da skliče delovni se-
stanek z vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine in 
da enkrat za vedno razčistimo njihove pristojnosti, ki se se-
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lijo od enega do drugega zaposlenega v tem zavodu in niko-
li nimamo jasne slike, kaj je dovoljeno in kaj ne. Čas je, da 
zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine nehajo 
zavirati razvoj mesta takrat, ko je investitor Mestna občina 
Ptuj, ko pa gre za večjega zasebnega investitorja, pa se njiho-
va merila čudežno spremenijo (vsaj pri nekaterih). 
Vse to ga navdaja z izredno zaskrbljenostjo in želi, da po-
jasnijo, čemu takšno zaviranje razvoja mesta. Prav tako naj 
strokovne službe MO Ptuj podajo informacijo, v koliko pri-
merih in za koliko so se naložbe, ki jih je izvedla MO Ptuj, 
podražile in kakšen je bil finančni izkoristek Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine.
Odgovor: V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
gradnjo dveh večstanovanjskih objektov ob peš mostu je v skla-
du z veljavno gradbeno zakonodajo MO Ptuj (v njenem imenu 
SOU SP) na podlagi vloge pooblaščenca investitorja izdala pro-
jektne pogoje in mnenje o skladnosti projektne dokumentacije 
s prostorskimi izvedbenimi akti, in sicer Občinskim prostor-
skim načrtom MO Ptuj (OPN). Objekta sta na območju enote 
urejanja prostora (EUP) BT14, ki se ureja s prostorskimi izved-
benimi pogoji (PIP). Za ta EUP občinski podrobni prostorski 
načrt (OPPN) v osnovi ni predpisan, medtem ko je za območje 
BT15, kjer je predviden gostinski objekt v neposredni bližini, 
OPPN obvezen in ga je Mestni svet MO Ptuj na novembrski 
seji tudi potrdil. 
SOU SP je v imenu MO Ptuj v izdanih projektnih pogojih in-
vestitorju podala pogoje za izvedbo nameravane gradnje v 
skladu s pogoji iz OPN in mnenjem Urbanistične komisije, pri 
čemer pa slednjega ni bilo obvezno upoštevati, ampak je bilo 
namenjeno investitorju v pomoč pri projektiranju načrtovanih 
objektov. 
V izdanem mnenju o skladnosti projektne dokumentacije s 
prostorskimi izvedbenimi akti občine je bilo ugotovljeno, da je 
investitor predložil projektno dokumentacijo, iz katere je bilo 
razvidno, da je nameravana gradnja sicer skladna z določili, ki 
se nanašajo na izvedbeni del OPN, predpisanega za EUP BT14, 
hkrati pa je bilo tudi ugotovljeno, da nameravana gradnja ni 
skladna z usmeritvami iz strateškega dela OPN, in sicer z 8. 
točko 4. odstavka 32. člena OPN, ki zahteva upoštevanje ka-
kovostne dediščine in drugih varstvenih režimov grajskega 
kompleksa s starim mestnim jedrom, vključno z varovanjem 
značilnih pogledov na staro mestno jedro in grajski kompleks, 
kot viden poudarek (grajena dominanta) širšega prostorskega 
območja. Iz vizualizacije, ki je bila priložena projektu, je bilo 
namreč razvidno, da bo iz širšega prostorskega območja, kon-
kretno iz Zadružnega trga, ki s peš mostom predstavlja eno od 
glavnih vpadnic v zgodovinsko mesto Ptuj in kjer je med dru-
gim tudi parkirišče za turistične avtobuse, pogled na grad in 
grajski kompleks oviran, saj v večjem delu zapira veduto Ptuja. 
V mnenju je bilo tudi dodatno pojasnjeno, da je Ptujski grad 
zavarovan z Odlokom o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spo-
menik državnega pomena. 
Na izdano mnenje občine je investitor pridobil mnenje Mini-

strstva za okolje in prostor (MOP), v katerem je ministrstvo 
pojasnilo, da lokalne skupnosti izdajajo mnenja o skladnosti 
projekta s prostorskimi izvedbenimi akti, zato naj ne bi bilo 
relevantno upoštevanje pogojev iz strateškega dela občinskega 
prostorskega akta. Na podlagi zaprosila UE po dodatni obra-
zložitvi izdanega mnenja občine glede na mnenje MOP je bila 
podana dodatna obrazložitev predhodno izdanega mnenja ob-
čine, in sicer da na podlagi 2. odstavka 76. člena izvedbenega 
dela OPN, ki določa, da v primeru neskladnih določb znotraj 
OPN (torej izvedbenega s strateškim delom OPN) veljajo za 
kulturne spomenike, zavarovane z aktom o zavarovanju, pro-
storski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v 
aktu o razglasitvi kulturnega spomenika, na katerega obstoj 
smo prav tako opozorili v izdanem mnenju. S tem je bilo tudi 
dodatno obrazloženo, da je relevantno upoštevati ugotovljeno 
neskladje projektne dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi 
akti občine, čeprav to izhaja iz določb strateškega dela OPN, saj 
se v povezavi z zgoraj navedenimi določbami izvedenega dela 
OPN, v primeru neskladja določil OPN, upoštevajo pogoji Od-
loka o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik državnega 
pomena. Ta namreč v 3. odstavku 3. člena med drugim določa: 
»Vplivno območje gradu obsega območje, oddaljeno 300 m od 
zarisanega območja gradu, ter ves odprti prostor v širši okoli-
ci, na katerem bi načrtovali objekte ali uporabo, ki bi s svojo 
velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivala na 
zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spomenika.« V 
4. alineji 4. člena določa, da za kulturni spomenik Grad Ptuj 
velja varstveni režim »podrejanje vsake rabe in vseh posegov 
v odprti prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih vedut 
na grad in ohranitev pogledov z gradu na širšo okolico«. Za 
podajo mnenja o skladnosti projektne dokumentacije s pogoji 
Odloka o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik držav-
nega pomena pa je v skladu z veljavno zakonodajo pristojen 
Zavod za varstvo kulturne dediščine RS.
Pri izvajanju naložb je vrednost naložb zaradi varovanja kultur-
ne dediščine in pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
(ZVKDS) težko oceniti, saj nam zakonodaja nalaga, da se pri-
prava projekta izvaja na podlagi kulturnovarstvenih pogojev, 
zato nimamo primerjave, na podlagi katere bi lažje določili od-
stopanja v vrednosti.
Izmerljive vrednosti lahko podamo za izvajanje arheoloških 
raziskav, katerih relativna vrednost se giblje med 0,5 do 8 % 
vrednosti naložbe za investicijska vzdrževalna dela na cestah, 4 
do 11 % vrednosti naložbe za gradnje objektov in večje rekon-
strukcije, do 20 do 30 % vrednosti naložbe za manjše obnove 
poslovnih in stanovanjskih objektov.
Izvedba del na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s konser-
vatorsko-restavratorskega področja je težje določljiva, kot je 
že navedeno. Večje naložbe, ki so bile v zadnjih desetih letih 
izvedene v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in na podlagi 
kulturnovarstvenega soglasja, so:
a) 1. in 2. faza obnove Dominikanskega samostana
V 1. fazi je naročnik in plačnik konservatorsko-restavratorskih 
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del bilo Ministrstvo za kulturo, konservatorsko-restavratorska 
dela so nanesla 16 % vrednosti celotne naložbe (5,2 mio EUR). 
Izvedli so se le prioritetni in najnujnejši posegi. V drugi fazi ni 
bilo večjih vrednostnih odstopanj.
b) Energetska sanacija OŠ Olge Meglič
Pri tem projektu je bil vrednostno najobsežnejši pogoj izved-
ba oken, vendar primerjava z okni iz drugega materiala ni bila 
izvedena.
c)  Spominski park
Pri ureditvi spominskega parka so konservatorsko-restavra-
torska dela na 49 spomenikih znašala 15 % vrednosti celotne 
naložbe (1,2 mio EUR).
d) Ureditev mestne tržnice
Pri ureditvi mestne tržnice so se stroški naložbe povečali za-
radi čezmerno povečanega obsega arheoloških raziskav glede 
na obseg po KV-pogojih. Strošek samih arheoloških raziskav 
se je povečal za 63 % (skupen strošek arh. raziskav je znašal 4 
% vrednosti celotne investicije – 6,2 mio EUR). Stroški gradbi-
šča zaradi izvajanja arheoloških raziskav (režijski stroški zaradi 
podaljšanja, stojnine strojev ...) pa so znašali pribl. 5 % celotne 
vrednosti projekta. Pri tem projektu je prišlo do izmerljivih do-
datnih stroškov tudi zaradi neustreznega tlakovanja enega dela 
območja ureditve (tlakovanje je bilo izvedeno v skladu z na-
vodili ZVKDS), zaradi česar je bilo treba tlakovanje odstraniti 
ter ponovno tlakovati. Strošek ponovnega tlakovanja je znašal 
109.841,67 EUR brez DDV. Pri tem projektu je bil vrednostno 
obsežen tudi pogoj tlakovanja (zahteva po pohorskem tonali-
tu). Razliko v ceni med kockami iz pohorskega tonalita in koc-
kami iz granita (Jablanica) smo preverjali že v času projektira-
nja in ponudba Minerala za dobavo kock je bila 35 EUR/m2, 
Jablanice pa 88 EUR/m2.
Pripravila: Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Po-
dravju in Oddelek za gospodarske dejavnosti

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 903/21: Pri pripravi nove spletne strani Mestne 
občine Ptuj naj se vnesejo tudi vsi idejni projekti, ki še niso 
bili izvedeni, kar je predlagal že v eni izmed prejšnjih pobud. 
Glede na to, da bo v letu 2021 zaživela nova spletna stran, 
predlaga, da se skenirajo idejni projekti, ki so v pisni obliki, 
in se objavijo. Prav tako predlaga, da se objavijo tudi idejni 
projekti, ki so v elektronski obliki.
Predlaga, da se na novi spletni strani omogoči vpogled po-
bud vsakega posameznega svetnika, kjer bo jasen pregled 
podanih pobud in njihovih izvedb. 
Odgovor: Pred začetkom postopka prenove spletne strani Me-
stne občine Ptuj smo opravili temeljit pregled drugih spletnih 
strani občin v Sloveniji. 
Pri pobudah in vprašanjih svetnikov bo na novi spletni strani 
integriran pametni brskalnik, ki bo omogočal iskanje pobude 
po ključni besedi. Iskalnik omogoča tudi iskanje po svetniku. 
Možnosti prikazovanja izvedbe pobude v tem pogledu ni, saj 
bi izvajalec prenove spletne strani za to funkcijo moral doda-

tno razvijati svoj modul. Navedeno je povezano z dodatnimi 
stroški.
Pripravila: Alen Jevtović in Denis Hrga

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 904/21: Pojasni naj se, kako daleč je poravnava 
oziroma tožba glede strehe na Osnovni šoli Ljudski vrt in 
kakšne so oz. bodo posledice za Mestno občino Ptuj.
Odgovor: Gospodarski spor opr. št. I Pg 10/2016, ki teče pred 
Okrožnim sodiščem na Ptuju, je v teku, in sicer je pravdno 
sodišče med postopkom pridobilo izvedensko mnenje sodne-
ga izvedenca in cenilca za strehe za obrtne dejavnosti (KRO-
VSTVO IN KLEPARSTVO). Izvedensko mnenje je bilo vroče-
no strankam postopka oziroma njihovim pooblaščencem. MO 
Ptuj je kot stranka postopka podala opredelitev do izvedeni-
škega mnenja, kot je to storila tudi ena izmed toženih strank. 
V obravnavani zadevi je razpisan narok za glavno obravnavo v 
začetku meseca marca. Kakšne bodo posledice izida pravdnega 
postopka za tožečo stranko (MO Ptuj), ni mogoče predvideti 
oziroma prejudicirati, saj je postopek še v teku.
Pripravila: Monika Majar

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 905/21: Prouči naj se možnost oprostitve plačila od-
voza smeti za osnovne šole na območju Mestne občine Ptuj, 
ko te zaradi pandemije covida-19 ne obratujejo. 
Odgovor: Predmetne storitve se izvajajo kot gospodarska jav-
na služba, v posebnem pravnem režimu. Obračun storitev je 
reguliran, metodologija izračuna cene je predpisana, velja pa 
tudi načelo solidarnosti. Vključitev v sistem odvoza odpadkov 
je obvezna. Diferenciranih cen ni, zato uporabniki ne glede na 
njihov status (fizična oseba, pravna oseba, samostojni podje-
tnik posameznik) plačujejo enako ceno, ne glede na dejansko 
količino odpadkov, ki jo predajo zbiralcu. Kakšen mesec preda 
en uporabnik več, v naslednjem je lahko slika obrnjena. Pora-
čun količin storitev opravi izvajalec vsaj enkrat letno.
Sami zaradi epidemije covida-19 nismo prenehali s storitvami, 
saj je dejavnost nujna za delovanje družbe. Prav tako za odpo-
ved opravljanja storitev ne najdemo pravne podlage, ne glede 
na uveljavljene odloke o začasnih ukrepih. Razumemo, da se je 
situacija v gospodarstvu zaradi uveljavljenih ukrepov bistveno 
spremenila, vendar je treba posledice teh ukrepov reševati na 
sistemski ravni, z uveljavitvijo ustreznih pravnih podlag.
Na podlagi navedenega ni možnosti oprostitve za osnovno šolo.
Pripravil: Vilibald Šabeder, Javne službe Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 906/21: Prouči naj se možnost oprostitve zaraču-
navanja pavšalnega stroška ogrevanja za osnovne šole, ko te 
zaradi pandemije covida-19 ne obratujejo in ne uporabljajo 
ogrevanja, manipulativni stroški pa se jim kljub temu obra-
čunavajo. 
Odgovor: Oprostitev plačila fiksnih stroškov zgolj iz razloga 
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nedelovanja zavoda ni možna, saj za to ni pravne podlage. Gre 
za enakovrstne stroške in podoben koncept obračunavanja sto-
ritev, kot velja za stroške elektrike, telekomunikacij, vodooskr-
be, odvajanja in čiščenja odplak ipd.
Verjetno bi bilo treba morebitno rešitev iskati v smislu izplačila 
finančne pomoči za pokrivanje teh stroškov ali pa vzpostavitev 
pravne podlage, kot je to npr. v primeru najemnine za prostore 
države in občine. 
Pripravil: Alen Hodnik, direktor JS Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 908/21: Pobuda, da Komisija za tehnično urejanje 
prometa, ki je ustanovljena v Mestni občini Ptuj pri Svetu 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in ugotavlja ter 
določa nevarne odseke in mesta na lokalnih cestah, ulicah 
in javnih poteh ob ogledih na terenu, k sodelovanju povabi 
predsednike četrtnih skupnosti in svetnike, ki so predlagali 
ureditve na določenih območjih, ki so nujno potrebne, da se 
vzpostavijo ukrepi za umirjanje prometa. 
Odgovor: Predlagana pobuda se bo posredovala pristojnemu 
organu, Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Me-
stne občine Ptuj, in Tehnični komisiji za urejanje prometa Me-
stne občine Ptuj v obravnavo.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 909/21: Pobuda za spremembo Odloka o ureditvi 
cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj in predlog 
Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi 
javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Me-
stne občine Ptuj, s katerim bi uredili področje parkiranja 
vozil na električni pogon. To področje imajo dodelano Me-
stna občina Ljubljana, Mestna občina Novo mesto, Mestna 
občina Kranj … pri čemer se je izkazalo, da gre za primere 
dobre prakse. 
Odgovor: Predlagana pobuda se bo obravnavala pri naslednji 
spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa na območju 
Mestne občine Ptuj in spremembi Odredbe o določitvi javnih 
in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine 
Ptuj.
Pripravil: Aleš Gregorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 910/21: Kdo je tisti, ki lahko brez soglasja MO Ptuj 
in drugih občin ustanoviteljic sprejme odločitev in brez ob-
vestila ukine dežurno lekarniško službo in s tem občanom 
odvzame pravico do dostopa predpisanih zdravil izven re-
dnega delovnega časa lekarn?
Kakšne ukrepe, razen vljudnostnih opozoril, ima namen 
povzeti MO Ptuj vključno z drugimi občinami soustanovi-
teljicami?
Kdaj se bodo lekarne organizirale tako, da bodo zagotavljale 
delovanje v rednem delovnem času in dežurstvo vsaj ene le-

karne izven rednega delovnega časa, pa četudi samo z obsto-
ječim kadrom, ki ga imajo na razpolago?
V imenu vseh občanov zahtevamo, da se nemudoma pristopi 
k rešitvi nastalega problema in se v teh slabih časih ne krati 
pravic občanov do dostopa do potrebnih zdravil za njihovo 
zdravljenje tudi izven rednega delovnega časa.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je takoj, ko je izvedela za uki-
nitev delovanja dežurne lekarne po 21. uri, to pisno pozvala 
k razmisleku o ponovnem odprtju dežurne lekarne. Dopis 
Mestne občine Ptuj in odgovor Lekarn Ptuj sta objavljena na 
spletni strani Mestne občine Ptuj. Poziv k izvajanju nočnega 
dežurstva smo na pobudo mestne svetnice M. Tušek Lekarnam 
Ptuj ponovno posredovali in v nadaljevanju v celoti navajamo 
njihov odgovor: 
»V Lekarnah Ptuj smo se za skrajšanje delovnega časa odločili 
na osnovi 'Priporočila Ministrstva za zdravje glede organizi-
ranja dela lekarn ter izvajanja lekarniške dejavnosti v obdobju 
trajanja epidemije ter ukrepov za zajezitev širjenja okužb z vi-
rusom SARS-CoV-2'. Za ta korak smo se odločili predvsem iz 
organizacijskih oziroma kadrovskih razlogov. Naš zavod ima 
osem lekarn in lekarniških podružnic na območju sedmih ob-
čin. Dve enoti sta večji (s šestimi magistri farmacije), vse dru-
ge lekarniške enote (štiri lekarne in dve lekarniški podružnici) 
imajo enega ali dva magistra farmacije. Magistri farmacije iz 
enot z dvema ali več magistri farmacije poleg nadomeščanj v 
svoji lekarni poskrbijo za nadomeščanje v drugih. Tak sistem je 
vzdržen samo v normalnih razmerah, če ni preveč odsotnosti 
in če te niso predolge. Zaposlenim s težavo zagotovimo obve-
zna izobraževanja za vzdrževanje licence za opravljanje poklica 
magister farmacije pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Farma-
cevtskih tehnikov pogosto sploh ne moremo nadomeščati, saj 
smo letos imeli dve daljši bolniški odsotnosti (skoraj celo leto). 
Magistri farmacije so tako dodatno obremenjeni. Že sicer jih ni 
dovolj, da bi zadostili kadrovskim normativom.
Sedanje razmere, ko se okužbe pojavljajo tudi med zaposlenimi 
ali pa ti manjkajo zaradi drugih razlogov, povezanih z epide-
mijo (karantena, višja sila – varstvo otroka), so nas prisilile v 
začasno ukinitev izvajanja nočne dežurne službe. Na ta način 
celotno obdobje epidemije v rednem delovnem času zagota-
vljamo delovanje na vseh lokacijah. Odpiralni čas smo skrajšali 
samo v dveh enotah. V zavodu imamo tudi večje število mlajših 
magistrov farmacije, ki ne dežurajo, ker še nimajo licence za sa-
mostojno opravljanje poklica ali zaradi nege otroka do treh let.
Ker smo regijsko precej razpršeni, smo ustvarili t. i. varne me-
hurčke – poskušamo ne mešati kadra med enotami. Upamo, 
da bomo na tak način vzdržali: na vseh lokacijah čez dan, na 
dveh v soboto in dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih 
do 21. ure. Zato nočnega dežurstva od 21. do 7. ure začasno res 
ne moremo izvajati. Glede na to, da je v nočnem času po 22. 
uri izjemno malo receptov, ki sodijo v obvezo dežurne službe, 
o čemer imamo natančne statistične podatke, smo ocenili, da 
bo zaradi začasne ukinitve nočne dežurne službe preskrblje-
nost prebivalcev z zdravili minimalno okrnjena. O začasnem 
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ukrepu smo v skladu z navodili MZ pravočasno obvestili vse 
pristojne ustanove.
* Definicija in obseg dežurne službe v lekarni.
Med dežurno službo mora pooblaščena oseba izdati zdravilo 
na recept, ki je predpisan istega dne ali če je označen kot nujen 
(47. člen Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju 
zdravil za uporabo v humani medicini).
Iz odgovornosti zavoda za javno zdravje in v skrbi za kakovo-
stno preskrbo občanov z zdravili smo minimalni obseg izvaja-
nja dežurne službe razširili tudi na izdajo zdravil na vse veljav-
ne recepte in naročilnice za medicinske pripomočke, oskrbo z 
zdravili brez recepta in drugimi izdelki za podporo in varova-
nje zdravja.
Ko se bodo epidemiološke razmere v državi izboljšale in bo ka-
drovska situacija v zavodu to omogočala, bomo ponovno vzpo-
stavili 24-urno preskrbo prebivalstva z zdravili in vas o tem 
nemudoma obvestili.«
Od Lekarn Ptuj smo 11. januarja 2021 prejeli obvestilo o po-
novni vzpostavitvi neprekinjene dežurne službe: »Trenutna 
epidemiološka situacija v zavodu je zelo dobra, zato smo se 
odločili, da ponovno začnemo izvajati neprekinjeno dežur-
no službo. Zaradi spremembe delovnega časa ambulante smo 
spremenili odpiralni čas Lekarniške podružnice Destrnik, ki je 
namesto v torek popoldne zdaj odprta v ponedeljek popoldne. 
Zaradi skrajšanja odpiralnega časa nakupovalnega centra Su-
pernova Qlandia Ptuj je še vedno za eno uro krajši odpiralni 
čas Lekarne Budina – Brstje. Nadaljnje informacije o odpiral-
nih časih so na povezavi: https://www.ptuj.si/objave/232.«
Pripravili: Tanja Novak, mag. farm., vršilka dolžnosti direk-
torice Lekarn Ptuj, in Nataša Koderman

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 911/21: Ali imajo strokovne službe MO Ptuj namen 
pri teh dejavnostih CI za Ptuj brez smradu sodelovati, če bo 
to potrebno?
In če – ali bo šlo za aktivno strokovno sodelovanja ali samo 
za moralno podporo CI za Ptuj brez smradu?
Odgovor: Mestna občina Ptuj se v letu 2021 s pripravo nove-
ga občinskega programa varstva okolja za Mestno občino Ptuj, 
ki bo zastavljen za obdobje 2021–2027, ponovno poglobljeno 
loteva vprašanj varstva okolja. Med aktualna področja se uvr-
šča tudi kakovost zraka, kamor spada tudi vprašanje smradu. 
Podatki in predlogi za ukrepanje se bodo zbirali iz vseh razpo-
ložljivih virov, med katerimi bodo tudi civilne iniciative (kot 
je CI za Ptuj brez smradu) ter gospodarske družbe, med njimi 
tudi Perutnina Ptuj, d. o. o. Kot gradivo pri pripravi novega ob-
činskega programa varstva okolja bo uporabljen tudi odgovor 
Perutnine s 3. decembra 2020. Upamo, da bo v tem času uspelo 
izpeljati tudi javno tribuno, za katero sta se dogovorila županja 
Nuška Gajšek in generalni direktor Perutnine Ptuj, d. o. o., go-
spod Enver Šišić, na kateri bo Perutnina Ptuj predstavila svoje 
bodoče projekte in vlaganja. Javna tribuna bo izvedena takoj, 
ko bo to dovoljeno. 

V okviru delovnih skupin se bo vsako od okoljskih vprašanj 
poglobljeno in strokovno obdelalo, aktivno sodelovanje vseh 
vplivnih akterjev pa je pri takšnih nalogah zelo zaželeno, tako 
v okviru delovne skupine ali v okviru posvetovalne skupine ali 
s sodelovanjem javnosti. Na podlagi analize stanja okolja se bo 
za izpostavljena prioritetna področja pripravil akcijski načrt in 
predvideli ukrepi za izboljšanje stanja z nosilci, roki izvedbe in 
predvidenimi finančnimi obveznostmi z viri. 
Pripravila: mag. Zdenka Bezjak 

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 912/21: Ali se v MO Ptuj strinjamo z objavljenimi 
predlogi formiranja regij? Če da, zakaj, in če ne, zakaj ne?
Odgovor: Državni svet RS je prevzel pobudo za pripravo zako-
nodaje o bodočih pokrajinah. Pripravljeni predlog zakonodaje 
ni dobil enotne podpore s strani posameznih članov strokovne 
skupine, ki smo podali ločena mnenja. Ločeno mnenje je po-
dal tudi dr. Štefan Čelan, ki je član strokovne delovne skupine. 
V ločenem mnenju, ki so ga potrdili tudi občinski sveti občin 
Spodnjega Podravja, smo zahtevali, da se pošlje v javno obrav-
navo prvotni predlog, ki je predvideval 11 pokrajin s središči v 
mestnih občinah. V javni obravnavi pri vseh občinah v Slove-
niji je trenutni predlog, ki predvideva ustanovitev desetih regij 
in posebni status občin Ljubljana in Maribor. O tem predlogu 
bomo razpravljali na redni seji mestnega sveta v mesecu janu-
arju leta 2021.
Pripravil: dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj

OBVESTILO O VPISU OTROK V PRVI RAZRED 
OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE PTUJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Šolske novince bomo vpisovali na sedežu šol:
• v ponedeljek, 22. 2. 2021, 8.–14. ure;
• v torek, 23. 2. 2021, 8.–14. ure;
• v sredo, 24. 2. 2021, 13.–17. ure (vpis tudi na  
       podružnici Grajena);
•  v četrtek, 25. 2. 2021, 13.–17. ure (vpis tudi na  

       podružnici Grajena);
• v petek, 26. 2. 2021, 8.–14. ure.
Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2021 dopolnili šest 
let (rojeni leta 2015).
Več informacij o vpisu in šolskih okoliših si lahko prebere-
te v Uradnem vestniku št. 1/2021, ki je dostopen na spletni 
strani www.ptuj.si pod zavihkom obvestila in objave/Uradni 
vestnik.
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Intera bo prenovila del bivše vojašnice

Intera

V prvem mesecu leta 2021 se je začela prenova veličastne 
ptujske stavbe na naslovu Vičava 1. V nekih drugih časih so 
tam službovali oficirji, zadnja tri desetletja je klavrno propada-
la, novo življenje pa ji bo vdihnilo uspešno ptujsko podjetje 
Intera.

Sedež tehnoloških podjetij in podjetniški inkubator
Slikovita zgodovinska stavba je dolgo zaman iskala svoj novi 
namen in junaka, ki bi se spustil v obnovo. Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je hišo s 
pripadajočim zemljiščem upravljalo od leta 2014, jo je že prej 
brez uspeha poskušalo prodati, junija 2019 pa je nepremičnina 
končno dobila novega lastnika.
»Intera je že nekaj let iskala nove prostore, ki bi ji omogočili 
nadaljnjo rast in razvoj,« je povedal ustanovitelj in solastnik 
podjetja Intera Davorin Gabrovec. »Večino stavbe bodo zapol-
nili poslovni prostori Intere, tja se bo preselil tudi prvi ptujski 
coworking prostor Kreativnica, del prostorov pa bo namenje-
nem domačim in tujim tehnološkim podjetjem.
Na več kot 1000 m2 bo ustvarjalo več kot 80 vrhunskih stro-
kovnjakov, inženirjev in ambicioznih startup podjetnikov. Ideja 
tehnološkega parka in coworking prostora je v svetu zelo uve-
ljavljen koncept, kako na enem mestu združiti znanje in izku-
šnje; verjamemo, da bo tudi tu nastalo še nekaj uspešnih pod-

jetij,« dodaja Gabrovec, ki med drugim tudi vodi zelo uspešno 
podjetje Databox s sedežem v Bostonu.

Namesto novogradnje oživitev propadajoče lepotice
»Čeprav je Intera kot uspešno podjetje v branži sodobnih ino-
vativnih tehnologij močno vpeta v slovenske in mednarodne 
poslovne tokove, kar v praksi pomeni, da nam bi bilo velikokrat 
lažje vsaj v Ljubljani, smo želeli in želimo ostati na Ptuju. Kot 
družbeno odgovorno podjetje želimo aktivno prispevati k ra-
zvoju lokalnega podjetniškega okolja ter ohranjati in ustvarjati 
nova delovna mesta,« pravi direktor Intere Peter Ladič.
S kakovostno prenovo stavbe namerava Intera, ki se na izboru 
Zlata nit že leta uvršča med najboljše zaposlovalce v Sloveniji, 
zaposlenim ponuditi kar najboljše delovne pogoje. Hkrati pa so 
razmišljali tudi o dediščini in ekologiji: namesto da bi pozida-
vali nova zemljišča, so v svoji situaciji videli priložnost, da eno 
zgodovinsko stavbo rešijo pred propadom.
»Želimo ohraniti mogočnost in dušo te hiše, ki že vsaj sto let 
označuje mestna vrata na čudoviti zeleni lokaciji med Pano-
ramo in grajskim gričem, obenem pa ji dati vsebino, ki ji bo 
dajala energijo naslednjih sto let,« je še povedal Ladič.

Gradbeni stroji so že zabrneli
Po letu dni skrbnega načrtovanja in usklajevanja so v januarju 
začeli gradbena dela. Ker želijo ohraniti avtentičnost te mar-
kantne stavbe, tesno sodelujejo z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije. Za pripravo arhitekturne zasnove pa so iz-
brali studio Styria arhitektura, ki ima veliko izkušenj s prenova-
mi zgodovinskih stavb.
Priprava gradbišča je stekla v začetku januarja. Prenova bo 
predvidoma trajala eno leto, vrednost naložbe pa v podjetju 
ocenjujejo na 2 milijona evrov.
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Pet House SONNY – prva ptujska 
družinska trgovinica z osebnim pristopom

Stanka Krajnc Letonja

Kako je prišlo do ideje o lastni trgovini za hišne ljubljenčke?
Želja po trgovini z izbrano ponudbo, kjer lahko vsak Ptujčan 
najde izključno najboljše za svojega ljubljenčka, se je kuhala 
že nekaj časa. V začetku leta 2019 smo dobili priložnost in z 
njo končno uresničili svoje sanje. Tako smo v slabem mesecu 
dni poiskali prostor, izdelali pohištvo ter izbrali ponudbo, ki jo 
sami poznamo in ji zaupamo že iz uporabe za naše kosmatince. 

Kako ste zasnovali ponudbo, kaj vas je pri tem vodilo?
Ko smo izbirali izdelke, smo si zastavili tri glavne temelje za 
svojo ponudbo: lokalno, okolju prijazno in kakovostno. Ker sva 
s partnerjem tudi sama ustvarjalca in zdaj že tretje leto izdelu-
jeva lesene interaktivne igrače za kosmatince ter leseni deko-
rativni program za lastnike, je podpora lokalnim podjetnikom 
pri nas ena izmed prioritet – tako je polovica ponudbe sesta-
vljena iz slovenskih izdelkov. Pri vseh izdelkih zmeraj pazimo, 

Zgodba ptujske družinske trgovinice z nekoliko »drugačno« 
ponudbo za živali se je začela pisati v začetku marca 2019. 
SONNY-jevo družinsko ekipo sestavljajo Adriana, Matic, Va-
nja, Jelka in Tjaša.

da so narejeni iz okolju prijaznih materialov, pri hrani pa pred-
vsem na to, da vsebuje velike deleže svežega mesa iz etične reje 
ter da ne vsebuje snovi, ki v sklede naših kosmatincev nikakor 
ne spadajo. Naša ponudba je sestavljena iz izdelkov za nego, 
prehrane, igrač, opreme in drugih potrebščin za pse in mač-
ke ter iz nekaj osnovne ponudbe za vodne živali, glodavce in 
ptice, slednjo ponudbo pa prilagajamo glede na povpraševanje 
strank. Vsaki stranki pa z veseljem poglobljeno ob kavici pred-
stavimo svojo ponudbo, spoznamo njo, njene želje in potrebe 
njenih ljubljenčkov.

Kakšno leto je za vami in kakšni so cilji za naprej?
V letu 2020 smo pogumno zakorakali v spletno prodajo. S po-
stavitvijo spletne trgovine www.sonnypethouse.com smo dose-
gli še več zadovoljnih strank in stkali še več prijetnih vezi med 
mačjeljubci in pasjeljubci po celi Sloveniji. Začetek leta 2021 
pa je pozdravila nova prelomnica, saj smo šli novim ciljem na-
proti. Svojo fizično poslovalnico smo preselili s Peršonove ulice 
5. na novo, večjo, še vidnejšo in še dostopnejšo lokacijo. Od 4. 
januarja nas najdete na Ulici 25. maja 12 (na vogalu rdečega 
bloka). Mi se novih priložnosti že zelo veselimo, hkrati pa se za-
hvaljujemo vsem strankam, ki nam brezpogojno stojijo ob stra-
ni že od naših začetkov, in vsem novim strankam, ki nas bodo 
prav tako podpirale v nadaljevanju naše družinske zgodbe in 
nam pomagale še naprej graditi izključno kakovostno ponudbo 
za kosmatince našega lepega mesta.
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Pismo dijakov Strojne šole Ptuj – 
Ko je odvzeta mladost …

Dijakinje in dijaki Strojne šole, ŠC Ptuj

Covid-19, bolezen, ki se je prikradla v naša življenja, je 
spremenila naš vsakdan tako, kot si ga ne bi nikoli pred-
stavljali. Za zajezitev epidemije virusa, ki je svoje lovke 
razširil globalno po celotnem svetu, smo sprejeli ukre-
pe, ki so in še zmeraj predstavljajo veliko preizkušnjo za 
naše človeštvo. Ukrepi, ki so bili sprejeti, se upoštevajo 
tudi na naši Strojni šoli, ŠC Ptuj, dosledno jih upošteva-
mo dijaki in profesorji. 

V zvezi z vsem tem je bilo prelitega že precej črnila in 
izgovorjenih precej besed. Prisluhnilo se je že marsikate-
remu posamezniku, a, žal, premalo tudi nam – dijakom, 
ki obiskujemo srednje strokovne izobraževalne progra-
me.

Nam mladostnikom, v obdobju odraščanja, sta socia-
lizacija in medsebojno druženje ključnega pomena za 
nadaljnji razvoj. Ta »kriza«, kot jo nekateri imenujejo, 
nas je prizadela enako kot vsakega odraslega državljana 
naše domovine. Tesnoba, družinske težave in pomanj-
kanje so le primeri izmed mnogih posledic, s katerimi 
se srečujemo trenutno zaradi nastale situacije. Nekdo bi 
si mislil, da zaradi svoje starosti te zadeve preživljamo 
lažje, ker nismo dovolj »intelektualni« za aktualne no-
vice, bodisi s strani politike bodisi katerega koli drugega 
področja, a po drugi strani pozabljate, da se svet razvija 
in da ravno na nas gradite prihodnost. Tehnika je za da-
našnji čas, lahko rečemo, skoraj najpomembnejša gospo-
darska panoga na svetu. Izobraževanje mladih ljudi v 
bodoče inženirje, gradbenike, učitelje … To je to, kar nas 
drži pokonci in kar omogoča razvoj posameznikov in 
družbe v celoti. Znanje, ki ga ponujajo šole, ne more biti 
niti približno primerljivo s poukom na daljavo, ne glede 
na ves trud, ki ga v delo na daljavo vložimo vsi – tako 
dijaki kot profesorji! Verjetno se je pozabilo, da dijaki 
prihajamo iz različnih družin in da nekateri starši ne 
morejo priskrbeti vse potrebne tehnične opreme za svo-
je otroke. Kljub temu da je bila priskrbljena pomoč za 
takšne primere, se tega ne moremo posluževati na tako 
dolgi rok. Še mnogo hujše pa so težave, ki se, zdaj v tem 
času šolanja na daljavo, pri mladih izražajo v obliki psi-
hičnih tesnob … Odvzeto je druženje z vrstniki, tisti pri-

stni stik človeka s človekom, ki ga ne more nadomestiti še 
tako dovršeno razvita tehnika … Odvzeta je mladost …

Kot dijake srednje strokovne šole nas skrbi primanj-
kljaj na področju strokovnih predmetov in praktičnega 
pouka. V času šolanja od doma dejansko ne opravimo 
nobene ure praktičnega pouka v ustreznih specializira-
nih učilnicah in delavnicah, oteženo je tudi teoretično 
poučevanje strokovnih predmetov. Generacije pred nami 
imajo tako z isto izobrazbo več praktičnega in strokov-
nega znanja, kot ga bomo ob koncu šolanja imeli mi, kar 
nas postavi v neenakovreden položaj, tako na trgu dela 
kot pri vpisu na višje stopnje izobraževanja. 

Šolanje vsekakor ni pomembnejše od javnega zdravja, 
kljub temu pa želimo odgovorne pozvati k razmisleku 
o rešitvah, ki bi upoštevale prihodnost in življenje mla-
dih. Z nazadovanjem izobrazbe nazadujeta namreč 
tudi sama država in njen razvoj. Ker ustavitve širjenja 
bolezni ne more napovedati nihče, je treba spremembe 
uvesti čim prej, saj lahko trenutne razmere trajajo še več 
mesecev, s čimer pa se naraščanje nepopravljive škode 
pri izobraževanju mladih samo še povečuje. Na naši šoli 
smo ukrepe upoštevali vsi, odgovorno nosili maske, se 
zadrževali v svojih mehurčkih in ohranjali med seboj 
dorečeno varnostno razdaljo, a smo v javnosti pogosto 
bili očrnjeni kot eni izmed glavnih krivcev širjenja vi-
rusa.

Dijaki bi se morali čim prej vrniti v šole k praktične-
mu pouku in k pouku strokovnih predmetov. Šolanje na 
daljavo nikakor ne more nadomestiti šolskega pouka v 
za to ustrezno specializiranih šolskih prostorih. V šoli 
je nujno potrebno tudi poučevanje dijakov zaključnih 
letnikov, da se kakovostno pripravijo na opravljanje po-
klicne mature oz. zaključnega izpita. Prav tako je po-
trebna čimprejšnja vrnitev v šolske klopi dijakov prvih 
letnikov, saj se prvič srečajo s snovjo strokovnih predme-
tov, in vsi vemo, da so začetki najtežji. Ko pa se razmere 
vsaj nekoliko izboljšajo, pa predlagamo popolno odprtje 
šol in zapiranje šol oz. oddelkov »po potrebi«, glede na 
število okužb v določeni šoli oz. v posameznem oddelku. 

Mladi smo prav tako del te družbe in želimo, da se pri-
sluhne tudi našim predlogom, ki se navezujejo predvsem 
na NAŠE izobraževanje.
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PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI 
KULTURNI PRAZNIK

8. 2., 10.00 do 16.00 

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

ZVEN MASKE – FOTOGRAFSKE 
MOJSTROVINE BOJANA ADAMIČA

11. 2. do 28. 3.

Salon umetnosti PMPO

GREGOR SAMASTUR: OPUS 22

10. 2.

www.cid.si

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

SOBOTA, 6. 2.

9.00–17.00: Uvodno usposabljanje za prostovoljce, usposabljanje, 
ki ga že vrsto let organizirajo v sodelovanju s Slovensko filantropijo. 
Namenjeno je vsem, ki se pripravljajo na prostovoljsko delo, in tudi 
tistim, ki ga že opravljajo, pa si želijo pridobiti nova znanja in prijeme. 
Udeležba je brezplačna, obvezne prijave. Usposabljanje bo izvede-
no, če bodo to dopuščali veljavni vladni odloki. CID Ptuj

PONEDELJEK, 8. 2.

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik v Pokrajinskem muzeju 
Ptuj - Ormož (spletni program) / Vsebine bodo objavljene na YouTube 
kanalu Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, povezave na vsebine pa na mu-
zejski spletni strani www.pmpo.si, Facebooku in Instagramu / Ptujski 
grad: Obogatena resničnost s pametnimi očali (posnetek predstavitve 
projekta), Samostanska dela iz Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož (po-
snetek predstavitve priprav na razstavo), Ormoški grad – dom, opre-
mljen z okusom, ljubeznijo in sanjami / Oprema gradu v prvi polovici 
20. stoletja, 360 VR (posnetek predstavitve razstave z avtorico Mani-
co Hartman), M+A+S sezuje tudi vas!, 360 VR posnetek predstavitve 
razstave (razstavo in umetnice predstavlja kustosinja Stanka Gačnik), 
Vezene slike (posnetek delavnice za družine ob razstavi M+A+S sezuje 
tudi vas!), Vstajenje Mitreja, dokumentarni film o prenovi 3. mitreja in 
mitraizmu na Ptujskem (Scenarij in režija: Mihael Toš; Produkcija: To-
sch.Tv, PMPO, Mestna občina Ptuj, Hotel Mitra Ptuj); Prešernov dan, 
slovenski kulturni praznik v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož (pro-
gram v živo) / Program se izvede, če bodo epidemiološke razmere in 
vladni ukrepi dovoljevali / 10.00–16.00: Prost vstop v muzejske zbirke 
Ptujskega gradu; 10.00–16.00: Uganke neugnanke, samostojni doži-
vljajski sprehod po muzejskih zbirkah za družine, Ptujski grad; 10.00–
16.00: Prost v stop na razstavo M+A+S sezuje tudi vas! Razstava Anke 
Krašna, Metke Kavčič in Saše Bezjak, Miheličeva galerija Ptuj, 11.00: 
Javno vodstvo po razstavi M+A+S sezuje tudi vas! (vodi kustosinja 
Stanka Gačnik), Miheličeva galerija Ptuj; 10.00–13.00: Prost vstop na 
razstavo Med hvalo in pozabo – Ivan Bajde (1855–1920) in njegovi 
nenavadni glasbeni izumi, razstava ob stoletnici smrti spregledanega 
slovenskega izumitelja, Salon umetnosti Ptuj; 10.00: Javno vodstvo po 
razstavi Med hvalo in pozabo (vodi avtorica razstave kustosinja Tatjana 
Štefanič), Salon umetnosti 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

SREDA, 10. 2.

Gregor Samastur: Opus 22, nekaterih tradicij ne smemo prekiniti kljub 
izrednim razmeram, v katerih živimo. Letošnja zimska razstava Gregor-
ja Samasturja v CID-u, kot vedno posvečena spominu na njegovega 
sina, bo tako že 14. po vrsti. Odprtje razstave bomo v obliki fotografij 
razstavljenih del objavili na spletni strani www.cid.si, na Facebook strani 
CID Ptuj in na Instagram profilu @cidptuj. Takoj ko bo to mogoče, pa si 
jo bo seveda mogoče ogledati tudi v živo. Tudi tokrat bo javnosti prvič 
na ogled postavljenih 22 novih likovnih del, ki tvorijo povsem nov opus.

Zven maske – fotografske mojstrovine Bojana Adamiča, razstava. Moj-
ster Bojan Adamič (1912–1995) ni bil samo vsestranski glasbenik, sklada-
telj in dirigent. Iskanje novega mu je predstavljalo izziv na številnih drugih 
področjih, tudi v fotografiji, kjer so ga privlačile tradicionalne pustne ma-
ske, zlasti kurenti in laufarji. Razstava, ki potuje po Sloveniji in tujini že od 
leta 2003, bo ponovno na ogled na Ptuju!, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 
Salon umetnosti Ptuj, 11. 2.–28. 3. 2021, torek–sobota: 10.00–17.00, ne-
delja: 14.00–17.00; Kurentovanje 2021, tradicionalno 61. Kurentovanje 
na Ptuju bo letos postreglo s številnimi vsebinami, ki so jih letos, z željo po 
ohranitvi bogate kulturne dediščine, preselili na družabna omrežja Kuren-
tovanja ter na spletno stran www.kurentovanje.net. Spremljali boste lahko 
pretekle in zgodovinske utrinke: kurentovih skokov, medcelinskih srečanj 
tradicionalnih pustnih likov in mask Etno povorke, dneve kurentovih in 
korantovih skupin, nočnih spektaklov, dogodkov na pustnem mestnem 
korzu, mednarodne karnevalske povorke, povorke otrok iz vrtca in poko-
pa pusta. Program bo začinjen z zabavnimi nagradnimi igrami in prese-
nečenji, ki bodo kljub situaciji ohranili bogato dediščino pusta in njegovo 
norčavost. Spremljajte Kurentovanje na Facebooku, Instagramu in spletni 
strani. Zavod za turizem Ptuj

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.

PUHOV MOST

Ptuj že stoletja velja kot eno pomembnih prometnih voz-
lišč in križišče trgovskih poti. Danes reko Dravo pri Ptuju 
prečkajo številni mostovi. Najmlajši med njimi je Puhov 
most, katerega gradnja je potekala od oktobra 2005 do 
maja 2007. Puhov most je del južne vpadnice v mesto. Nje-
gova posebnost so tudi nosilni kabli, ki so sestavljeni iz 31 
jeklenih vrvi in se ponašajo z nosilnostjo 820 ton. Most je 
ime dobil po svetovno znanem inženirju in izumitelju iz 
Sakušaka pri Juršincih Janezu Puhu. Ta je do začetka 20. 
stoletja razvijal modele koles, motociklov in avtomobilov. 
Z njimi je oskrboval celo avstrijski dvor. Ptujski Puhov 
most je vsekakor gradbena posebnost in eden modernih 
simbolov starega mesta ob Dravi.
www.visitptuj.eu

TURISTIČNI KOTIČEK

ZBIRANJE ODPADNEGA STEKLA PO SISTEMU “OD VRAT DO VRAT” 
V MESTNI OBČINI PTUJ
Kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov v Mestni ob-
čini Ptuj smo s 1. 1. 2021 pričeli z zbiranjem odpadnega 
stekla po sistemu »od vrat do vrat«. S tem je omogočeno, 
da uporabniki zbirate odpadno steklo doma in ga nastavite 
na svoja prevzemna mesta. V individualnih gospodinjstvih 
je možnost zbiranja v lastnih gajbicah. V kolikor se boste 
odločili za zabojnik s strani izvajalca, pa nam to sporočite 
na telefonsko številko 02 620 73 37 ali 02 620 73 64. Ter-
mini prevzema odpadnega stekla na posameznih območjih 
se bodo vršili v enakem časovnem obdobju, kot mešani 
komunalni odpadki.
S pričetkom zbiranja odpadnega stekla po sistemu
»od vrat do vrat« so se s 1. 1. 2021 umaknili zabojniki za 
zbiranje odpadnega stekla iz ekoloških otokov.
Želimo vam prijetno zbiranje.

INFORMACIJE o možnostih oglaševanja:
041 283 694   |  02 741 71 20  |   info@agencijalotos.net
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VSAK MESEC  
V VAŠEM NABIRALNIKU.
ČASOPIS MO PTUJ  / 9.200 GOSPODINJSTEV



PTUJČAN
Vinarski trg 3, 2250 Ptuj   T: 02/78 06 430  I: www.iblo.si   E: iblo@iblo.si

Pomaranča
Hotel in restavracija

www.pomaranca.si

Ob Dravi 3 a, Ptuj
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M nepremičnine, Milena Jančič s.p., Trstenjakova ulica 7, Ptuj
T: 02 798 07 50, M: 031 310 803, www.m-nepremicnine.si

Prodajate 
nepremičnino? 

Pokličite in se dogovorite za brezplačni termin:

NUDIMO:
• posredovanje pri prometu z nepremičninami  

(prodaja, nakup, menjava),
• vodenje postopkov prodaje in nakupa nepremičnin,
• svetovanje na področju prometa z nepremičninami,
• sestavo vseh vrst pogodb ter
• drugih listin, ki so potrebne v prometu z nepremičninami.

3 storitve, 3 prednosti!
 Pod eno streho uredite zavarovanje,  

 registracijo in članstvo.
 Storitve opravite v varnem okolju. 
 Za opravljen trojček vas obdarimo  

 z vrednostno darilno kartico z 
 dobroimetjem v višini 10 €*.

*Dobroimetje na kartici lahko unovčite za nakup storitev 
in blaga. Akcija velja od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021. Izkoristite jo 
lahko novi ali obstoječi člani, ki v AMZS hkrati opravite registracijo 
in sklenete zavarovanje. Več: www.amzs.si/trivvrsto 

V vrsto 3  
in zmagal si! 

10 €*

#ZavarovanjeRegistracijaČlanstvo

AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, T: 02 749 3534


