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Spoštovani občanke in občani,

pred nami je velikonočni čas. Velik družinski praznik, praznik
povezovanja in ohranjanja starodavnih obredov, šeg in navad,

katerega srčika naj bodo spoštovanje, čuječnost,
spoštljiva beseda in iskren nasmeh.

Velikonočne pisanice, simbol življenja in rodovitnosti,
naj nas povezujejo v spokojnost intimnega

in skupnega prazničnega doživetja.

V dobrem naj zažari vsaka njena barva v vsej svoji žlahtnosti.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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60 let Ekonomske šole Ptuj

mag. Darja Harb,
ravnateljica Šole za ekonomijo, 
turizem in kmetijstvo, ŠC Ptuj
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Julija 1960 je bil sprejet sklep o ustanovitvi Ekonomske srednje šole Ptuj. V istem letu 
je bilo vpisanih 76 dijakinj v prvi letnik administrativne šole in 64 dijakov v prvi letnik 
ekonomske šole, pouk je potekal v petih učilnicah in telovadnici v prostorih nekdanje 
Vajenske šole v Raičevi ulici. Vpis se je iz leta v leto povečeval, leta 1963 se je tej šoli 
priključila še enota Vajenska šola za trgovinsko stroko. Načrtovani ukrepi Sekretariata za 
prosveto in kulturo SRS za racionalizacijo na področju vzgoje in izobraževanja leta 1968 
so v nadaljevanju predvideli, da se Ekonomska šola na Ptuju ukine, vendar je vodstvo 
šole skupaj s skupščino Občine Ptuj to preprečilo. Šola je v naslednjih letih doživela še ve-
liko sprememb, od leta 1974, ko so ptujske srednje šole podpisale sporazum o združitvi v 
SOZD Srednješolski center Ptuj, pa deluje kot organizacijska enota Šolskega centra Ptuj. 
Leta 1979 se je šola preselila v nove prostore na Volkmerjevi cesti, kjer deluje še danes. 
Šola v vseh letih svojega delovanja daje vsem udeležencem strokovna in splošna znanja, s 
katerimi lahko spreminjajo svet. Ponosni smo na zgodovino šole in obenem pripravljeni 
na nove izzive. Naša šola je dala priložnost velikemu številu mladih, ki so se, pripravljeni 
na zahteve hitro spreminjajočega se okolja, znali prilagajati in so danes uspešni na svojih 
strokovnih področjih. Ponosni smo na njihove uspešne zgodbe in hvaležni, da krojijo 
uspešen mozaik šolske zgodovine. 
V hitro razvijajoči se družbi danes opažamo, da nekatere vrednote, ki so bile nekoč bi-
stvene za življenje, izgubljajo svoj pomen. Zavedamo se, da je poleg izobraževanja tudi 
skrb za vzgojo in osebni razvoj dijakov odgovornost vseh nas, ki smo v nenehnem stiku 
z mladimi. Ni nam namreč vseeno, v kakšnem okolju odraščajo, kakšnim vzorom sledijo 
in kako razvijajo svojo osebnost. Danes sta še kako pomembna ozaveščanje odgovornosti 
posameznika ter izvajanje dejavnosti, ki so in bodo dijakom dragocene izkušnje pri obli-
kovanju pozitivnih osebnostnih lastnosti.
V času praznovanja 60 letnice je bila Ekonomska šola postavljena pred nov izziv. Vlada 
RS se je odločila za ponovno reorganizacijo ŠC Ptuj in Ekonomska šola, skupaj s sedaj že 
nekdanjo Biotehniško šolo, deluje v novi enoti pod imenom Šola za ekonomijo, turizem 
in kmetijstvo. Ker se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo kot izobraževalna institucija, 
smo izziv sprejeli pozitivno. Prilagodili bomo jadra in zapluli proti novim, uspešnim 60 
letom.
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PRENOVLJEN PTUJSKI 
MERKUR

RAZSTAVA GLEDALIŠKA 
USTVARJALNOST NA 
PTUJU

LIPONIKU PLAKETA 
CIVILNE ZAŠČITE

TRADICIONALNA REZ 
TRTE

SREBRNO PRIZNANJE 
MISTIKU

Mestna kronika

11. marca so se odprla vrata prenovljene-
ga trgovskega centra MERKUR na Ptuju. 
Prenova je obsegala osveženo podobo 

Zgodovinski arhiv na Ptuju je v sodelo-
vanju z Mestnim gledališčem Ptuj pri-
pravil razstavo ob 25-letnici Mestnega 
gledališča Ptuj, ki prikazuje pestro gle-
dališko dogajanje na Ptuju s pomočjo 
dokumentov, ki jih ptujski zgodovinski 
arhiv hrani v svojih depojih. Razstava av-
torice Nataše Majerič Kekec in soavtorja 
Sandija Žurana, z naslovom Gledališka 
ustvarjalnost na Ptuju (od 18. stoletja do 
danes), bo v MGP na ogled eno uro pred 
vsako predstavo, v digitalni obliki pa je 
dostopna na portalu SiGledal na pove-
zavi https://repertoar.sigledal.org/raz-
stava/gledaliska-ustvarjalnost-na-ptuju-
-od-18-stoletja-do-danes-.

4. marca je ob upoštevanju ukrepov pote-
kala tradicionalna rez vinske trte, modre 
kavčine – žametne črnine, potomke naj-
starejše trte na svetu, ranfola in zierfan-
dlerja na grajskem dvorišču ter renskega 
rizlinga v mestnem vinogradu. Rezi so se 
udeležili županja Nuška Gajšek, mestni 
viničar Andrej Rebernišek, osma ptujska 
vinska kraljica Monika Kovačič ter kle-
tarja Društva vinogradnikov in sadjarjev 
Osrednje Slovenske gorice Anton Potrč 
in Milan Herga.

Na 28. velikem mednarodnem ocenje-
vanju vin Mundus vini je Mistik letnik 
2020 prejel srebrno priznanje. V stekle-
nicah petega letnika Mistika se bohoti 
rumeni muškat, potrgan na lanski ku-
rentovi trgatvi v Mestnem Vrhu, njegovo 
uspešno zgodbo pa pišeta Ptujska klet in 
Zveza društev kurentov, o čemer priča 
tudi podatek, da je na izbor vsako leto 
prijavljenih kar 11.000 vzorcev vin, samo 
40 % prijavljenih vin pa dobi priznanje.

Ob 1. marcu, dnevu civilne zaščite, so na 
Ministrstvu za obrambo podelili najvišja 
priznanja s področja civilne zaščite. Pla-
keto civilne zaščite za življenjsko delo, 
posebne zasluge in izjemne uspehe pri 
zaščiti in reševanju ljudi, živali, premo-
ženja, kulturne dediščine ter varovanju 
okolja ob naravnih in drugih nesrečah 
je med drugim prejel tudi Janez Liponik, 
poveljnik Podravske regije in član uprav-
nega odbora Gasilske zveze Slovenije. Za 
prejeto priznanje mu je čestitala in se mu 
zahvalila tudi županja Nuška Gajšek.

razširjenega oddelka Vse za vrt, širšo 
ponudbo strojev in orodja ter lamina-
tov, vinilov in parketov, novost pa je tudi 
projektna pisarna REČENO STORJENO 
za individualno svetovanje, ki je nadgra-
jena s tehnologijo VR očal, s katerimi si 
lahko potrošnik ogleda svojo prihodnjo 
kopalnico še pred nakupom. Podjetje je 
odprtje prenovljenega centra pospremi-
lo z donacijo v višini 1000 evrov, ki so jo 
namenili Splošni bolnišnici Ptuj.

Stanka Krajnc Letonja
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Učno podjetje – prostor, kjer se prepletata 
teorija in praksa

Učno podjetje je učni prostor in hkrati učna metoda, kjer dijaki 
praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja. Delo v uč-
nem podjetju poteka kot v pravem podjetju, registrirana so pri 
centrali učnih podjetij Slovenije (CUPS) in poslujejo dve leti. 
Dijaki se tako v času šolanja preizkusijo, kako deluje podjetje 
v resničnih okoliščinah. Edina razlika med realnim in učnim 
podjetjem je, da v slednjem praviloma ne poslujejo z realnim 
trgom, ampak z drugimi učnimi podjetji v Sloveniji in tujini.
Ekonomska šola ŠC Ptuj na področju delovanja učnih podjetij 
nabira bogate izkušnje in dosega številne uspehe na mednaro-
dnem celjskem sejmu. Pohvalimo se lahko s številnimi nagra-
dami za najboljši sejemski nastop, v mednarodnem merilu, za 
najizvirnejšo poslovno idejo ter najdejavnejše učno podjetje, 
ki smo jo dobili v šolskem letu 2019/20. Učna podjetja so tudi 
izjemna priložnost za povezovanje z lokalnim okoljem. Dijake 
spodbujamo k iskanju poslovnih priložnosti v okolju, ki ponu-
jajo potencialne možnosti za izvedbo in s tem širitev ponudbe 
na lokalnem trgu, hkrati pa s svojimi udeležbami na različnih 
tekmovanjih in natečajih skrbijo za promocijo mesta.
V preteklih letih so dijaki, skupaj s svojimi mentorji učitelji, 
ustanovili kar nekaj uspešnih učnih podjetij, ki so že s samim 
imenom in logotipom poudarjala lokalno povezanost. UP Hi-
ške avantur se je s svojo ponudbo osredotočilo na ptujsko Pa-
noramo, hrib v neposredni bližini Ptuja, ki je popolnoma pra-
zen in je namenjen sprehajalcem. Dijaki so v tem zaznali tržno 
priložnost ponuditi domačim in tujim gostom zabavo za vse 
generacije. V UP Terme doživetij, so dijaki v poslovni ideji po-
vezali bogato rimsko zgodovino Ptuja s sodobnimi pristopi. UP 
Turistična kmetija mladih je bilo podjetje, locirano na posestvu 
Grajenščak, slogan podjetja je bil »po bio zabavo v eko nara-
vo«. Podjetje se je ukvarjalo z eko pridelavo in predelavo na 
enem mestu. UP Ptujske ikone se je odločilo, da bo poslovanje 
svojega podjetja namenilo praznovanju 1950. obletnice prve 
omembe Ptuja. Podjetje se je ukvarjalo s turizmom na Ptuju 
in z izdelovanjem video produkcij. Uspešno je promoviralo in 
predstavljalo Ptuj in našo šolo tudi na festivalu Več znanja za 
več turizma, ki vsako leto poteka v okviru sejma Alpe Adria. 
Tudi UP Endepeni, je svojo dejavnost namenilo praznovanju 
1950 letnice Ptuja. Dijaki so skrbno in izvirno oblikovali tudi 
svoj logotip, ki pomeni ena priložnost (1 – en), devet tema-
tik (9 – de), pet utrinkov (5 – pe) in nič tarnanja (0 – ni). UP 
Coffe&Cups po naše, je svoje delovanje povezalo z dogodkom 

Zgodbe o kavi ter se dejavno vključilo v projekt Bodi dober 
bodi kul, ki smo ga na naši šoli izvajali v lanskem šolskem letu. 
V tem šolskem letu na naši šoli deluje pet učnih podjetij. Dve, 
UP Mladi Poetovio kooperativa, in UP Palčice, sta se registri-
rali že v lanskem šolskem letu, preostala tri so podjetja dijakov 
drugih letnikov in so se, v času iskanja poslovnih idej, v tem 
šolskem letu tudi že registrirala. Cilj UP Mladi Poetovio ko-
operativa je z različnimi dejavnostmi oživiti Ptuj. Da bi svoje 
dejavnosti uspešno tržili, ponujajo vstopnico »Poetovianko«, ki 
jo prodajajo, z njo pa se lahko enkratno dostopa do vseh po-
nujenih dejavnosti. Dijaki so pri logotipu namesto črke »V« v 
imenu dodali dvojno flavto – simbol grške boginje Evterpe, ki 
je muza, zavetnica praznovanj in zabav. Na ta način so pouda-
rili bogato zgodovino Ptuja, obenem pa praznovanja in zabavo, 
ki bodo predmet poslovanja podjetja. 
V UP Palčice je cilj pomagati vsem sladkosnedom, ki si želi-
jo živeti boljše in bolj zdravo življenje, brez odrekanj določe-
ni hrani. Prav tako želijo spodbujati ljudi, predvsem mlade, k 
sprejemanju samega sebe. Zagotovo je najpomembnejše spo-
znanje, kako se počutimo v svojem telesu. Pri tem sta ključna 
zdrava prehrana in gibanje. Ne zaradi videza, temveč zaradi do-
brega počutja! Palčice in palčki v tem podjetju pridno ustvar-
jajo slaščice in pišejo knjigo z recepti. Zraven tega pa se seveda 
tudi brezgrešno sladkajo.
Na šoli smo na delovanje učnih podjetij zelo ponosni in dijake 
spodbujamo, da so v njih čim dejavnejši. Zavedamo se, da so 
učna podjetja izjemna priložnost, da se dijaki preizkusijo, ne 
samo pri iskanju in uresničitvi poslovnih idej, ampak tudi na 
različnih delovnih mestih. Tovrstna dejavnost v šoli jim omo-
goča, da razvijajo tudi druge kompetence, kot so zanesljivost 
pri delu, varovanje poslovnih podatkov, urejenost delovnega 
mesta, delovna disciplina, spremljanje novosti, stalno dodatno 
izobraževanje, da se naučijo reševanja problemov in timskega 
dela in da znajo pisno in ustno komunicirati s strankami in so-
delavci.

mag. Darja Harb,
ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo



6PTUJČAN

OSREDNJA TEMA

Fo
to

: Č
rto

m
ir 

G
oz

ni
k

Sonja Mlinarič, profesorica na Ekonomski 
šoli

Bronja Habjanič

Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste postali profesorica ravno 
na Ekonomski šoli?

Po končani gimnaziji na Ptuju sem se odločila za študij ekono-
mije, s katero me je zasvojil oče, ki je bil komercialni direktor 
v TGA Kidričevo. Ko sem diplomirala, sem se prijavila na raz-
pis ekonomske šole in bila sprejeta. Z veseljem sem opravila 
še celotno pedagoško andragoško izobraževanje, s katerim sem 
izpolnila pogoje za poučevanje. Uživam v svojem delu.

Kako se je v letih vašega poučevanja spreminjal program 
dela?

Srednje strokovno izobraževanje je zelo dinamičen proces, po 
zgledu tujih praks in domačih strokovnih dognanj se razvijajo 
nove metode in oblike dela, posodabljajo se učne vsebine in
uvaja praktično usposabljanje za veščine in potrebe moderne 
ekonomije in menedžmenta. Učitelji sledimo tem smernicam 
in jih uporabljamo pri izvajanju pouka. Na razvoj poklicnega
in strokovnega izobraževanja namreč v veliki meri vplivata fi-
lozofija vseživljenjskega učenja in prilagajanje gospodarskim 
razmeram v pogojih globalizacije. Pomembna novost, ki zelo
spreminja delo šole in učiteljev, je odprti kurikul. To pomeni, 
da lahko šola sama izbira učne vsebine na podlagi specifičnih 
potreb okolja in na tak način sooblikuje del izobraževalnega
programa, npr. turizem. Z dijaki razvijamo projekte za promo-
cijo obstoječih znamenitosti Ptuja in z mladostno energijo išče-
mo nove ideje in izzive na tem področju.

Ste se z leti kaj prilagodili potrebam tržišča?
Geslo naše šole je »šola s tradicijo, z ustvarjalnostjo in z ambici-
jami«, zato neprestano spremljamo potrebe tržišča in se s kuri-
kuli prilagajamo tem potrebam, trenutno so to zavarovalništvo, 
poslovno komuniciranje, finance, neposredno trženje in turi-
zem ter strokovni tuji jezik, s katerimi dijaki bogatijo znanja in 
prepoznajo nove poklicne priložnosti. To so področja, kjer je 
zaposlenih največ ekonomskih tehnikov. V specializirani učil-
nici učnega podjetja poslujejo učna podjetja kot v pravem pod-
jetju in razvijamo veščine trženja, kjer dijaki spoznajo pomen 
prave izbire izdelka, oblikovanja prodajnih cen, pravilne izbire
prodajnih poti in skrivnosti oglaševanja in nastopa na tržišču.

Če bi morali devetošolcu predstaviti poklic ekonomskega teh-
nika, kaj bi mu povedali?

Poklic ekonomskega tehnika in ekonomista je izjemno zanimiv 
in dinamičen poklic, ki ima neomejene možnosti zaposlovanja. 
Razvijamo lahko obstoječe domače podjetje, ustanovimo
lastno podjetje, zaposlimo se lahko na različnih delovnih me-
stih tržnika, računovodje, organizatorja, turističnega vodnika 
ali tajnice. Ekonomskega tehnika potrebujejo vse dejavnosti od 
trgovine, banke, zavarovalnice do javne uprave.

Kakšne so vaše želje ob praznovanju jubileja?
S praznovanjem 60 letnice je Ekonomska šola pred novimi iz-
zivi. Preimenovala se je v Šolo za ekonomijo, turizem in kme-
tijstvo, kar ponuja številne nove priložnosti, ki jih bomo gotovo
znali uporabiti za razvijanje novih vsebin in dejavnosti in ki 
bodo lahko zaposlovale mlade v našem okolju.

Sonja Mlinarič na EŠ poučuje že 38 let. Je univ. dipl. ekono-
mistka, svetnica, poučevala je različne ekonomske predme-
te, najdlje pa gospodarsko poslovanje, s katerim dijaki prido-
bivajo temeljna znanja o delovanju gospodarskih procesov 
in dejavnosti. Danes poučuje predmet poslovanje podjetij, in 
sicer teoretične osnove od ustanovitve do tekočega poslo-
vanja, ter učno podjetje, ki je učinkovita oblika izkustvenega 
učenja, poteka namreč v realnih delovnih razmerah.
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Predstavljamo: Jure Bezjak, dijak 3. letnika 
– smer ekonomski tehnik

Ste dijak 3. letnika Ekonomske šole na Ptuju. Zakaj ste se vpi-
sali ravno na to šolo?

Ekonomska šola se mi je že na informativnih dnevih zdela pra-
va izbira, preprosto sem se na tistih hodnikih videl sprehajati iz 
ene učilnice v drugo. Začutil sem neko pripadnost tej šoli, obe-
nem pa se mi je program ekonomski tehnik zdel dovolj širok 
zame, saj pri 15 letih le redki mladostniki točno vedo, kakšno 
kariero bi želeli in na katerem področju. Na polovici tretjega 
letnika lahko tako z gotovostjo trdim, da je bila ta izbira več 
kot odlična. 

Za vami sta že dobri dve leti in pol šolanja. Sedaj že lahko 
ocenite, kakšna se vam zdi šola/program?

Največja prednost šole kot šolskega centra je zagotovo ta, da 
lahko spoznaš vrstnike z različnih področij, saj so tu še druge 
šole in so nekateri predmeti združeni z njimi. Šola ponuja veli-
ko dejavnosti ter možnosti sodelovanja na različnih tekmova-
njih, ki pa niso nujno povezana samo z ekonomijo. Na šoli se 
tako rekoč vedno nekaj dogaja, zato se res lahko sleherni dijak 
najde v nekem projektu. Lažje je tudi s tega vidika, da hitro naj-
deš ljudi s podobnimi interesi, kar je lahko pri skupinskem delu 
velika prednost. Sam program ekonomski tehnik pa je izjemno 
širok, saj je veliko poudarka na stroki, tako da pridobivamo 
zares obilen spekter znanja ekonomije. Posebnost programa je 
zagotovo učno podjetje, kjer se lahko precej dobro spozna pod-
jetništvo, od ustanovitve pa do samega poslovanja. Velik pou-
darek se daje na dejansko poslovanje ne samo s slovenskimi, 
temveč tudi učnimi podjetji iz drugih držav, kar vključuje tudi 
veliko mednarodnih sejmov.

Če bi morali devetošolcu predstaviti poklic ekonomskega teh-
nika, kaj bi mu povedali?

Ekonomski tehnik predstavlja precej obširen obseg smeri: od 
menedžmenta, marketinga, financ, gospodarstva in računo-
vodstva, administracije, tudi prava … Skratka omogoča za-
poslitev na veliko področjih, predvsem pa se lahko pokažeta 
ustvarjalnost in inovativno razmišljanje, saj se velikokrat zgodi, 
da je prva asociacija na neko stvar lahko čisto »mimo«, kasneje 
pa ta ista ideja velikokrat vodi do precej dobre uresničitve. Tudi 
možnosti nadaljevanja izobraževanja so široko odprte, tako da 
se za to ni treba bati. 

Kje se vidite v prihodnosti? Boste nadaljevali v smeri študija 
ekonomije?

Čeprav o prihodnosti nerad govorim, imam študij zagotovo v 
načrtu; zelo možno je, da bo to ekonomija, a, kot rad rečem, ni 
nujno. Kaj točno bi rad počel v življenju, še ne vem, rad bi ostal 
v ekonomiji, posebej mi je všeč marketing, a se nikoli ne ve, 
kam te lahko pot zanese. 

Jure Bezjak je 18-letnik iz Cirkulan. Prvih devet izobraževalnih 
let je obiskoval OŠ Cirkulane - Zavrč, nato pa se je podal na 
ptujsko ekonomsko šolo. Že od majhnih nog se ukvarja tudi z 
glasbo, natančneje z diatonično harmoniko; do začetka situa-
cije s covidom 19 je dejavno tekmoval in med drugim leta 2019 
zastopal slovenske barve na svetovnem prvenstvu v Avstriji. V 
srednji šoli se je resneje začel ukvarjati s pisanjem; lani je dose-
gel zlato Cankarjevo priznanje ter zmagal na natečaju dijaške 
Gosarjeve nagrade. Da se je v letošnjem letu zares posvetil pi-
sanju, priča tudi njegov blog – »EkonomBlog«. V prostem času 
najraje kolesari, si pogleda kakšen film ali nogometno tekmo, 
vseeno pa vsako minuto poskuša preživeti karseda produktiv-
no. Posebnega mota, ki bi ga vodil v življenju, sicer nima, mor-
da tega, da se spominjaj dni, ko si upal na vse, kar imaš zdaj

Bronja Habjanič
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Šola je bila ob njegovem prihodu organizirana kot TOZD s 
tremi pedagoškimi enotami: ekonomsko, administrativno in 
trgovsko. Vsaka enota je imela svojega predstojnika. »V kolek-
tiv so me prijazno sprejeli. Moja naloga je bila organizirati in 
usmerjati delovno prakso dijakov, vajencev. Takrat je bil še du-
alni sistem izobraževanja. Dijaki so polovico šolskega leta pre-
živeli v šoli, drugo polovico pa v prodajalni trgovskega podjetja, 
s katerim so sklenili učno pogodbo. Za takratne generacije sem 
v obdobju prakse organiziral seminarje in ob koncu vsakega 
ocenjevalnega obdobja so učenci opravljali praktični izpit. Ta-
krat je Ekonomska šola pokrivala področje ptujske in ormoške 
občine. Vsakega dijaka, ki je bil na praksi v trgovini, sem moral 
praviloma trikrat obiskati, navezati stike s poslovodjem in bele-
žiti opažanja v zvezi z učencem vajencem. Lepo je bilo spozna-
vati nove ljudi in zame tudi nove kraje v Halozah, Slovenskih 
goricah vse do Pomurja. V tistem času je namreč vsaka večja 
vas imela kakšno prodajalno z mešanim blagom. Večja podjetja 
v tistem času so bila Panonija Ptuj(Mercator),  v Ptuju sta bili še 
dve trgovsko podjetji in sicer Izbira Ptuj in Merkur (Emona). V 

Dušan Klajderič je na Ekonomski šoli Ptuj 
poučeval kar 36 let

Poklicna pot Dušana Klajderiča na Ekonomski šoli Ptuj se je 
začela decembra 1977, ko je »učilna zidana« stala na Raičevi 
ulici. V šolskem letu 1979/80 pa so se preselili v novozgrajeni 
Srednješolski center na Volkmerjevi ulici. Poučeval je eko-
nomske strokovnoteoretične predmete.

Mateja Tomašič Ormožu je imelo sedež trgovsko podjetje Zarja.  Posebej mo-
ram poudariti, da smo imeli s predstavniki podjetij zares dobre 
odnose,« pove Klajderič. « pove Klajderič. 
Ob delu je marca 1981 zaključil drugo stopnjo takratnega VE-
KŠ-a, vmes pa je opravljal še pedagoškoandragoške izpite. Ob 
organiziranju prakse je poučeval še predmeta Trgovsko račun-
stvo in Organizacija trgovskega podjetja. 
»S šolskim letom 1981/82 se je v srednjih šolah začelo zlogla-
sno usmerjeno izobraževanje. Dualni sistem je v tistem času 
ugasnil in dijaki trgovskih šol v Sloveniji so opravljali delovno 
prakso le po nekaj tednov v vsakem šolskem letu,« se spominja 
nekdanji profesor na tej šoli. 
Kot mlademu ekonomistu so mu takrat ponudili poučevanje 
predmeta Osnove tehnike in proizvodnje, ki je vseboval tudi 
precej ekonomsko-podjetniških vsebin, sicer pa je bil predmet 
politehnične narave in naj bi dijake nekako popeljal v svet teh-
nike in računalništva, ki je bilo takrat v povojih. Predmet OTP, 
kot so ga na kratko imenovali, je bil prisoten v vseh programih, 
tako, da je  nekaj let poučeval tudi v Gimnaziji Ptuj.
V letih, ki so prihajala, so se pojavljali novi programi, kot sta 
poslovni tehnik in aranžer. Število dijakov je v celotnem ob-
dobju zelo nihalo. Sredi 70. let je bilo celo sedem paralelk trgo-
vskega programa, kasneje pa večinoma dve ali morda tri. V naj-
večjem razcvetu babyboom generacije smo imeli na ekonomski 
šoli dvoizmenski pouk in približno 1300 dijakov. Kasneje, pred 
mojo upokojitvijo, se je število prepolovilo, saj so ustanavljali 
šole v vseh malo večjih krajih, pa tudi generacije so se manjša-
le,« pove sogovornik. 
Najbolj mu je bilo všeč poučevanje poslovne matematike, pre-
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Takratna dijakinja Marija Jurič, govornica 
na odprtju šole

Marija Jurič se je pred 60 leti polna energije, ustvarjalnosti 
in želje po znanju vpisala v prvi letnik Ekonomske šole Ptuj. 
Bila je prva predsednica mladine na šoli in tudi govornica na 
odprtju šole. Tako se spominja srednješolskih dni.

Mateja Tomašič

»Na šoli je takrat delovala tudi administrativna šola. Takšnih, 
kot sem bila jaz, je bilo še veliko, ki smo se kot sošolci znašli 
na Ekonomski srednji šoli Ptuj. Takrat možnosti za šolanje ni 
bilo veliko in toliko bolj smo bili veseli šole na Ptuju, saj je s 
tem odpadel velik strošek šolanja v Mariboru, kjer bi se mo-
ral nastaniti, saj prometne povezave niso bile ugodne (vlak ali 
avtobus enkrat dnevno). Naš razrednik je bil prof. Tomšič, ki 
nam je zvesto pomagal z nasveti za dosego ciljev. Ekonomska 
šola je bila velika pridobitev za Ptujčane in okoličane. Pouk se je 
začel zjutraj in trajal 6–8 ur. Kmalu sem bila izvoljena za pred-
sednico mladine na šoli, kjer smo delovali predvsem v smeri za 
uveljavljanje in slišanje besede mladih. Na odprtju šole sem bila 
govornica, saj je datum odprtja sovpadel z datumom praznika 
mojega najljubšega pesnika, česar sem se zelo razveselila. Leta 

so minevala in vsako leto smo bili bližje zastavljenemu cilju, 
mnogim odskočna deska za zaposlitev ali nadaljevanje šolanja. 
V letih so se stkala prijateljstva, ki trajajo še danes. Tudi s pro-
fesorji ohranjamo stike, saj se srečujemo ob okroglih obletni-
cah. Mi smo odhajali. Prihajale so nove generacije in z njimi in 
časom se je prenavljala tudi šola, ki je danes ena od uglednih 
ptujskih šol.«

daval pa je tudi statistiko in druge predmete. »Na pouk moraš 
biti pripravljen, biti moraš samozavestenda si lahko sproščen. 
Takrat dijaki začutijo, da si to, kar se od tebe pričakuje. Po na-
ravi sem dokaj neposreden, stvari ne zavijam v embalažo, kadar 
je potrebno sem lahko tudi strog, v večini primerov pa nagnjen 
k humorju. Slednje so si, kot lahko dandanes v pogovoru z nek-
danjimi dijaki izluščim, dobro zapomnili. Če poskušam biti re-
alen, si v času delovne dobe nikoli nisem posebej prizadeval, 
da bi dijakom ugajal, bolj kot ne sem si prizadeval za dosego 
pedagoških ciljev ob tem pa sem se trudil, da ne bi koga pri-
zadel. Kot ugotavljam, imajo nekdanji dijaki lepe spomine na 
šolska leta. Kakih deset ali petnajst let sem vodil tudi šahovski 
krožek, potem so krožki zamrli. Vsako leto so se naši dijaki ob 
mentorstvu mojih sodelavcev in sodelavk udeleževali državnih 
tekmovanj in redno posegali po najvišjih mestih, tako pri splo-
šnih kot tudi pri strokovnoteoretičnih predmetih. Prav tako so 
sodelovali v mednarodnih projektih in mednarodnih izmenja-
vah dijakov. Vsega tega ne bi bilo brez predanih pedagoških 
delavcev, včasih še vedno hlapcev,« poudarja Klajderič, ki ima 
na svoja delovna leta lepe spomine. Čeprav je od leta 2013 upo-
kojenec, pa se še vedno srečuje z nekdanjimi kolegi. »Imel sem 

čudovite sodelavce in sodelavke, dobre, srčne ljudi, deloholike, 
strokovnjake, predvsem pa prijatelje. Sedaj, ko sem upokoje-
nec, se kljub ležečim policajem rad peljem po Volkmerjevi uli-
ci, da pogledam "moj Center" in ob pogledu nanj se mi vedno 
odvrti kakšen filmček. Zavedam se, da sem imel privilegij, da 
sem lahko bil del tega kolektiva. Vsako leto so se naši dijaki ob 
mentorstvu mojih sodelavcev in sodelavk udeleževali državnih 
tekmovanj in redno posegali po najvišjih mestih, tako pri splo-
šnih, kot tudi pri strokovno teoretičnih predmetih. Prav tako 
so sodelovali v mednarodnih projektih in mednarodnih izme-
njavah dijakov. Vsega tega ne bi bilo brez predanih pedagoških 
delavcev, včasih še vedno hlapcev. Želel bi se še pokloniti sode-
lavkama, ki sta pred 60 leti zaorali ledino na novoustanovljeni 
Ekonomski šoli Ptuj, to sta prof. Marija Svetelšek in prof. Bog-
dana Zorko. Obe sta bili odlični sodelavki in strokovnjakinji, 
vsaka na svojem področju. 
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IZ MESTNE HIŠE

Nove atletske kletke in tarče za strelce

V sklopu naložbe Prenova atletskega stadiona Ptuj, ki smo jo 
peljali skupaj z Zavodom za šport Ptuj, smo v februarju zače-
li gradbena dela ob pomožnem igrišču na Mestnem stadionu 
Ptuj. Gradbena dela za izdelavo novega metališča za met diska 
in kladiva je izvedlo podjetje Nukleus, d. o. o. Nabavili smo tudi 
novo kletko za izvedbo metov priznanega poljskega izdeloval-
ca, družbe Polanik. Ob metališču smo postavili še ploščad za 
sodnike in tekmovalce. S tem smo omogočili izvedbo držav-
nega prvenstva v metih za člane in mladince, ki se je odvijalo 

Stanka Krajnc Letonja

V aprilu začetek del na OŠ Mladika

Izbrani izvajalec del v projektu Prizidava z rekonstrukcijo in 
energetsko sanacijo OŠ Mladika – II. faza, Cestno podjetje Ptuj, 
d. d., bo 6. aprila 2021 začel izvedbena dela. Letos bo predvido-
ma dokončan prizidek z jedilnico, sledila pa bo rekonstrukcija 
obstoječega objekta za potrebe ureditve nove kuhinje. Slednja 
se bo začela uporabljati takoj po zaključenih delih in vgrajeni 
opremi v začetku leta 2022. Šele takrat bo izvajalec začel posege 
v druge dele obstoječega objekta. Izvedbena dela bodo organi-
zirana tako, da bo šolska kuhinja ves čas delovala nemoteno. 
Izvajalec bo z vsemi pogodbenimi deli zaključil avgusta 2022. 
V novem šolskem letu 2022/2023 bodo tako učenci vstopili v 
prenovljeno šolo, kar je najpomembnejše, pa je to, da bodo šol-
sko malico in kosilo pojedli v novi, težko in dolgo pričakovani 
jedilnici.

Mojca Brunčič, Stanka Krajnc Letonja

28. februarja. Na slednjem je zmagal Kristjan Čeh, z rezultatom 
67,51 m pa je izpolnil normo za nastop na olimpijskih igrah v 
Tokiu, za kar mu čestitamo.
Po tem, ko smo posodobili strelišče v Športni dvorani Mladi-
ka in nabavili elektronske tarče, smo letos namenili sredstva v 
višini 9.225,00 EUR še za nakup manjkajočih treh elektronskih 
tarč, s čimer omogočamo boljše pogoje za treniranje in tekmo-
vanje strelcev. Gre za tarče za zračno orožje na 10 m nemškega 
proizvajalca Disag. Da je do izvedbe prišlo, so ob MO Ptuj za-
služni tudi v Fundaciji za šport, Zavodu za šport Ptuj, klubski 
donatorji, člani kluba pa so v izvedbo projekta vložili več kot 
400 ur svojega prostovoljnega dela, saj kot pravijo, gre za »zgo-
dovinski projekt za razvoj strelskega športa na Ptuju«.
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Prostorsko načrtovanje v MO Ptuj

Peter Cafuta, Stanka Krajnc Letonja

Sestavni del urejanja prostora je prostorsko načrtovanje, s kate-
rim spodbujamo učinkovit, ekonomičen, pravičen in trajnostni 
prostorski razvoj ter rabo prostora.
Prostorsko načrtovanje obsega:
–  načrtovanje prostora (urbanizem, prometno načrtovanje, 

upravljanje z vodami ipd.),
–  vzdrževanje in rabo sestavin prostora (kmetijska raba, izraba 

naravnih virov, načrtovanje infrastrukture in stavbnih zem- 
ljišč).

Poglavitni pogoji urejanja prostora so zapisani v občinskem 
prostorskem načrtu (OPN). Slednji določa osnovno namensko 
rabo prostora (stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna, 
vodna in druga zemljišča) in podrobnejšo namensko rabo pro-
stora. Tako se npr. stavbna zemljišča delijo v mnogo podkate-
gorij, med katere spadajo nekatere najpogostejše:
–  območja stanovanj (npr. za gradnjo hiš s spremljajočimi de-

javnostmi …),
–  območja centralnih dejavnosti (družbena infrastruktura in 

storitve),
–  območja proizvodnih dejavnosti (obrtne, proizvodne, servi-

sne in spremljajoče storitvene dejavnosti),
–  zelene površine (parki, vrtovi, pokopališča …),
– prometne površine (ceste, železnice, parkirišča …),
–  območja okoljske infrastrukture (ravnanje z vodo, odpad-

ki …) itn.
OPN določa glavne pogoje, pod katerimi se na konkretni loka-
ciji (parceli) lahko gradi in kaj se lahko gradi (kateri osnovni 

objekti in pripadajoči enostavni ter nezahtevni objekti). Med 
glavne pogoje spadajo velikost objekta (tlorisna in višinska), 
lega, oblika strehe, odmiki od sosednjih zemljišč, oblikovanje 
objekta ipd. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za 
določen objekt pa, poleg občine, sodelujejo tudi drugi mnenje-
dajalci, ki vsak s svojega področja (režima) preverjajo pogoje 
za gradnjo. 
Tako je npr. mnogo lokacij na Ptuju, vsaj v režimu neke vrste 
varovanja kulturne dediščine, ali zavarovane naravne dedišči-
ne, za kar pristojni organ v postopku pridobivanja gradbenega 
dovoljenja izda mnenje o skladnosti nameravane gradnje z nji-
hovo področno zakonodajo. 
MO Ptuj ima sprejet in veljaven OPN, ki vsebuje tako strateški 
kot izvedbeni del. Strateški del predstavlja vizijo prostorskega 
razvoja lokalne skupnosti in je pripravljen na podlagi Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije in drugih razvojnih dokumen-
tov države in lokalne skupnosti in vsebuje usmeritve za pro-
storski razvoj občine, predvsem usmeritve za razvoj poselitve, 
za urejanje krajine in razvoj gospodarske javne infrastrukture 
in družbene infrastrukture lokalnega pomena. Prav tako je MO 
Ptuj v sklopu priprave OPN izdelala Urbanistični načrt mesta 
Ptuj kot obvezno strokovno podlago, v letu 2021 pa je začela 
dejavnosti preveritve možnosti izdelave urbanistične zasnove 
mesta Ptuj (ki po zakonu ni obvezna), s ciljem podaje natanč-
nejših odgovorov razvoja mesta v srednjeročnem obdobju.
Mesto ima izdelane vse potrebne akte v skladu z zakonodajo, se 
pa zavedamo potreb in dinamike javnosti (fizičnih in pravnih 
oseb) ter potreb in pomena razvoja družbene infrastrukture, 
zato bomo ustrezno ravnovesje poskušali udejanjiti prav z ur-
banistično zasnovo mesta Ptuj.
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Svetniki potrdili vse točke dnevnega reda

–  Pravilnik o dodeljevanju denarne 
pomoči za blaženje posledic epide-
mije COVID-19, ki so povzročile 
škodo poslovnim subjektom na ob-
močju Mestne občine Ptuj

–  Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o sprejemu otrok 
v Vrtec Ptuj

–  Sklep o potrditvi lokacijske preve-
ritve za individualno odstopanje od 
prostorskih izvedbenih pogojev v 
Mestni občini Ptuj na parcelah št. 
1438/1, 1439, 1441, 1454/13, vse k. 
o. Ptuj

–  Sklep o imenovanju predstavnice 
Mestne občine Ptuj v Svet javnega 
zavoda Šolski center Ptuj

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

URADNI VESTNIK, 
ŠT. 4/2021

Stanka Krajnc Letonja

24. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
22. marca 2021.

V skladu s sprejetim sklepom za zapira-
nje obstoječega odlagališča nenevarnih 
odpadkov I. faze CERO GAJKE so sve-
tniki na marčevski seji soglašali s pode-
litvijo neposredne koncesije za opravlja-
nje obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
celjskemu Simbiu, družbi za ravnanje 
z odpadki, d. o. o., za naslednjih 20 let. 
Slednje ne bo imelo neposrednega vpliva 
na proračun MO Ptuj, bo pa izvedba na 
20-letni ravni projekta imela pozitiven 
vpliv na proračun naših občanov. Tako 
bodo v primerjavi z ohranitvijo obsto-
ječega stanja za storitve obdelave in od-
laganja komunalnih odpadkov v RCE-
RO Celje plačali 9.948.183 EUR manj 
na 20-letni ravni projekta. Ekonomski 
kazalniki, opredeljeni v študiji upravi-
čenosti podelitve koncesije, so pokazali, 
da sta obdelava in odlaganje komunalnih 
odpadkov v RCERO Celje ekonomsko 
bolj upravičena.
Svetnice in svetniki so med drugim spre-
jeli Odlok o dopolnitvah Odloka o uredi-
tvi cestnega prometa na območju Mestne 
občine Ptuj, ki ureja področje parkiranja 
vozil na električni pogon. Z vzpostavitvi-
jo določil v odloku se onemogoča neu-
pravičeno oziroma nelojalno izkorišča-
nje električnih polnilnic gospodarskim 
subjektom, ki s temi vozili opravljajo 
pridobitno gospodarsko dejavnost, in 
istočasno omogoča vsem uporabnikom, 
da polnijo svoja električna vozila. 
Nadalje so sprejeli Odredbo o določitvi 
javnih in rezerviranih parkirnih površin, 
kjer se določijo brezplačna rezervirana 
parkirna mesta za izključno parkiranje 

in polnjenje do 180 min ter brezplačna 
rezervirana parkirna mesta za izključno 
parkiranje do 120 min za električna vo-
zila. Hkrati se bosta parkirišče Čučkova 
ulica (pri Mestnem stadionu) in Osojni-
kova cesta (pri železniški postaji) izvze-
la iz plačljivih parkirišč in se umestila 
med neplačljiva, kar bo stopilo v veljavo 
24. aprila 2021. S tem bodo zagotovlje-
ne dodatne parkirne površine za dnevne 
migrante, ki parkirajo na območjih sta-
novanjskega – blokovskega – naselja. 
Svetniki so soglasno sprejeli Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj. V cen-
tralnem vpisu, ki je letos potekal od 15. 
februarja do 5. marca 2021, bodo v Vr-
tec Ptuj vpisani vsi otroci, ki izpolnjujejo 
pogoje in bodo vključeni po prednostni 
listi. Na podlagi tega bo vrtec oblikoval 
oddelke, kot to počne že sedaj. Vrtec bo 
lahko na prosto mesto tudi med šolskim 
letom sprejel otroka s centralnega čakal-
nega seznama (če ob vpisu ni bilo dovolj 
mest) ali otroka s seznama vlog, če je po 
centralnem vpisu bilo zagotovljenih do-
volj mest in ta niso bila zapolnjena. Med 
šolskim letom se bodo na prosta mesta 
sprejemali otroci s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Ptuj, ki so jih starši vpi-
sali v roku javnega razpisa. S tem želimo 
zagotoviti mesto za otroke občanov Me-
stne občine Ptuj. Starši, ki so zamudili 
rok za oddajo vloge ali pa so bili njiho-
vi otroci rojeni po roku javnega razpisa, 
lahko oddajo vlogo za vpis v vrtec tudi 
po izteku javnega razpisa, vendar jim 
oddaja vloge še ne zagotavlja sprejema 
otroka v vrtec v novem šolskem letu. V 

kolikor bo izkazan večji interes, pa za-
kon dopušča izvedbo dodatnega razpisa. 
Na pobudo staršev, javnosti in medijev 
o vzrokih tako visokih cen programov v 
Vrtcu Ptuj so to prvi koraki, s katerimi 
bomo skušali obvladovati ceno. Hkrati 
bomo načrtovali realno število prostih 
mest, poskušali razbremeniti občinski 
proračun ter staršem, ki z odločbo cen-
tra plačujejo določen prispevek, zagoto-
viti optimalno ceno programov.
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Pomladni dnevi so tradicionalno čas čistilnih akcij. 
Že ob krajšem sprehodu ob cestah pa žal naletimo na 
prizore raznih odvrženih smeti. Povečala se je koli-

čina smeti, odvrženih iz avtomobilov, ki pristanejo v obcestnih jarkih 
in kanalizaciji ter jih mašijo, velikokrat pa tudi na njivah in travni-
kih. Glede na gostoto javnih in zasebnih posod za smeti je takšen od-
nos zavržen. Zato vas prosimo in pozivamo, da smeti odlagate v za 
to predvidene posode. Pomlad je tudi čas, ko prostoživeče in domače 
živali dobijo mladiče. Prosimo, ne približujte se gnezdom ptic ali mla-
dim divjim živalim, ko ste na sprehodu. Če ne morete poskrbeti za 
mladiče domačih živali, jih oddajte v zavetišča ali društvom za zaščito 
živali, kjer bo primerno poskrbljeno zanje, ne odlagajte pa jih v nara-
vo. Vsem, ki boste praznovali, voščimo veselo veliko noč.

Usmerjeni naprej
V marcu izkazujemo pozornost ženskam in materam, 
ki v letošnjih razmerah še posebej nosite levji delež 

reševanja covid 19 krize tako v zdravstvu kot doma v družinah, zato 
vam izrekamo najlepše čestitke ob materinskem dnevu. 
Počasi obvladujemo epidemijo, zato bo Slovenija z razpoložljivimi 
evropskimi finančnimi sredstvi lahko z investicijskimi vlaganji na 
področju infrastrukture, mobilnosti, obnovljivih virov, digitalizacije 
zagnala gospodarski razvoj, ki je osnova drugega družbenega razvoja, 
tako kulture, vzgoje, izobraževanja in zdravstva. Ministri N.si vodi-
jo zahtevne resorje, vendar znajo biti blizu ljudem, razumejo njihove 
stiske in pričakovanja. Sredstva protikrizne zakonodaje so pomoč po-
sameznikom in storitvenim dejavnostim. Nekoliko boljše financiranje 
občin daje možnost normaliziranja življenja. Želimo vam več veselja 
in upanja ob veliki noči! Mestni odbor N.si Ptuj

Ob prvi obletnici sedanje vlade lahko zatrdimo, da 
to, kar se je dogajalo v zadnjem letu, nima primer-
jave s katerim koli letom ali delom mandata doslej v 

zgodovini naše države. Spopad z epidemijo je vladi pobral 80 ali celo 
več odstotkov energije in tudi časa, ki so ga namenili uresničevanju 
temeljnih ciljev iz dogovorjene koalicijske pogodbe, zato so odloče-
ni to realizirati v 2022: debirokratizacija, decentralizacija, ureditev 
dolgotrajne oskrbe starejših, rešitev problema pomanjkanja kadrov v 
zdravstvu in prenova plačnega sistema v javnem sektorju. Z ukrepi 
v osmih protikoronskih paketih so ohranili na deset tisoče delovnih 
mest, ki bi sicer trajno izginila. V primerjavi z drugimi državami v EU 
je naša vlada edina, ki je naslovila vse kategorije državljanov.

Ob pregledu predloga Načrta za okrevanje in odpor-
nost, ki ga je objavila Služba vlade za razvoj in evrop-
sko kohezijsko politiko, smo doživeli hladen tuš. Ve-

lika množica projektov, ki jih predvideva ta predlog, se bo namreč 
izvajala v zahodni in vzhodni kohezijski regiji. Najbolj pa bode v oči 
predlog investicij v zdravstvo v višini 330 milijonov evrov, saj v njem 
ni predvidena investicija v izgradnjo urgentnega centra v ptujski bol-
nišnici. Če kdaj, je treba sedaj strniti vse politične in strokovne moči, 
da umestimo to prepotrebno investicijo v ta nacionalni načrt.

Ptujčani, en lep pozdrav. Za nami je dobra polovica 
mandata, ki je bil deloven, uspešen. Ni se kaj bati, saj 
bomo z enako vnemo delo nadaljevali. 

Ker malo samohvale ne škodi, naj naštejemo le nekaj stvari, ki smo jih 
postorili. Snemanje sej mestnega sveta. Zastava, ki plapola na gradu, 
in zastave ob 1950-letnici. Participativni proračun v znesku 125.000 
€ za naslednje leto. Nova in transparentnejša internetna stran občine. 
Pustna okrasitev peš mostu. Ozelenitev mesta – česar ne bomo nikoli 
nehali uresničevati. Tudi tu smo bili prvi in zasadili dve brezi v Me-
stnem parku – in še nismo končali. 
Za konec pa en kratek poziv – pridružite se nam in naredimo še več, 
da bo Ptuj še lepši. Vaš Ptuj je naš

Zakorakali smo v pomlad in prebujanje narave 
tudi v nas budi upanje na lepše čase. K sreči je 
okužb s koronavirusom vse manj, vedno več 
ljudi se lahko cepi. Kljub vsemu pa še naprej 

upoštevajmo predpisane ukrepe, da zaščitimo sebe in druge ter tako 
prispevamo k obvladovanju epidemije. Z odprtjem šol se je v mesto 
vrnil del vsakodnevnega utripa, življenja. Da bomo živeli v lepem oko-
lju in bo pomlad še lepša, se v aprilu pridružimo tudi čistilnim akcijam 
našega mesta.  
Veseli nas, da je mestni svet soglasno podprl izvedbo participativne-
ga proračuna, ki bo občanom omogočil, da se vključijo, da predlagajo 
projekte, za katere menijo, da bodo pripomogli k izboljšanju kakovosti 
življenja vseh nas in našega mesta. 
Želimo vam mirne in prijetne velikonočne praznike.

V stranki DeSUS smo kljub vsem težavam zvesti in 
predani svojemu delu, ki nam je naloženo. Kot De-
SUS MO Ptuj sodelujemo pri različnih projektih. 

Eden izmed njih je občanom zanimiv projekt iz predvolilne obljube 
– PARTICIPATIVNI PRORAČUN. Svetnica MS MO Ptuj iz stranke 
DeSUS je z veseljem sodelovala in dala svoj prispevek k tej nalogi. Ak-
tivna je bila v s sklepom županje Nuške Gajšek imenovani šestčlanski 
komisiji za izvedbo postopka in pripravi dokumenta za izvedbo par-
ticipativnega proračuna, ki je bil predstavljen in potrjen na februarski 
seji. Je veljaven in opredeljuje: štiri območja občine glede na število 
prebivalcev + skupino mladi, časovnico dogodkov in delavnic, viši-
no razpisanih sredstev, kdo in kako lahko sodeluje pri prijavi želenih 
projektov, skratka celotne razpisne pogoje. Tako smo v MO Ptuj še en 
korak bliže občanom, ki lahko demokratično sodelujejo pri izvedbi 
participativnega proračuna.

Dragi Ptujčanke in Ptujčani, pred nami je nova po-
mlad, ko se narava prebudi in vse spet brsti in poganja. 

Želimo si, da bi tudi na drugih področjih v našem lepem mestu po-
snemali naravo in naredili vse, da naše mesto čimprej ponovno zadiha. 
Ni skrivnost, da smo na lestvici razvitosti bolj proti koncu in da bomo 
morali narediti bistveno več na področju razvoja mesta kot celote. Me-
sto bo začelo zmanjševati razvojni zaostanek takrat, ko bomo imeli v 
mestu in regiji dovolj kakovostnih delovnih mest z višjo dodano vre-
dnostjo in dovolj konkurenčno in privlačno okolje, da bodo naši mladi 
v tem okolju tudi ostali in si tukaj ustvarjali družine. Za tovrstne ko-
rake pa potrebujemo jasno vizijo, ne pa politikanstva in predvolilnih 
puhlic. Lista ZA Ptuj!
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Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš, je posre-
doval pobudo št. 956/23: Prestavi naj se izjemno nevarno 
zarisano avtobusno postajališče v Žabjaku na lokalni cesti 
z oznako LC 328032. Avtobusno postajališče je zarisano na 
križišču cest z oznakama LC 328032 in JP828611. Omenjeni 
cesti se stikata v izjemno nepreglednem ovinku. Prav tako 
je lokalna cesta LC 328032, kljub nedavni obnovi, izjemno 
ozka in se osebno vozilo ter avtobus na njej komajda srečata. 
Odgovor: Avtobusno postajališče na lokalni cesti LC 328032 je 
namenjeno za šolski potniški promet na liniji šolskega avtobu-
sa. Ustreznost trenutne lokacije postajališča bo preverila stro-
kovna komisija za avtobusna postajališča v skladu s 35. členom 
Zakona o cestah. Ob potrebnih prestavitvah bo treba zagotoviti 
prostorske in tehnične normative za umestitev in označitev av-
tobusnega postajališča.
Pripravil: Aleš Gregorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 957/23: Koliko znaša strošek mesečnega najema za 
upravne prostore JZ Vrtec Ptuj? Ali je ta strošek kot mate-
rialni strošek kalkuliran v ceno storitve varstva in jo s tem 
draži, in ta po naših predvidevanjih ni majhen? Naš predlog 
je, da je nujno urediti upravo JZ Vrtec Ptuj v enem izmed 
objektov, ki so v lasti MO Ptuj, v najkrajšem možnem času in 
znižati stroške poslovanja, posledično pa tudi ceno varstva 
otrok. 
Odgovor: Mesečni strošek najema poslovnih prostorov za 
Upravo Vrtca Ptuj na Puhovi ulici 6 znaša 2.625,00 EUR. Na-
jemnina ne zajema obratovalnih stroškov najetega prostora 
(voda, elektrika, telefon ...), ki jih plača najemojemalec, ra-
zen stroška ogrevanja, ki ga prevzame najemodajalec. Strošek 
najema poslovnega prostora za Upravo Vrtca Ptuj je del cene 
programa in vpliva na ceno. V letu 2021 imamo v proračunu 
zagotovljeno postavko za preselitev uprave v objekt, ki je v la-
sti Mestne občine Ptuj. Dejavnosti že potekajo, zaradi starosti 
objekta, ki je bil zgrajen leta 1900, moramo preveriti vse mo-
žnosti varne preselitve uprave v Enoto Narcisa. Pripravljena 
je projektna naloga in izdelana statična presoja. Pridobili smo 
tudi tri ponudbe za pripravo projektne dokumentacije za pre-
selitev uprave. 
Pripravila: Andreja Mulec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 958/23: Krajane zanima, ali si mora vsako gospo-
dinjstvo nabaviti posebej posode za zbiranje stekla ali je lah-
ko »gajbica«?
Če je gajbica, kakšna je (PVC, les ali karton) in ali je lahko 
mrežasta ali mora biti polno stenska?
Ali bo urnik pobiranja in odvoza stekla enak urniku pobira-
nja drugih odpadkov (embalaža, papir + karton, gospodinj-
ski odpadki)?
Odgovor: Nabava posod za zbiranje odpadnega stekla je pre-
soja vsakega gospodinjstva posebej. Prvotno izvajalec ni želel 
obremenjevati gospodinjstev s posodo, zato se je IJS odločil, da 
lahko občani zbirajo odpadno steklo tudi v gajbicah, ki so lah-
ko lesene ali iz trde plastike. Poskrbeti je treba, da vsebina ob 
praznjenju ne popusti. Urnik je enak kot v času drugih ostalih 
odpadkov. Za izjeme je termin objavljen posebej.
Pripravil: Vilibald Šabeder, Javne službe Ptuj, d. o. o.

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 959/23: Koliko najemnine za gledališko kavarno od 
leta 2006 do prenehanja najema v letu 2020 bi moralo biti 
obračunane v tem obdobju z ozirom na sklenjene najemne 
pogodbe? Izračunani znesek predstavlja neposredno škodo 
MO Ptuj, kot ustanoviteljici, ker bi MGP moralo znižati zah-
tevek financiranja v enaki vrednosti. 
Koliko najemnine je bilo dejansko obračunane od Mestnega 
gledališča Ptuj?
Koliko najemnine je bilo plačane v tem obdobju?
Razlika med točko 2 in točko 3 (plačano najemnino) je ško-
da, ki jo je utrpelo MGP, posledično pa ustanoviteljica MO 
Ptuj.
Koliko vseh obratovalnih stroškov je bilo zaračunano MGP 
(različnih dobaviteljev)? 
Koliko obratovalnih stroškov je od MGP bilo dejansko obra-
čunano najemnikom?
Odgovor: Mestno gledališče Ptuj je posredovalo naslednje po-
datke o zaračunanih najemninah in stroških zadnjemu naje-
mniku. 
Od leta 2016 do leta 2020 je MGP za najemnine zaračunalo 
15.498,39 EUR. V tem obdobju je bilo najemniku za najemnino 
in stroške izstavljenih za 32.773,05 EUR računov, od tega je bilo 
do sedaj poplačanih 26.913,05 EUR. Odprtega dolga je 5860,00 
EUR, v tem znesku so tako najemnina kot stroški. Od tega je 
4650,00 EUR zavarovanega z zaplenjenim premoženjem, tako 
da je nezavarovanih terjatev ostalo še 1210,00 EUR, kar pred-
stavlja 3,7 % vseh terjatev iz obdobja najema. Nakazilo prejme 

Pobude in vprašanja s 23. seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj
Objavljamo pobude in vprašanja s 23. redne seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v ponedeljek, 22. 
februarja 2021, ter odgovore nanje.
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MGP praktično vsak teden in skupni dolg se manjša. Nekdanji 
najemnik redno tedensko nakazuje in poplačuje odprte terja-
tve. Premoženje se mu bo vrnilo, ko bo poplačal celotne ter-
jatve. 
Na gledališko kavarno se nanašajo stroški ogrevanja, vode in 
elektrike. Za elektriko ima kavarna svoj števec in se strošek ob-
računava neposredno, kot je izmerjen.
 V tem obdobju je bila skupna poraba gledališča naslednja:
– voda (omrežnina in poraba)     8731,49 EUR
– ogrevanje     16.761,54 EUR
SKUPAJ     25.493,03 EUR
Strošek elektrike je bil najemniku obračunan po dejanskih ra-
čunih za porabo in omrežnino za odjemno mesto gledališka 
kavarna v znesku 12.829,58 EUR. Za ogrevanje in vodo je bilo 
zaračunanih 4445,08 EUR, kar predstavlja 17,44 % vseh stro-
škov gledališča.  
Ocenjujemo, da so bili vsi stroški obratovanja najemniku za-
računani, tako da je govoriti o neposredno povzročeni škodi 
narobe, zavajajoče in tendenciozno. 
Pripravil: Peter Srpčič, direktor MGP 
Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala 
pobudo št. 960/23: Debla, ki ležijo v potoku Rogoznica pod 
mostom na Dornavski cesti, in drevesa v strugi potoka naj 
pristojna služba, ki ima koncesijo za vzdrževanje cest ali 
potokov pod cestami, čim hitreje odstrani, da se ne bo ob 
prvem večjem dežju struga potoka zajezila in povzročila po-
plave v gornjem delu struge potoka Rogoznica. 
Odgovor: Vzdrževalcu objekta pod mostom na Dornavski ce-
sti Cestnemu podjetju Ptuj smo naročili odstranitev ovir v po-
toku Rogoznica.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 961/23: Kdo je bil investitor obnove fasade objekta 
vogalna stavba Mestni trg 4, stara trgovina NAMA in kasneje 
MURA, ki je s tem dejanjem pokvaril videz objekta?
Kje so bili v času izvajanja teh del odgovorni ljudje ZVKD in 
zakaj so to dovolili?
Kje je bil v času izvajanja teh del naš mestni arhitekt, ki naj bi 
z arhitektonskega vidika postavljal pogoje izvedbe fasad in 
pročelij objektov v starem mestnem jedru Ptuja? 
Odgovor: Mestna občina Ptuj je izvedla popravilo fasade na 
Mestnem trgu 4, saj je del ometa odpadel. ZVKDS je določil 
odtenek barve in podal soglasje na popravilo fasade. V starem 
mestnem jedru Ptuja je za podajanje soglasij in določitev barv 
fasad pristojen ZVKD.
Pripravila: Asja Stropnik Paternost

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 962/23: Ponovno podaja pobudo v zvezi z odgo-
vorom na pobudo št. 946/22, da se preveri, katere odplake 
iz občine Kidričevo se iztekajo v kanalizacijsko omrežje, ki 
se nato predelajo na centralni čistilni napravi Mestne občine 

Ptuj. Zaradi pojava težkih kovin v odplakah in blatu je po 
pridobljenih informacijah lahko sklepati, da te prihajajo iz 
obratov in zemljin z območja Kidričevega. Odgovor, ki so ga 
pripravili v Komunalnem podjetju Ptuj, je po mojem mne-
nju netočen in zavajajoč ter ne sledi dejstvom, pridobljenim 
na podlagi izpisov iz PISO. 
Odgovor: Pobudo smo posredovali Komunalnemu podjetju 
Ptuj 1. marca 2021.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
vprašanje št. 963/23: Kam odvajajo blato iz naselij Marjeta 
na Dravskem polju, Trniče, Prepolje in Brunšvik glede na to, 
da iz podatkov ni razvidno, da bi bilo zgrajeno kanalizacij-
sko omrežje v smeri proti Mariboru, ter koliko sredstev iz 
tega naslova dobi Komunalno podjetje Ptuj in posledično 
tudi Mestna občina Ptuj kot večinski lastnik?
Odgovor: Pobudo smo posredovali Komunalnemu podjetju 
Ptuj 1. marca 2021.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 964/23: Komunalnemu podjetju Ptuj naj se po-
sreduje njegov odgovor in opozorilo na njihov odgovor na 
pobudo 900/21 in druge pobude in vprašanja, ki se nanašajo 
na njihovo delovanje. Vprašanja in pobude so eden izmed 
temeljev demokracije, preko katerih mestne svetnice in sve-
tniki posredujemo vprašanja občank in občanov na javne za-
vode z namenom preveritve transparentnosti in zakonitosti 
delovanja določenega zavoda ali javne službe, kar med dru-
gim Komunalno podjetje Ptuj tudi je. 
Občani so šibkejša in podrejena stranka v postopku, zato je 
treba podati jasna, nedvoumna ter nezapletena pojasnila, 
iz katerih bo razvidna razumljiva razlaga, ki jo bo razumel 
vsak občan, ki plačuje te storitve. 
Odgovor: Pobuda in odgovor na pobudo št. 900/21 sta bila po-
slana na Komunalno podjetje Ptuj, d. d., dne 1. marca 2021.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 965/23: Posreduje naj se podatek o količini od-
plak, ki jih prejme CČN iz drugih občin, in kakšen je fiksen 
in variabilni pretok odplak in kakšen je finančni prispevek 
teh uporabnikov. Komunalno podjetje Ptuj naj priskrbi po-
datek, katere občine so uporabnik naše CČN, kolikšne so ko-
ličine, ter podatek o fiksnem in variabilnem pretoku kakor 
tudi o vrstah odplak ter ali jim je zaračunana tudi amortiza-
cija in o kakšnih vrednostih je govora.
Odgovor: Pobudo smo posredovali Komunalnemu podjetju 
Ptuj 1. marca 2021.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
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budo št. 966/23: Posreduje naj se podatek o življenjski dobi 
Centralne čistilne naprave Ptuj in kakšna sredstva se name-
njajo za njeno vzdrževanje … 
Centralna čistilna naprava je v uporabi že več kot desetletje, 
zato je na mestu vprašanje in istočasno pobuda, da se prido-
bijo podatki:
–  o življenjski dobi CČN, 
–  o trenutnem stanju CČN, 
–  koliko sredstev je pridobljenih iz naslova amortizacije, 
–  koliko teh sredstev je akumuliranih za potrebe remontov, 

vzdrževanja …, 
–  kdaj je planirana izraba CČN, 
–  kakšni bodo stroški za nadgradnjo oz. posodobitev CČN,
–  koliko sredstev se porabi za vzdrževanje in na katerih de-

lih. 
Odgovor: Pobudo smo posredovali Komunalnemu podjetju 
Ptuj 1. marca 2021.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 967/23: Pobuda na odgovor 943/22, da se preveri, v 
kateri fazi je izgradnja čistilne naprave Perutnine Ptuj. Pe-
rutnina Ptuj že dalj časa obljublja, da bo vzpostavila svojo 
čistilno napravo, s katero bo razbremenila CČN Mestne ob-
čine Ptuj. Odgovor, ki so ga posredovali iz Perutnine Ptuj, ni 
podal odgovorov na podana vprašanja. Pridobita in posre-
dujeta naj se točen podatek o količini odplak, ki jih proizvaja 
Perutnina Ptuj, ki jih predeluje CČN, in finančna vrednost. 
Kakšen je znesek, ki ga plača Perutnina Ptuj na letni ravni za 
odplake na CČN, ki naj bo razdeljen na postavke, iz katerih 
bodo razvidne količine in zaračunane vrednosti? 
Odgovor: Dodatno pojasnjujemo, da odpadnih vod ne merimo 
sami, temveč to za nas izvaja pogodbeni partner, ki je vpisan v 
evidenco na Agenciji RS za okolje in ima potrebno pooblastilo 
za opravljanje monitoringa ter akreditirani laboratorij. Obseg 
in način meritev je določen v okoljevarstvenem dovoljenju, v 
katerem so določene tudi mejne vrednosti in količine vod.
Za izgradnjo nove čistilne naprave na lokaciji Mesne industri-
je na Zagrebški cesti smo že pred več kot enim letom vložili 
vlogo za gradbeno dovoljenje in ga do sedaj še nismo prejeli. 
Naša vloga je v obravnavi na republiški ravni, trenutno pa smo 
v zaključni fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, ki je 
del integralnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Izgradnjo nove čistilne naprave bomo začeli takoj po pridobitvi 
vseh ustreznih dovoljenj, za kar imamo v poslovnem načrtu za 
leto 2021 tudi rezervirana sredstva.
Posredovala: mag. Renata Lovrak, direktorica odnosov z jav-
nostmi skupine Perutnina Ptuj, d. o. o. 

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 968/23: Ponovno pobudo na pobudo 944/22, da 
se preveri, na kakšen način lahko Festival Arsana podeljuje 
nagrade, vinjete ipd., glede na to, da je financiran iz prora-

čuna Mestne občine Ptuj, in na kakšen način se lahko prire-
jajo igre na srečo oz. nagradne igre, če je organizator finan-
ciran iz javnih sredstev. Odgovor je bil namreč pripravljen 
pomanjkljivo in ni podal bistvenega odgovora, ali je za to 
potrebno dovoljenje ali ne. Strokovne službe naj pripravijo 
poizvedbo, na kakšen način se lahko (če je dovoljeno) orga-
nizirajo tovrstne nagradne igre in igre na srečo, da se v pri-
hodnje izognemo dvomom o zakonitosti izvedbe tovrstnih 
dejavnosti. Ponovno podaja pobudo, ali je Festivalu Arsana, 
ki vsako leto pridobi sredstva za organizacijo prireditve iz 
proračuna Mestne občine Ptuj, dovoljeno, da ponujajo na-
grade, kot so letne vinjete za uporabo avtocest.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je preverila namensko porabo 
dodeljenih sredstev in ugotovila, da so bila sredstva porablje-
na namensko, skladno z javnim pozivom in sklenjeno pogod-
bo. Mestna občina Ptuj pa ni odgovorna za ravnanje Društva 
za glasbeno umetnost Arsana oziroma porabo sredstev, ki jih 
to društvo pridobi iz drugih virov, saj je Društvo za glasbeno 
umetnost Arsana pravna oseba zasebnega prava, ki je ni usta-
novila občina.
Pripravil: Benjamin Panikvar

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 969/23: Poda naj se informacija, na kakšen na-
čin bodo stanovalci in lastniki stanovanjskih hiš, ki do sedaj 
niso bili priklopljeni na javni vodovod, morali plačati komu-
nalni prispevek in kdo bo kril to investicijo. 
Glede na to, da so se občani dolžni priključiti na javni vodo-
vod, ki ga pa ni. Pri tem je kar nekaj neznank, in sicer:
–  kdo bo financiral izgradnjo vodovoda; 
–  kdaj bo vodovod zgrajen;
–  kje se bo gradil vodovod; 
–  kdo bo plačal komunalni prispevek;
–  kolikšen bo komunalni prispevek in od kje ga bodo dolžni 

plačati (od merilnega mesta do vstopa v objekt ali celotno 
traso vodovoda, ki bo šel po njihovem zemljišču); 

–  kaj bo, če lastniki zemljišč ne dajo služnosti za vodovod; 
–  kaj je z odškodninami za zemljišče, kjer bo potekal vodo-

vod, ipd. 
Iz priloženega izpisa iz PISO je eden izmed primerov, kjer 
je razvidno, da je v Krčevini pri Ptuju številka 74 najbližji 
vodovod zgrajen do stanovanjske hiše Orešje 187, naprej pa 
ne. Oddaljenost od zadnjega odjemnega mesta je približno 
190 metrov. Na kakšen način se bodo reševale takšne in po-
dobne situacije in ali je namen, da se izgradnja vodovodnega 
omrežja izvede v cestišču?
Odgovor s strani inšpektorata glede priključitve na javno vo-
dovodno omrežje:
Občinski inšpektorat je meseca januarja 2021 s strani upra-
vljavca javnega vodovodnega omrežja na območju MO Ptuj 
prejel seznam nepriključenih objektov na javno vodovodno 
omrežje in je lastnikom nepriključenih objektov posredoval 
pisni poziv za podajo pisnega pojasnila o dejanskem stanju za-
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deve. Na podlagi prejetih odgovorov s strani lastnikov objektov 
bo ugotovljeno dejansko stanje.
Na podlagi navedenega se bo pristopilo k reševanju priključitev 
lastnikov, ki so oddaljeni od javnega vodovoda in sedaj nimajo 
možnosti za priključitev. Ko bodo zadeve jasne, bomo lahko 
določili trase in časovnico izgradnje ter koliko sekundarjev vo-
dovodnega omrežja je treba zgraditi. Sekundarno vodovodno 
omrežje je občinska gospodarska javna infrastruktura, katere 
investitor je Mestna občina Ptuj. 
Prihodnji uporabnik vode mora plačati komunalni prispevek 
pred priključitvijo svojega objekta na javni vodovod.
Komunalni prispevek za lastnike, ki trenutno nimajo možnosti 
priključitve (preveč oddaljeni od javnega vodovoda), se bo ob-
računaval po novem Odloku o podlagah za odmero komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje 
Mestne občine Ptuj glede na bruto površino objekta in velikost 
parcele, zato bo za vsakega investitorja drugačen izračun ko-
munalnega prispevka.
Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oz. opre-
ma javne infrastrukture (četrti odstavek 2. člena Odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ptuj), celoten 
priključek od sekundarja do objekta je strošek lastnika.
Ob izgradnji novih sekundarnih vodovodov se bomo skušali 
držati tras na javnih površinah, kjer to ne bo mogoče, bomo 
morali pridobiti služnosti. 
Če lastniki zemljišč ne bodo podpisali služnosti, bomo predla-
gali ustanovitev služnosti v javno korist za javno vodovodno 
omrežje. 
Ustanavljanje služnosti v javno korist je odplačno, razen če se 
lastnik zemljišča strinja, da je brezplačno.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 978/23: Kakšen je napredek na področju 
obnove vodovodnega omrežja v zadnjih treh mesecih?
Odgovor: Postopek javnega naročila za izdelavo projektne do-
kumentacije DGD in PZI za projekt Celovita obnova vodovo-
dnega sistema Spodnje Podravje je v zaključni fazi, za dne 8. 
marca 2021 je sklican Kolegij županov Spodnjega Podravja, na 
katerem bo sprejeta odločitev glede nadaljevanja oziroma za-
ključka postopka.
Pripravila: Adela Ferme

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 970/23: Pripravi naj se podatek, na kakšen način je 
bila podana izjava direktorja Komunalnega podjetja Ptuj, ki 
je v izjavi za Radio Ptuj povedal, da imajo v načrtu do kon-
ca leta 2022 zgraditi 98 % kanalizacijskega omrežja. Občane 
Četrtne skupnosti Grajena in Četrtne skupnosti Panorama 
zanima, na kakšen način je bila mišljena podana izjava di-
rektorja, saj se zavedajo, da gradnje v njihovi četrtni skupno-
sti ni mogoče izvesti v takšnem kratkem časovnem obdobju, 
in občane jezi, da se v javnost dajejo takšne informacije. Prav 

tako pa jih jezi izjava zaradi deleža 2 %, ker je površina, kjer 
ni kanalizacijskega omrežja, bistveno višja. Želijo imeti in-
formacijo oziroma pojasnilo glede izvedbe projektov kana-
lizacije v njihovih četrtnih skupnostih. Istočasno pa prosijo, 
da se poda informacija, ali obstaja realna verjetnost o gra-
dnji kanalizacijskega omrežja v obdobju naslednjih petih let.
Odgovor: Pobuda je bil poslana na Komunalno podjetje Ptuj, 
d. d., 1. marca 2021.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 971/23: Poda naj se informacija, kdaj bo objavljen 
razpis za male čistilne naprave in kakšna bo vrednost sofi-
nancerskega deleža Mestne občine Ptuj. Občanke in občane 
prav tako zanima, v kakšnem času lahko pričakujejo izplači-
lo sofinancerskega deleža.
Odgovor: Razpis bo 10. marca 2021 v izredni številki Ptujčana. 
Razpis je odprt pribl. šest mesecev, hitrost izplačila sofinancer-
skega deleža je odvisna od ustreznosti delovanja MKČN. Če 
meritve o kakovosti delovanja MKČN ustrezajo (ponavadi se 
opravijo tri meritve), jih občan predloži in se sklene pogodba, 
ki je izplačana v 30 dneh od sklenitve.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 972/23: Poda naj se informacija o gradnji parkirne 
hiše pri »Blagovnici« na Trstenjakovi ulici, kjer je bil leta 
2017 že izdelan idejni projekt. 
Odgovor: Ker gre v opisanem primeru za zasebno iniciativo, 
o tem ne moremo podajati svojih mnenj, saj s projektom ne 
razpolagamo. Gre za zasebno zemljišče, za katero pa bi se bilo 
mogoče dogovoriti z lastnikom glede uporabe. Če se bomo za 
to odločili, bodo postopek vodile Javne službe Ptuj. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja 

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 973/23: Pobuda vezana na odgovor 944/22, gle-
de uporabe nevarnega plina amonijaka v hladilnih sistemih 
Perutnine Ptuj. Glede na to, da gre za nevaren plin, je vsa-
ko nestrokovno ravnanje z njim izjemno nevarno, zato se 
postavljajo vprašanja občanov, ali ima Perutnina Ptuj v tej 
zvezi izdelan načrt v primeru nesreč in ali so s tem načrtom 
seznanjeni civilna zaščita, center za obveščanje, policija, 
PGD Ptuj, PGD Breg - Turnišče in drugi, ki bodo v primeru 
nesreče poklicani na reševanje. Če načrt obstaja, ga zanima, 
kdaj je bil nazadnje ažuriran in ali je v skladu s strategijo 
varstva okolja na območju Mestne občine Ptuj. Naj se prido-
bi podatek, ali je načrt usklajen in potrjen na državni ravni 
glede direktive SEVESO in drugih načrtov s področja zaščite 
in reševanja. 
Odgovor: Na Mestni občini Ptuj imamo izdelano Oceno ogro-
ženosti pred naravnimi nesrečami v Mestni občini Ptuj, ki za-
jema tudi primere nesreče z nevarnimi snovmi. V oceni ogro-
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ženosti je določeno, da morajo posamične ocene ogroženosti 
izdelati tudi podjetja, zavodi ter organizacije, ki v delovnem 
procesu uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi, ki 
predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče. Občina seznani 
občane na kritičnih območjih s potencialno nevarnostjo, v ta 
namen pripravi ustrezna navodila za primer nesreče ter tako 
zagotavlja osebno in vzajemno zaščito. Podjetja, zavodi in or-
ganizacije, ki v proizvodnem procesu uporabljajo nevarne sno-
vi, morajo opraviti ustrezne oblike usposabljanja delavcev, za 
pridobitev ustreznih znanj za ravnanje z nevarnimi snovmi. 
V večjih gospodarskih družbah imajo štab CZ, poverjenike in 
ustrezne enote CZ.
Delovna organizacija Perutnina Ptuj, d. d., ima svoje proizvo-
dne obrate v ravninskem delu in v glavnem izven strnjenih 
naselij. Za intervencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi ima 
koncesijo PGD Ptuj, s katerim mora posamezni gospodarski 
subjekt urediti pogodbena razmerja, če nimajo zagotovljene 
varnosti z lastnimi silami. 
Perutnina Ptuj, d. d., nam do tega trenutka ni posredovala 
ocene ogroženosti in morebitnega načrta ukrepanja v primeru 
nesreče. Prav tako ni bilo nobenega usklajevanja predvidenih 
ukrepov, ker so predpostavljeni zagotavljali, da njihova dejav-
nost ne ogroža okolja. 
Mestna občina Ptuj ni zavezana za izdelavo načrta varstva pred 
nevarnimi snovmi. Ukrepe in naloge v primeru nesreče v Pe-
rutnini Ptuj pa bi izvajali na osnovi skupnega Načrta za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ptuj. 
Pripravil: mag. Janez Merc
Odgovor Perutnine Ptuj: Seveda smo seznanjeni z evropsko 
direktivo SEVESO (Direktiva 2012/18/EU o obvladovanju 
nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne sno-
vi). Količina amonijaka v hladilnih sistemih v naših proizvo-
dnih obratih ni tako velika, da bi predstavljala tveganje za tovr-
stno nesrečo. Ne glede na to pa v vseh svojih obratih ravnamo v 
skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Posredovala: mag. Renata Lovrak, direktorica odnosov z jav-
nostmi skupine Perutnina Ptuj, d. o. o. 

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 974/23: Posreduje naj se število študentov v Regij-
skem višješolsko in visokošolskem središču REVIVIS Ptuj in 
poda informacija o vzdržnosti financiranja tega študijskega 
središča. Iz poročila Visoke šole na Ptuju, objavljenega v ja-
nuarju 2021, ni zaslediti novih vpisov. 
Odgovor: Regijsko višješolsko in visokošolsko središče REVI-
VIS Ptuj je zavod, ki ga je leta 2004 ustanovila MO Ptuj (podob-
no se je dogajalo tudi v drugih mestnih občinah po Sloveniji z 
izjemo Maribora in Ljubljane), da bi v lokalnem okolju združe-
vala in spodbujala izobraževanje na višješolski in visokošolski 
ravni. V letih, ki so sledila, se je zakonodaja spreminjala, tako 
na višješolski kot visokošolski ravni, in tako REVIVIS kot tudi 
drugi podobni zavodi po Sloveniji niso zaživeli tako, kot je bilo 
načrtovano. REVIVIS ni in ne more biti institucija, kamor so 

vpisani študenti, in zato ni možno posredovati števila študen-
tov. Zavod ni akreditiran s strani NAKVIS (in po visokošolski 
zakonodaji tudi ne more biti) in zato posledično tudi ne more 
vpisovati študentov. Iz proračuna MOP izhaja, da je za delova-
nje tega zavoda namenjenih 3000 EUR letno, s čimer se pokriva 
izvedba višješolskega in visokošolskega sejma, ki je namenjen 
vsem srednješolcem iz naše regije, spodbujanju nekaterih pro-
mocijskih dejavnosti za področje izobraževanja in pokrivanju 
minimalnih materialnih stroškov. Zavod tudi nima zaposlenih 
in ostaja registriran samo iz enega razloga. REVIVIS je ustano-
vitelj Visoke šole na Ptuju. Visokošolski zavod namreč lahko 
ustanovi samo Vlada RS ali pa lokalna skupnost preko zavoda, 
kot je REVIVIS. Že nekaj časa si tudi prizadevamo, da ustano-
viteljstvo Visoke šole na Ptuju prenesemo na drugo pravno ose-
bo (npr. gospodarsko družbo), vendar so nas epidemija in po-
sledice v zvezi z njo pri naših prizadevanjih za zdaj ustavile, kar 
pa ne pomeni, da cilja ne nameravamo doseči. Na drugi strani 
imamo akreditiran visokošolski zavod – Visoka šola na Ptuju, 
ki edina v Sloveniji izvaja visokošolski strokovni program Bio-
nika v tehniki. V študijskem letu 2021/22 je vpisanih 16 izre-
dnih študentov, kar, v primerjavi z drugimi podobnimi zavodi, 
ki izvajajo izredni študij s področja tehnike, pomeni veliko. 
Prijave in vpisi za 2021 pa potekajo meseca marca in avgusta 
2021.
Pripravila: mag. Darja Harb

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 975/23: Na prazno steno nad tržnico naj se namesti 
poslikava »PLES KURENTOV« avtorja Franceta Miheliča, 
kot je v preteklosti že bila. Vodstvo Mestne občine Ptuj naj 
se dogovori z lastniki o ponovni namestitvi omenjene posli-
kave. 
Odgovor: Objekt je v zasebni lasti, kar pomeni, da bi bil naj-
prej potreben dogovor z lastnikom, ki bi moral s tem soglašati, 
potem pa je ključen dogovor, kdo to financira. Občina v tem 
trenutku nima niti sredstev niti pravne podlage za financiranje 
izvedbe takega projekta. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 976/23: Kakšen je odziv županje na pobu-
do, da se pripravi OPPN za eno najelitnejših lokacij na Ptuju, 
ki je na Zadružnem trgu ob peš mostu in prstanu (območje 
BT14). Zaradi celostnega ohranjanja kulturne dediščine in 
edinstvenega pogleda na veduto Ptuja je treba nemudoma 
pristopiti k sprejetju OPPN (občinski podrobni prostorski 
načrt). V njem naj se natančno opredeli, kakšni gradbeni po-
segi, rešitve in ukrepi so tu mogoči in kakšni ne. Pri tem naj 
se obvezno upoštevajo pogoji iz Odloka o razglasitvi Gradu 
Ptuj za kulturni spomenik državnega pomena (3. odstavek 
3. člen in 4. alineja 4. člen). Hkrati naj se vsaka namera gra-
dnje na tem območju, ki ne upošteva tega odloka, do spreje-
ma OPPN zaustavi. Na tem območju je namreč predvidena 
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gradnja dveh večstanovanjskih blokov, ki ni skladna s strate-
škim delom OPN, naj pa bi bila skladna z izvedbenim delom 
OPN. Iz navedenih razlogov je na tem območju predvidene 
gradnje nujno treba sprejeti OPPN, ki bo zaščitil/ohranil ne-
okrnjen pogled na veduto.
Odgovor: Območje enote urejanja prostora (EUP) BT14 na 
desnem bregu Drave se v skladu z OPN ureja s prostorskimi 
izvedbenimi pogoji iz OPN. OPN, ki je bil sprejet leta 2015, 
ne vsebuje usmeritev za izdelavo OPPN za območje EUP BT14, 
kar pomeni, da bi se za izdelavo OPPN upoštevali skupni pro-
storski izvedbeni pogoji (PIP) ter PIP za EUP in podrobna na-
menska raba prostora CU (osrednja območja centralnih dejav-
nosti), ki pa so napisana splošno za vsa CU območja v občini.
Postopek za začetek izdelave OPPN v trenutni fazi v danem 
primeru ne bi prinesel nobenega novega momenta v zadevi, 
saj upravna enota pri izdaji gradbenih dovoljenj upošteva 
veljavnost aktov v trenutku podaje vloge, ko je torej veljal, in 
še vedno velja, zgolj OPN. Začetek postopka izdelave OPPN 
torej ne bi imel vpliva na izdajo gradbenega dovoljenja in ne bi 
mogel posegati v projekt. Občina pa bi tako ali tako pri izde-
lavi OPPN v vsebinskem smislu morala upoštevati praktično 
enaka določila glede bistvenih sestavin predvidene gradnje, 
kot jih je v primeru izdaje mnenja glede skladnosti name-
ravane gradnje na podlagi OPN. S tega vidika odločitev za 
OPPN v začetni fazi ne bi nujno pomenila drugačnega rezul-
tata. Poleg tega je tu gradnja dopustna, tako da gradnje v nobe-
nem primeru ne bi mogli prepovedati in preprečiti. 
MO Ptuj se je namreč ob sprejemanju OPN leta 2015 zaveda-
la izjemnosti prostora desnega brega Drave vse od Term Ptuj 
proti železniškemu mostu, zato je v OPN za vsa še nepozidana 
območja ali območja, potrebna prenove, predvidela izdelavo 
OPPN (v prilogi označeno z modro barvo).
Na danem območju BT14 ob Dravi pa gre za praktično že 
pozidano območje, zato se (tudi ob upoštevanju 15-m varo-
valnega pasu reke Drave) takrat očitno ni zdelo smiselno, da 
bi obstoječe prebivalce bremenila s potrebnostjo izdelave 
OPPN (v prilogi označeno z roza barvo).
Poudariti je treba, da v takih postopkih podajajo svoja mnenja 
tudi drugi deležniki in da občina pristojnosti poseganja v odlo-
čitve drugih mnenjedajalcev nima; tako tudi v primeru vodenja 
postopka OPPN za predmetno območje ne bi mogla sprejemati 
odločitev z drugih resornih področij. 
Kot smo že večkrat pojasnili, je stališče MO Ptuj, da je gradnja 
dopustna iz prostorskega izvedbenega dela OPN, ne pa tudi iz 
strateškega, kar smo zapisali v svojem mnenju. 
Naše trditve je v svojem odgovoru investitorju Ministrstvo za 
okolje in prostor ZAVRNILO z argumentom, da se za »pro-
storski izvedbeni akt na podlagi 48. člena Zakona o urejanju pro-
stora ne šteje strateški del prostorskega akta. Zato ugotovitev v 
mnenju, ki se nanaša na strateški del akta, za izdajo gradbenega 
dovoljenja ni pravno pomembna.« 
Na predloženi projekt smo podali negativno mnenje tudi zato, 
ker je po našem mnenju šlo za neskladnost s strateškim delom, 

vezanim na varovanje značilnih pogledov na mesto in grajski 
kompleks. V tem delu je pristojno Ministrstvo za kulturo v 
odgovoru Upravni enoti Ptuj zavzelo naslednje stališče: »Kar 
zadeva Odlok o razglasitvi Gradu Ptuj za kulturni spomenik dr-
žavnega pomena (uradni list RS, št. 81/99-3847, 111/2000-4600, 
66/2001-3549), s katerim je Ptuj – Grad (EŠD 583) razglašen za 
kulturni spomenik, ministrstvo ugotavlja, da je dikcija druge-
ga odstavka 3. člena, ki določa, da vplivno območje spomenika, 
poleg 300-metrskega pasu okrog spomenika, obsega tudi ves od-
prti prostor v širši okolici, na katerem bi načrtovali objekte ali 
uporabo, ki bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativ-
no vplivali na zaščitene funkcionalne in vizualne elemente spo-
menika, glede na okoliščine primera neizvršljiva, saj morajo 
biti meje vplivnega območja v odloku o razglasitvi določene tako 
natančno, da so določljive v naravi in zemljiščem katastru (drugi 
odstavek 13. člena ZVKD-1).«
Pripravila: Nuška Gajšek, županja 

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 977/23: Ali je Mestna občina Ptuj bila v 
komunikaciji z Ministrstvom za zdravje glede urgentnega 
centra Ptuj v obdobju zadnjih treh mesecev?
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v zadnjih treh mesecih, enako 
kot svet zavoda SB Ptuj, katerega občinski predstavnik ste tudi 
sami, čakala na imenovanje novega ministra. V tem času pogo-
vori niso bili možni, ker iz očitnega razloga ni bilo sogovornika. 
Smo pa v mesecu novembru 2020, v času, ko je bil minister za 
zdravje Tomaž Gantar, in ponovno v mesecu februarju 2021, 
ko je položaj ministra za zdravje zasedel Janez Poklukar, na Mi-
nistrstvo za zdravje naslovili prošnjo za obravnavo in izvedbo 
izgradnje urgentnega centra na Ptuju. Dopis smo posredovali 
tudi na naslov kabineta predsednika vlade. Odgovorov (še) ni-
smo prejeli. Dopis je bil predhodno usklajen z direktorico SB 
Ptuj. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 979/23: Kako bo Mestna občina Ptuj pri-
stopila k pospešenemu črpanju sredstev iz sklada za obnovo 
in razvoj? V njem je možnost tako za ureditev arheološkega 
muzeja, vodovoda kot mnogih drugih pomembnih infra-
strukturnih projektov na Ptuju.
Odgovor: Koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in odpor-
nost – RRF (Sloveniji je v tem okviru na voljo 5,2 milijarde €, 
od tega 1,6 milijarde € nepovratnih in 3,6 milijarde € povra-
tnih sredstev) je pogojeno s potrditvijo nacionalnega Načrta 
za okrevanje in odpornost (NOO) s strani Evropske komisije 
(EK). Le-tega je Vlada RS oddala v neformalno usklajevanje 
19. oktobra 2020 in prejela tudi že prve pripombe EK, ki jih je 
treba upoštevati in do aprila 2021 poslati popravljeno verzijo 
NOO. Skladno z usmeritvijo Evropske komisije morajo NOO 
podpirati dolgoročne reforme in naložbe, zlasti v zelene in di-
gitalne tehnologije, s trajnim učinkom na produktivnost in od-
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pornost gospodarstva. Predvidene naložbe morajo zagotavljati 
odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskr-
be, blažiti socialno-ekonomske posledice epidemije covida-19 
in podpirati strateška vlaganja za zeleni in digitalni prehod. V 
prihodnjih mesecih se bo EK, ki s sredstvi Sklada za okrevanje 
in odpornost upravlja centralizirano, opredelila do reform in 
naložb v NOO ter potrdila naložbe do vrednosti razpoložljivih 
sredstev.
V NOO bodo vključeni ključni strateški državni projekti, med-
tem ko bodo drugi projekti lokalnih skupnosti, podjetij in dru-
gih upravičencev po večini izbrani na javnih razpisih oziroma 
preko drugih ukrepov.

Vlada in nekatera ministrstva so v prejšnjem letu »zbirali« pro-
jektne predloge za vključitve v državne projektne »sezname«, ki 
smo jih posredovali tudi z MO Ptuj in ZRS Bistra Ptuj (v vlogi 
RRA):
•  9. junija 2020 smo na ZRS Bistra Ptuj poslali obsežne projek-

tne liste za projekte Dominikanski samostan III. faza, Izgra-
dnja neprofitnih stanovanj v MO Ptuj ter Grajska žitnica – ar-
heološki muzej. ZRS Bistra Ptuj je pripravila projekt izgradnje 
spodnjepodravskega vodovoda (za interventni zakon).

•  10. julija 2020 smo bile občine pozvane k posredovanju infor-
macij o projektih, ki bi jih lahko uvrstili med sofinanciranja 
REACT EU (dodatna sredstva za EKP v okviru trenutne fi-
nančne perspektive 2014–2020 za blaženje posledic epidemije 
covida-19), iz naslova katerega ima Slovenija na voljo 312 mio 
€. Za pripravo tega nabora smo imeli časa dve uri. Posredo-
vali smo seznam, na katerem so bili projekti Urgentni center 
Ptuj, OŠ Olge Meglič – streha, OŠ Mladika – 2. faza, Izgradnja 
neprofitnih stanovanj, Mestni trg 1 – obnova stavbe, UE Ptuj 
– sanacija stavbe, Dominikanski samostan III. faza, Vrtec Ptuj 
– centralna kuhinja in uprava, Rekonstrukcija Volkmerjeve 
ceste, Gasilski dom Pacinje, Garažni plato, Žitnica – Arheolo-
ško razstavišče in Dom upokojencev Žabja vas. 

•  25. avgusta 2020 smo na ZRS Bistra Ptuj poslali Seznam 
prednostnih projektov za obdobje 2021–2024, ki je vseboval 
osnovne informacije o naslednjih projektih: Gasilski dom 
Pacinje, Kanalizacijski sistem v MO Ptuj, Sistem daljinskega 
ogrevanja, OŠ Mladika – 2. faza, OŠ Olgica – streha, OŠ Breg – 
jedilnica in streha telovadnice, Vrtec Ptuj – kuhinja, novi od-
delki, Glasbena šola – streha in povečanje površin, Izgradnja 
neprofitnih stanovanj, Urgentni center Ptuj, DU Ptuj – Žabja 
vas, Mestni trg 1 – obnova stavbe, Stavba UE Ptuj – obnova 
stavbe, Raičeva 2 – obnova stavbe, Kino Ptuj – obnova stavbe, 
Ljudska univerza Ptuj – zamenjava oken, strehe, Žitnica – Ar-
heološko razstavišče, Prešernova 29, Dominikanski samostan 
– III. faza, Parkirna/garažna hiša (Lackova), Garažna hiša ob 
SB Ptuj in ZD Ptuj, Prenova poslovilnega objekta.

•  18. januarja 2021 smo v sodelovanju z Zavodom za turizem 
na MGRT posredovali nabor predlogov MO Ptuj s področja 
turizma in kulture, ki bi jih morda lahko financirali s stra-
ni RRF (Mehanizem za okrevanje in odpornost), v katerem 

smo navedli naslednje projekte z osnovnimi informacijami: 
Mestna hiša, Dominikanski samostan – III. faza, Žitnica – Ar-
heološko razstavišče, Vzpostavitev arheološkega parka Pano-
rama, Arheološki depo odprtega tipa, Revitalizacija območja 
Koteks, Mestni stolp, Prenova starega mestnega jedra z obno-
vo tlakovanih površin in starih mestnih vodnjakov, Izboljša-
nje dostopnosti za razvoj turizma, Digitalizacija Dominikan-
skega samostana, Posodobitev destinacijske spletne strani z 
nadgradnjo spletne prodaje in rezervacijskega sistema, Vi-
talizacija Ptujskega jezera, Turnišče – revitalizacija gradu in 
parka, Obnova stanovanjske hiše na Prešernovi 4 – značilne 
srednjeveške meščanske hiše, najstarejše v Prešernovi ulici, 
Prenova Fürstove hiše.

Kot je razvidno, smo svoje ključne projekte aktivno komunici-
rali z ministrstvi in pričakovati bi bilo, da se kakšen od navede-
nih projektov znajde na seznamu strateških projektov države. 
Za projekte skladno s sprejetimi NRPi, Proračunom MO Ptuj 
2021 in okvirnim 10-letnim investicijskim načrtom izvajamo 
potrebne dejavnosti, da bi lahko pravi čas (s primerno pripra-
vljeno dokumentacijo) kandidirali za sredstva, ki bodo na voljo 
preko javnih razpisov.
Pripravila: Simona Kašman

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval pobudo št. 980/23: Pred dnevi so se nanj obrnili 
številni občanke in občani Mestne občine Ptuj, ki izražajo 
zaskrbljenost nad delovanjem Mestne občine Ptuj v primeru 
gradnje dveh neprofitnih blokov v centru Ptuja, za avtobu-
sno postajo. Znano je, da je interes občine na sedanjem par-
kirišču za avtobusno postajo graditi dva bloka neprofitnih 
stanovanj. V ta namen poteka javna razgrnitev elaborata. 
Zaradi trenutnih razmer razgrnitev poteka izključno preko 
spleta, zaradi česar prihaja do zapletov. V prvi javni nazna-
nitvi z dne 4. januarja 2021 je bila namreč podana napač-
na povezava do elaborata. Občina je to napako opazila ter z 
namenom odpravitve napake izdala drugo javno naznanilo 
dne 19. januarja 2021. Tudi v tej naznanitvi povezava do ela-
borata ni bila pravilna oziroma napake niso odpravili. To-
krat sicer občina sama ni opazila napake, a je bila nanjo opo-
zorjena s strani javnosti. Zaradi slednjega so izdali še tretje 
javno naznanilo, dne 22. januarja 2021. Ampak tudi v tem, 
torej že tretjem naznanilu, povezava do elaborata še vedno 
ni pravilna. Na to je bila občina s strani javnosti ponovno 
opozorjena, ampak sedaj z njihove strani ni več odziva. Sku-
pina občanov meni, da gre za namerno zavajanje javnosti, 
saj je težko od nekoga na občini pričakovati, da bi lahko v 
treh uradnih dokumentih naredil identično napako. Javnost 
si glede na vse to ustvari svoje mnenje in zdi se, kot da nekdo 
ve, zakaj do teh napak prihaja.
Odgovor: Postopek lokacijske preveritve je MO Ptuj začela za-
radi določila v OPN Mestne občine Ptuj, s katerim se določa 
minimalno 1,5 parkirnega mesta na stanovanje pri večstano-
vanjskih stavbah, Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah 
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za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj pa določa, da je za 
vsako stanovanje na parceli, namenjeni gradnji, zagotovljeno 
najmanj eno parkirno mesto. Zaradi uskladitve s sektorskimi 
predpisi bo OPN v aktualnem postopku sprememb in dopolni-
tev popravljen. Ker pa postopek sprememb OPN običajno traja 
več let, se za potrebe gradnje nove večstanovanjske stavbe na 
Potrčevi ulici minimalno število parkirnih mest določa z loka-
cijsko preveritvijo. 
V zvezi z javnim naznanilom za javno razgrnitev elaborata lo-
kacijske preveritve na Potrčevi cesti smo dolžni pojasniti, zakaj 
je prišlo do več popravkov javnega naznanila. Pred izvedbo jav-
ne razgrnitve je bilo treba vse lastnike sosednjih zemljišč pisno 
obvestiti o javni razgrnitvi. Pisna obvestila 67 lastnikom so bila 
poslana 15. in 16. decembra 2020, ko je bilo oblikovanje nove 
spletne strani MO Ptuj še v teku, zato so v teh obvestilih in pri-
pravljenem naznanilu bili navedeni podatki o objavi na stari 
spletni strani MO Ptuj. Po vzpostavitvi nove spletne strani s 1. 
januarjem 2021 in zaprtjem stare je bilo treba popraviti javno 
naznanilo z navedbo novega spletnega naslova, ponovno pisno 
obvestiti vse lastnike sosednjih zemljišč o novi spletni strani in 
novi »lokaciji« javne razgrnitve ter podaljšanju javne razgrni-
tve. 
Ob tem smo se spopadli tudi z nekaterimi novostmi, ki jih zah-
teva nova spletna stran. Pri navedbi URL-naslova se je zgodila 
napaka in hiperpovezava ni vodila neposredno do razgrnjenega 
gradiva, ampak le na osnovno stran MO Ptuj. Do gradiva se pa 
je kljub temu ves čas dalo dostopati tudi z osnovne strani MO 
Ptuj s sledenjem opisu iz naznanila po menijih spletne strani, 
na voljo pa so bili tudi kontaktni podatki za dodatne informa-
cije (telefonska številka in e-pošta). Na omenjeno težavo smo 
bili s strani obiskovalcev spletne strani opozorjeni, zato smo šli 
takoj v popravek naznanila in dodatno podaljšanje javne razgr-
nitve. Pri iskanju napake smo ugotovili, da v izpisu URL-naslo-
va na novi spletni strani v brskalniku tudi ni več »www«, zato 
smo 22. januarja 2021 v popravku navedli naslov brez www. Po 
objavljenem naznanilu smo takoj preverili povezavo, ki spet ni 
delovala (napaka je nastala zaradi razlikovanja terminov »ob-
jave« in »objava« v naslovu), a je bila napaka na spletni strani 
odpravljena v roku približno ene ure. Tako so vsem zainteresi-
ranim bile dostopne pravilne spletne vsebine 22. januarja 2021 
od 13.45 dalje, nepopravljen pa je ostal skeniran dokument, 
preko katerega hiperpovezava niti ni mogoča. 
Javna razgrnitev je bila torej dvakrat podaljšana. Prvič zaradi 
spremembe spletne strani in istočasno zaradi situacije s covi-
dom-19, ki je onemogočila izvedbo javne razgrnitve v fizični 
obliki. Drugo podaljšanje javne razgrnitve se je zgodilo zara-
di v uvodu opisane napake v povezavi na gradivo. Kljub temu 
smo s strani javnosti preko telefona prejeli povpraševanja po 
podrobnejših informacijah v zvezi z gradivom. Že v roku, ki 
je bil naveden v prvem javnem naznanilu, pa smo prejeli tudi 
pripombe na razgrnjeno gradivo, pod katere je podpisan velik 
del stanovalcev CMD. Glede na to, da je bila razgrnitev zaradi 
boljše seznanitve javnosti dvakrat podaljšana in da je velik del 

zainteresirane javnosti podal pripombe, ocenjujemo, da je bilo 
gradivo dostopno v ustrezni meri, vse dejavnosti v zvezi z javno 
razgrnitvijo pa so bile v smeri izboljšanja dostopnosti gradiva 
in seznanitve javnosti, nikakor pa ne za omejevanje dostopa, 
kot je očitano v anonimnih dopisih, ki smo jih prejeli. 
Za napake, ki so se v zvezi z javno razgrnitvijo ob spletu oko-
liščin zgodile, se opravičujemo in vsekakor niso bile namerne.
Projekt Izgradnja stanovanjskega bloka z neprofitnimi stano-
vanji je v fazi javnega naročila za izvajalca priprave projektne 
dokumentacije. Razlog za izvedbo projekta je v pomanjkanju 
stanovanj na Ptuju. Namen projekta je izgradnja stanovanjske-
ga bloka z 49 stanovanji. Naloga projektantov bo, da poleg same 
zasnove objekta objekt tudi ustrezno locirajo, tako da se ohra-
nja čim več obstoječe zelenice, ki se bo tudi uredila z dodatno 
zasaditvijo, ter čim več obstoječih javnih parkirnih mest. Kako-
vost bivanja stanovalcev se bo z ureditvijo tega degradiranega 
prostora le izboljšala.
V tem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije s 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Gradnja se bo začela v letu 
2022.
Pripravila: Dejan Zorec in Mojca Brunčič

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 981/23: Pred dnevi smo lahko v medijih 
zasledili, da bo DUTB prodajala parcele v Rabelčji vasi, na 
katerih bi lahko zgradili 34 blokov. Vsi se zavedamo potrebe 
po novih stanovanjskih kapacitetah na Ptuju, zanima pa me, 
ali imamo na ravni občine sprejeto usmeritev razvoja Ptuja. 
Namreč, veliko ljudi meni, da sta tako četrtni skupnosti Cen-
ter in Ljudski vrt že precej zapolnjeni in da je treba dodatne 
stanovanjske kapacitete ustvarjati na drugih območjih Ptu-
ja, saj imamo izrazito neusklajeno porazdelitev prebivalstva 
glede na vse četrti. 
Odgovor: V primeru prodaje zemljišč DUTB gre za območje, 
ki ga ureja prostorski izvedbeni akt Odlok o sprejemu ZN Ra-
belčja vas – severozahodni del (UV občin Ormož in Ptuj, št. 
16/94, UV MO Ptuj, št. 10/02, 6/07, 7/10) (kasneje nekoliko 
preimenovan). Gre za sprejet in veljaven izvedbeni akt, ki je 
podlaga za neposredno izdajo gradbenih dovoljenj, v kar MO 
Ptuj ne more posegati, saj ni lastnica zemljišč na obravnava-
nem območju. Območje je tudi vsaj že od leta 1994, kot del 
načrtovanega pristopa urejanja prostora v Mestni občini Ptuj, 
namenjeno kompleksnejši večstanovanjski gradnji. Prostorski 
dokumenti so tisti, v katerih se dolgoročno zastavijo glavne 
smeri razvoja določene dejavnosti. Mednje sodi tudi bivanje s 
spremljajoči dejavnostmi, za katere se je razvoj za gradnjo ob-
močij večje gostote primarno predvidel na severnem delu me-
sta Ptuj in v manjši meri v drugih delih mesta Ptuj z vlogo in 
funkcijo občinskega središča (tudi dejanske potrebe za zdaj ne 
nakazujejo, da bi v bližnji prihodnosti potrebovali več razpolo-
žljivih površin za večstanovanjsko gradnjo, ki bi jo bilo smisel-
no usmerjati v druge četrti, četudi odmislimo hierarhijo naselij, 
funkcijo in vlogo naselij ter njihov značaj). V okoliški prostor 
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se, po načelih razmestitve dejavnosti v prostoru, večstanovanj-
ska gradnja praviloma ne usmerja oziroma je možna le v manjši 
meri v večjih oskrbnih središčih ipd. Ta proces se v zastavljeni 
smeri odvija torej že pribl. tri desetletja, kar odraža izpolnje-
vanje enega osnovnih načel urejanja prostora, tj. kontinuiran 
prostorski razvoj. Tudi danes zastavljeni razvoj v kontekstu 
prostorskih aktov uresničujemo v strateškem delu občinskega 
prostorskega načrta, v katerem pa so predvidene tudi določene 
krepitve preostalih delov oziroma četrti naselja Ptuj.
Pripravil: Peter Cafuta

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 982/23: Predlaga, da sledi-
mo pozivu civilne iniciative za ptujsko obvoznico in na na-
slednji seji mestnega sveta sprejmemo sklep za odstop od 
sporazuma, ki ga je na lastno pest brez vedenja mestnega 
sveta podpisal bivši župan g. Senčar na škodo prebivalcev 
Ptuja, saj dopušča navezavo prihodnje »hitre« ceste Ormož–
Markovci na obstoječo regionalno cesto, ki gre skozi strnje-
ni naselji Spuhljo in Budino. Prav tako predlaga občini, da 
preveri vse možnosti pravne zaščite prebivalcev zaradi one-
snaževanja in hrupa, saj bo Ptuj v primeru takšne škodljive 
navezave v nekaj letih doživel prometni kolaps.
Odgovor: O uvrstitvi točke na dnevni red seje Mestnega sveta 
MO Ptuj bo odločil Kolegij županje z vodji svetniških skupin. 
Glede zaščite prebivalcev se je Mestna občina Ptuj odločila za 
meritve kakovosti zraka v Spuhlji, rezultati meritev bodo pod-
laga za pravno zaščito oziroma ukrepe za zmanjševanje one-
snaženosti. 
Pripravil: Dejan Zorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 983/23: Naproša za seznam 
vseh realiziranih investicij po posameznih četrtnih skupno-
stih (naziv investicije in finančni vložek) v obdobjih različ-
nih županov, kot sledi, 2002–2014 (g. Čelan), 2014–2018 (g. 
Senčar) in 2018–2020 (ga. Gajšek).
Odgovor: Pobuda oziroma vprašanje se nanaša na zanimivo 
primerjavo obdobja zadnjih 20 let. Zaradi svojega obsega to-
vrstna analiza terja nekoliko več časa, kot ga je na voljo za pri-
pravo odgovorov na pobude in vprašanja svetnikov. Ker želimo 
pripraviti gradivo korektno, bomo potrebovali več časa, pred-
vidoma vsaj mesec dni ali celo dva, saj tovrstna analiza terja 
sodelovanje vseh oddelkov in končno obdelavo podatkov, ob 
hkratnem tekočem delu občinske uprave.
Pripravil: Alen Jevtović, direktor občinske uprave

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 984/23: Delovni sestanki, ki 
jih sklicuje županja s svetniki in so zaprti za javnost, niso več 
namenjeni svojemu prvotnemu smislu podajanja informa-
cij, ampak se na njih debatira tudi o pomembnih zadevah, 
kjer se že pred sejo mestnega sveta oblikujejo sklepi, ki se 

na sejah zgolj potrjujejo, kar onemogoča občanom vpogled 
v to, kdo zagovarja kakšna stališča. Zaradi navedenega pre-
dlaga, da se za takšne zadeve namesto delovnih sestankov 
sklicujejo izredne seje ali pa se vsaj začnejo pisati zapisniki 
za delovne sestanke, ki se javno objavijo, da se zagotovi tran-
sparentnost.
Odgovor: Delovni sestanki so neobvezni in so namenjeni ob-
veščanju svetnikov o stanju projektov in odprtih temah ter 
splošni razpravi, na podlagi katere županja dobi s strani svetni-
kov tudi usmeritve za pripravo gradiva, pri določenih temah. 
Delovne sestanke bom sklicevalca še naprej, udeležba je pro-
stovoljna. Zapisniki se vodijo, niso pa premet javne objave, ker 
gre za neformalne pogovore. 
Izredna seja pa se v skladu s poslovnikom skliče za obravna-
vanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic 
redne seje, poleg županje jo lahko predlaga tudi ¼ članov sveta. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja 

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 985/23: Glede na to, da se v 
pol leta, odkar je bil sprejet sklep za zaprtje odlagalnega po-
lja nenevarnih odpadkov CERO Gajke, ni še čisto nič prema-
knilo v smislu sanacije tega polja, predlagam, da se občanom 
v skladu s pogodbo o CERO Gajkah ponovno začnejo izpla-
čevati polne bonitete (odškodnina in odvoz smeti). Hkrati 
ponovno zahteva, da se javno objavi podrobni terminski plan 
sanacije odlagalnega polja. Zanima jo tudi, katere dejavnosti 
še tečejo na področju CERO Gajk, saj krajani poročajo, da se 
še vedno tam odlagajo smeti, ter ali drži, da pogozditev tega 
odlagalnega polja ni v načrtu in ali je sploh mogoča.

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 996/23: Krajanom Spuhlje in Budine 
so se ukinile praktično vse bonitete, kljub temu da je prav-
no mnenje odvetnikov, da je pogodba veljavna, dokler niso 
izpolnjene vse točke iz omenjene pogodbe. Prosi, da se poda 
natančna časovnica, kdaj se bodo CERO Gajke dejansko za-
prle (ne samo na papirju) in sanirale. To naj seveda vključuje 
tudi kompostarno, ki je glavni izvor smradu.
Odgovor na pobudi št. 985/23 in 996/23:
Veljavnost krovne odškodninske pogodbe oziroma 15-letno 
obdobje od začetka odlaganja odpadkov na odlagališče CERO 
Gajke se je izteklo 19. junija 2018. Po tem datumu je Mestni 
svet Mestne občine Ptuj sprejel več sklepov o soglasju k bonite-
tam po izteku veljavnosti pogodbe o medsebojnih pravicah in 
obveznostih za izgradnjo CERO Gajke, in sicer vse do sprejema 
Sklepa o začetku postopka zapiranja obstoječega odlagališča 
nenevarnih odpadkov I. faze CERO Gajke, št. 354-141/2020-1, 
z dne 14. septembra 2020 (Sklep o zapiranju odlagališča), na 
podlagi katerega je bil na isti seji sprejet tudi sklep o ukinitvi 
brezplačnega odvoza odpadkov ter postopnem zmanjševanju 
višine individualne odškodnine do dokončne ukinitve. 
Zapiranje odlagališča je kompleksno opravilo, ki zajema vrsto 
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različnih dejavnosti. Mestna občina Ptuj je na podlagi sprejete-
ga Sklepa o zapiranju odlagališča nekatere postopke, ki so pove-
zani s samim zapiranjem, že začela. MS MO Ptuj je s sprejetim 
Sklepom o zapiranju odlagališča prav tako sprejel odločitev, da 
vsi trenutno postavljeni objekti (sortirnica, balirnica, zbirni 
center, kompostarna in drugi pripadajoči objekti) ostanejo v 
funkciji in se ne odstranijo tudi iz razloga, da se ohranijo delov-
na mesta. Postopek zapiranja odlagališča je predpisan v Uredbi 
o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 
37/18 in 13/21). Zaprtje odlagališča se ne zgodi čez noč, temveč 
je treba pri zapiranju upoštevati vse zakonske predpise s pred-
metnega področja in traja tri leta oziroma največ do pet let, kar 
vključuje pridobitev potrebne projektne in druge dokumenta-
cije, raznih dovoljenj ter izvedbo zapiralnih del. Upravljavec 
odlagališča pa mora po končanih zapiralnih delih v roku 30 dni 
vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za 
obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja.
Postopek zapiranja odlagališča bo podrobneje opredeljen v 
projektu zapiranja odlagališča, vključno s terminskim planom 
zapiranja. Skladno z uredbo bi se zapiralna dela na odlagališču 
tako zaključila leta 2024 (triletno obdobje) oz. najpozneje leta 
2026 (petletno obdobje).  
V letu 2015 je sprememba zakonodaje s področja ravnanja z 
odpadki prepovedala odlaganje neobdelanih mešanih komu-
nalnih odpadkov na odlagališča. Zakonodaja je tako predpisa-
la, da se na odlagališče lahko odlagajo samo ostanki mešanih 
komunalnih odpadkov po njihovi predhodni mehansko-biolo-
ški obdelavi. Na podlagi tega je koncesionar javne službe zbira-
nja komunalnih odpadkov na območju MO Ptuj in upravljavec 
odlagališča CERO Gajke, Javne službe Ptuj, bil primoran po-
iskati drugo primerno rešitev. Mešani komunalni odpadki so 
se zato začeli predajati drugim centrom za ravnanje z odpadki, 
ki so izpolnjevali predpisane pogoje, na odlagalno polje I na 
CERO Gajke pa so se tako prenehali odlagati mešani komunal-
ni odpadki s 1. januarjem 2016. Na polje se občasno pripelje 
presevek po sejanju komposta, ki se uporablja za prekrivni sloj 
odloženih odpadkov.
Da se bo postopek zapiranja obstoječega odlagališča, polja I, 
lahko dejansko začel, je treba predhodno ustrezno izgraditi 
njegovo vzhodno brežino (V brežino), ki je v skladu s projek-
tom grajena drugače (vertikalno), kot bi bila, če bi bilo polje 
samostojno, oziroma kot so grajene druge brežine polja I (v 
naklonu 1 : 3). Vzhodna brežina je bila izgrajena vertikalno z 
namenom stika s poljem II, ko bi se to zapolnilo. Vertikalna 
vzhodna brežina statično ne zagotavlja stabilnosti, zato je treba 
predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo vzhodne 
brežine s predpisanim naklonom. Šele po izgradnji vzhodne 
brežine v ustreznem naklonu se lahko začnejo izvajati zapiralna 
dela na površini odlagališča. Z namenom pospešitve realizacije 
pridobitve gradbenega dovoljenja je bil 4. marca 2021 na ARSO 
predviden sestanek, na katerem bi se dogovorili o potrebnih 
dejavnostih za čimprejšnjo pridobitev gradbenega dovoljenja 
za izgradnjo vzhodne brežine. Prav tako je bil namen sestanka 

dogovoriti se o postopku za zapiranje obstoječega odlagališča 
polja I na CERO Gajke. Sestanek je bil s strani ARSO odpove-
dan, in sicer na podlagi ustnega pojasnila, da se je nanje izvajal 
pritisk Civilne iniciative za zaprtje Gajk. Žal se na tak način 
postopki samo podaljšujejo in tak način delovanja zagotovo ni 
konstruktiven in ne daje želenih učinkov, celo nasprotno, po-
stopek se bo zaradi odpovedi sestanka samo še podaljšal, naj-
manj do iskanja novega možnega termina za sestanek, verjetno 
celo na kaki drugi instanci.
Pripravili: Alenka Korpar, Aleš Lešnik in Marjana Nikšič 
Zorko

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 986/23: V ČS Jezero je več 
odtokov zamašenih, verjetno pa tudi v drugih četrtih, zato 
predlaga, da se pred pomladnimi nalivi pregledajo odtoki na 
področju MO Ptuj ter se očistijo v izogib poplavam in oško-
dovanju lastnine občanov in občine.
Odgovor: V sklopu rednega vzdrževanja cest so Javne službe 
Ptuj v letih 2019 in 2020 izvedle obsežno čiščenje meteorne ka-
nalizacije in peskolovov na občinskih cestah na področju ČS 
Jezero. Čiščenje se je izvedlo na Belšakovi ulici s priključnimi 
cestami in Puhovi s povezovalnimi cestami. V sklopu rednega 
spomladanskega vzdrževanja se bodo dela nadaljevala tudi na 
drugih cestah ČS Jezero kakor tudi na drugih območjih.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval  pobudo št. 987/23: Ker sta oba z gospo Tušek opa-
zila oziroma bila opozorjena na neurejenost novega rogo-
zniškega pokopališča, še enkrat predlaga, da se listje vsako 
leto pograbi ročno tudi po zadnji jesenski košnji. Če je ročno 
grabljanje možno ob glavnih cestah, parkih itd., se lahko to 
naredi tudi tam, kjer se pobira najemnina.
Odgovor: Listje se pobira že ob rednih košnjah. Jeseni, ko ob 
mrazu odpade večina listja z dreves, se ročno pograbi in počisti 
v celoti. Če pa kasneje nanese še kaj listja, se ročno pograbi ta-
koj spomladi. Ker na drevesih odpada listje daljše obdobje, ga 
je nemogoče grabljati in pobirati vsakodnevno, kar bi za vzdr-
ževanje pokopališča pomenilo tudi povečanje stroškov.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 988/23: Na pobudo št. 23/2, naj se 
v ČS Breg - Turnišče postavijo table z navedbo ulic, je bil 
podan odgovor, da bo pobuda uvrščena na dnevni red seje 
Komisije za poimenovanje ulic v Mestni občini Ptuj. Ali je 
komisija obravnavala pobudo in kakšen je odgovor?
Odgovor: V zvezi s poimenovanjem ulic na območju ČS Breg 
- Turnišče bo pripravljen načrt označevanja ulic in po njegovi 
pripravi bo sprejeta odločitev o dejanskem označevanju na te-
renu. 
Pripravila: Nina Majcen Ogrizek
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Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 989/23: Na cesti Ob železnici naj se 
uredijo bankine (so polne lukenj). Pristojni naj zadevo pre-
gledajo in uredijo.
Odgovor: Ureditev bankin na cesti Ob železnici se bo izvedla 
v sklopu rednega spomladanskega vzdrževanja občinskih cest. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 990/23: Prihaja toplejše vreme in v 
tem času občani začnejo kuriti zeleni in vrtni odpad. Predla-
ga, da se v medijih in drugih sredstvih javnega obveščanja 
oznanja in se ozaveščajo občani, ki kurijo, kar ne bi smeli, 
opozarja naj se na škodljivost tovrstnega početja in pozove k 
skrbi za čistejše okolje.
Odgovor: Občani bodo obveščeni o škodljivosti kurjenja ze-
lenega in vrtnega odpada in pozvani k skrbi za čistejše okolje, 
tako kot smo to počeli že prejšnja leta. Pripravljen bo članek, ki 
bo objavljen v naslednji izdaji občinskega glasila in na spletni 
strani Mestne občine Ptuj. 
Pojave povečanega kurjenja zelenega in vrtnega odpada smo 
inšpektorji opažali v prejšnjih letih v spomladanskem času. 
Zaradi tega občinska inšpekcija v tem času načrtuje izvajanje 
poostrenega nadzora nad kršitvami prepovedanega kurjenja 
odpadkov.
Pripravila: Sabina Jupič, inšpektorica

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 991/23: Vsaka mestna tržnica bi mo-
rala biti srce mesta, zato moramo ves svoj trud usmeriti v 
to, da bo naša tržnica naš ponos, po katerem se bodo turisti 
spominjali našega mesta. Večkrat je govoril z branjevkami, 
ki so podale precej pobud v smeri izboljšav. Za nove stojnice 
pravijo, da so popolnoma neprimerne. Zelo so razočarane 
nad njimi. In ne morejo verjeti, da so se prejšnje stojnice na 
tako žalosten način uničile. Bile so kakovostno narejene, ko-
vinske in spodaj so imele obilo prostora za shranjevanje pro-
dajnih artiklov in drugih stvari, potrebnih za njihovo delo in 
kakovostno prodajo. V pokritem delu nove tržnice je zaradi 
odprtin pri sanitarijah stalen nevzdržen prepih in žal je ena 
izmed branjevk, ki je bila vsakodnevno prisotna v tem delu 
pokrite tržnice, to izkusila na lastni koži in zbolela za moč-
no pljučnico. Prosi, da se čimprej pristopi k temu, da se ta 
odprtina na nek način zapre, da ne bo več takšnega prepiha, 
da bodo branjevke imele primerno urejeno delovno okolje. 
Branjevke so mu povedale, da so celo v poletnih mesecih 
oblečene v zimske jakne. Težave predstavlja tudi dejstvo, da 
pristojne službe pravočasno ne odpirajo skladiščnih prosto-
rov, kjer je shranjena umerjena tehtnica za izvajanje prodaje, 
zato morajo pogosto uporabljati svoje, ki pa niso ustrezno 
certificirane in tako niso primerne za uporabo pri prodaji.
Odgovor: Kot je bil odgovor že podan, vmesnega prostora ni 
možno zapreti iz več razlogov:

– Prostor je bil zahtevan s strani ZVKDS.
–  Oporni zid je ločena konstrukcija, ki ima ločene posedke. 

Vgradnja steklene ali kakršne koli druge strehe zaradi tega 
ni možna.

– Kljub zaprtju strehe bi ostala odprta stranica, ki gleda proti 
prostoru za smeti. Z zmanjšanim presekom odprtin bi se hi-
trost zraka še povečala (prepih bi bil še večji).
–  V prostor med zidom in objektom so speljani odvodi in do-

vodi strojnih instalacij za pritličje in klet (zračenje, odduhi, 
zajemi svežega zraka itd.). Ti morajo biti skladno z zakono-
dajo speljani v odprt prostor. – In še najpomembnejši razlog: 
Prostor med zidom in objektom je zasnovan kot evakuacijski 
prostor, kamor se evakuirajo osebe iz vseh lokalov in celotne-
ga pritličja. Ta prostor mora biti zato iz požarnovarnostnih 
razlogov popolnoma odprt in zračen. Če to zapremo, so poti 
za evakuacijo mnogo daljše od predpisanih z zakonom.

Zaradi slednjega je ta predlog v popolnem nasprotju s požar-
nim izkazom in požarnim redom objekta in lahko predstavlja 
nevarnost v primeru požara.
Neprimernost stojnic bi bilo treba bolje opisati. Domnevamo 
pa, da se neprimernost nanaša na shranjevalne prostore, če-
sar pa upravljavcu ni treba zagotavljati, saj se prodajni izdel-
ki morajo skladno z zakonodajo vsakodnevno prinašati sveži. 
Javne službe Ptuj, d. o. o., so branjevkam za hrambo tehtnic in 
morebitnih drugih vsebin zagotovile prostor v objektu tržnice 
ter vozičke za prevažanje. Vendar se je občina odločila, da bo 
branjevkam pristopila naproti, zato skupaj z Javnimi službami 
iščemo primerno rešitev za shranjevalne prostore pod beton-
skimi mizami.
Pripravila: Mojca Brunčič

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 992/23: Opravi naj se čiščenje občin-
skih cest, kjer še ni bilo opravljeno čiščenje po zimskem času, 
ko so se ceste posipavale.
Odgovor: Čiščenje občinskih cest in pločnikov se bo v celoti 
izvedlo po končani zimski sezoni, ki se konča 15. marca 2021, v 
skladu z Zakonom o cestah. Izvedla se bosta strojno pometanje 
in čiščenje vseh občinskih cest ter pločnikov na območju Me-
stne občine Ptuj. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 993/23: Rimska cesta ob porodnišnici 
Ptuj je neurejena. Tam lahko vidimo polomljeno steklo in 
zaraščenost s plevelom. Naj se čim prej pristopi k primerni 
predstavitvi omenjenega rimskega arheološkega najdišča.
Odgovor: Za odgovor na podano pobudo smo zaprosili SB dr. 
Jožeta Potrča Ptuj: »V zvezi s podano pobudo podajamo povze-
tek odgovora, ki smo ga 8. avgusta 2018 podali ob identičnem 
svetniškem vprašanju št. 631/41 v zvezi z ureditvijo najdišča 
rimska cesta.  
Arheološko najdišče rimske ceste ob porodnišnici Splošne bol-
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nišnice Ptuj že v preteklosti ni bilo primerno konstrukcijsko 
zaščiteno, kar pa ni bilo v pristojnosti Splošne bolnišnice Ptuj. 
Zaradi neprimerne ureditve zaščite se je omogočalo veliko vpli-
vov iz okolja, katerega zasnova tudi statično ni bila primerna. 
Na navedenem najdišču so bili možni tudi vremenski vplivi, 
na kar se glede na način zaščite iz preteklosti ni moglo in dalo 
vplivati. Sam način konstrukcijske zaščite je bil pomanjkljivo 
urejen, saj je bila izvedena le steklena streha z naklonom, brez 
stranskih zaščit, prav tako pa zadeva ni zdržala teže snega in je 
konstrukcija zato popustila. 
V zvezi z namenom ureditve arheološkega najdišča je bil nato 
14. novembra 2018 opravljen ogled na kraju samem. V mesecu 
novembru 2018 je bila na podlagi dogovora s sestanka odstra-
njena polomljena konstrukcija in arheološko najdišče se je za-
ščitilo s folijo zaradi zaščite pred vremenskimi vplivi. Pripravila 
se je idejna rešitev nove zaščite arheološkega najdišča, ki pa v na-
daljevanju ni bila izvedena zaradi pomanjkanja finančnih sred-
stev, ki jih Splošna bolnišnica Ptuj sama ni mogla zagotoviti.« 
Pripravil: Aleksander Voda, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 994/23: Poziva pristojne, da se preuči 
omejitev hitrosti na Puhovi cesti. 
Odgovor: Puhova ulica je v skladu z veljavnim Odlokom o ka-
tegorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj kategorizirana 
kot lokalna mestna cesta. Mestne in krajevne ceste (s skrajša-
no oznako LK) so nadaljevanje cest višje kategorije (državne 
ceste), namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot 
(stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, indu-
strijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posa-
meznih območjih mesta. Navedena cesta ima omejitev hitrosti 
50 km/h. Na navedenem območju so zagotovljeni hodniki za 
pešce in drugi ukrepi za varno odvijanje prometa, zato spre-
memba dovoljenih hitrosti ni upravičena.
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, 
je posredoval pobudo št. 995/23: Čim prej naj se organizi-
ra srečanje s krajani Spuhlje in Budine, na katerem se naj 
seznanijo s tem, kaj se dogaja na CERO Gajke v zvezi z zapr-
tjem, da ne bodo informacij dobivali le iz medijev. Številni 
občani poročajo, da kljub dogovoru o zaprtju še vedno opa-
žajo nalaganje odpadkov.
Odgovor: Srečanje s krajani Spuhlje in Budine bo sklicano 
takoj po preklicu razglašene epidemije nalezljive bolezni co-
vid-19 oz. takoj ko bodo to dopuščale razmere. Odgovor glede 
odlaganja odpadkov na odlagališče je podan v sklopu odgovora 
na svetniški vprašanji št. 985/23 in 996/23.
Pripravila: Alenka Korpar

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 997/23: Kdaj se bo pristopilo k ure-

janju in dodatnemu umeščanju oglasnih tabel na vseh vpa-
dnicah v naše mesto?
Odgovor: Pozdravne table sodijo v sklop turistične in druge 
obvestilne signalizacije po Pravilniku o prometni signalizaciji 
in prometni opremi na cestah. Vpadnice v mesto so državne 
ceste in zato moramo pridobiti soglasje države. Sicer imamo že 
izdelane elaborate, vendar jih bo treba novelirati in pridobiti 
soglasje s strani države. Glede na sredstva, ki so na voljo v pro-
računu za leto 2021, bomo lahko pridobili ponudbe in začeli 
novelacijo pripravljene dokumentacije. Za samo realizacijo na 
terenu pa bo treba v prihodnjih proračunih zagotoviti dodatna 
finančna sredstva.
Pripravil: Andrej Trunk 

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, 
je posredoval vprašanje št. 998/23: Kakšni so načrti glede 
semaforiziranega križišča pri podhodu na Ormoški cesti? 
Na tem križišču že več let ne delujejo semaforji in torej ne 
služijo svojemu namenu. Naj se prouči možnost odstranitve 
semaforjev in umestitve krožišča.
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 se odvija na podlagi vertikalne 
prometne signalizacije. Mestna občina Ptuj je v letu 2019 poda-
la predlog upravljavcu državne ceste Direkciji RS za infrastruk-
turo za odstranitev semaforjev. Opravljen je terenski ogled 
pristojnih, kjer je bilo določeno, da je predhodno treba izvesti 
analizo prepustnosti križišča (prometna študija). V analizi bi 
bilo namreč treba preveriti, ali je v ustrezni planski dobi v križ-
išču brez semaforizacije še zmeraj zagotovljena ustrezna prepu-
stnost na vseh krakih križišča. Dosežen je dogovor, da ureditev 
križišča do končne ureditve sosednjega krožnega križišča Or-
moške ceste in Osojnikove ceste (za zdaj je izvedeno monta-
žno krožno križišče) ostane nespremenjena. Po končni izvedbi 
krožnega križišča bo občina spremljala odvijanje prometa na 
obravnavanem območju ter nato na podlagi ugotovitev pristo-
pila k pridobitvi analize prepustnosti za obravnavano križišče. 
Če se bo izvedla odstranitev semaforjev, bo treba ustrezno pri-
lagoditi tudi horizontalno in vertikalno signalizacijo. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 999/23: Predlaga, da se v Mestni ob-
čini Ptuj zniža komunalni prispevek za mlade in se jih s tem 
stimulira, da ostanejo v našem mestu.
Odgovor: Mestna občina Ptuj ima sprejet Odlok o subvencio-
niranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v 
Mestni občini Ptuj, ki v četrtem členu navaja višine subvencij:
Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša:
– 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade,
–  50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade dru-

žine.
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Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je najvišji znesek sub-
vencije 5000,00 EUR.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1000/23: Na Mestnem trgu naj se pre-
gleda tlakovana površina, na kateri se pojavljajo vedno večje 
razpoke.
Odgovor: Na območju Mestnega trga se načrtuje sanacija po-
škodovanega dela tlakovanih površin in odvodnjavanja, ki po-
teka po sredini Mestnega trga.
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1001/23: Glede na dosedanje kata-
strofalne potrese v naši neposredni bližini se poraja vpraša-
nje o potresni varnosti stavb in ljudi, predvsem v mestnem 
jedru. Pri zadnjem potresu je s streh odpadlo večje število 
strešnikov in samo sreči se lahko zahvalimo, da ni kdo zaradi 
tega utrpel poškodb.
Odgovor: Mestna občina Ptuj ima izdelan delni Načrt zašči-
te in reševanja ob potresu v Mestni občini Ptuj, ki je usklajen 
z delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu v 
Podravju, kar je razvidno iz mnenja Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Izpostava Ptuj.
Območje Mestne občine Ptuj spada v razred ogroženosti 3 (ve-
lika stopnja ogroženosti), zato se izdela delni načrt zaščite in 
reševanja oz. dokument, v katerih se določita način obveščanja 
in zagotavljanje pomoči potresno prizadetim območjem v silah 
in sredstvih zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ter se razdela 
izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v primeru potresa. 
V Mestni občini Ptuj je pričakovati potrese intenzitete VII. po 
EMS. Šibak potres (do IV. stopnje EMS) še ne povzroči občutne 
škode na objektih in tudi ne večjega preplaha. Potres intenzite-
te V. stopnje, še bolj pa VI. stopnje EMS, pa povzroči preplah, 
odpadanje ometa, poškodbe dimnikov, razpoke slabše grajenih 
stavb ipd. Potres intenzitete VII. stopnje EMS že močno poško-
duje objekte in povzroči strah med prebivalstvom. 
Strinjamo se z vašo ugotovitvijo, da so ranljive predvsem sta-
rejše zgradbe v starem mestnem jedru. Tukaj dodaten problem 
predstavlja tudi zaščita kulturne dediščine in s tem povezana 
soglasja, ki močno podražijo in otežujejo posege v statično iz-
boljšavo zgradb. 
Pripravil: Matej Gajser 

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1002/23: Pobuda in vprašanje glede 
kandidature Ptuja za EPK. Predlaga, da bi se naredila revi-
zija samega postopka kandidature in ugotovila smotrnost 
porabe proračunskih sredstev, glede na to, da je Ptuj sicer 
formalno izpeljal kandidaturo, v resnici pa so svetovalci ne-
kaj mesecev pred koncem odstopili, dela niso končali, zara-
čunali so pa večino denarja za to. Kakšna je materialna in 

moralna odgovornost svetovalcev, ki so, kot smo lahko slišali 
od marsikje, pustili, da so večino dela opravili drugi, ptujski 
ustvarjalci, sami so pa to potem zbrali in prepisali? Ob tem je 
vprašanje, kaj ima Ptuj zdaj od tega, ali je dokument – načrt, 
ki so ga naredili svetovalci – sploh uporaben? Za kaj? Ali je 
v njem neka dodana vrednost, ali lahko Ptuj na tem gradi 
svojo razvojno strategijo na področju kulture?
Odgovor: Mestni svet je na 4. redni seji 25. marca 2019 sprejel 
sklep, da soglaša s kandidaturo mesta Ptuj za evropsko prestol-
nico kulture za leto 2025 ter imenuje za vodjo kandidature g. 
Aleša Štegra. Mestna občina Ptuj je sklenila pogodbo z zunanji-
mi strokovnjaki, ki so opravili vse storitve, vezane na dejavnosti 
priprave Lokalnega programa kulture MO Ptuj in kandidature 
za naziv EPK Ptuj 2025. V skladu s pogodbami so zunanji so-
delavci Mestni občini Ptuj dvomesečno poročali o opravljenih 
dejavnostih.
Skladno s pričakovanji mesta Ptuj so bili napori, vloženi v kan-
didaturo za EPK 2025, usmerjeni k dolgoročnemu napredku 
mesta in strateški načrti kandidature uresničljivi tudi, če mesto 
ne prejme naslova. Delovna skupina je v sklopu dejavnosti po-
vezovala lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne dele-
žnike. V ta namen je ob podpori lokalnih deležnikov izvedla 
vrsto dejavnosti, ki so bile podrobno opisane v odgovoru na 
pobudo 596/14. Če povzamemo, je bil opravljen pregled ob-
stoječega stanja na področju kulture, določeni so bili ukrepi 
za njen razvoj ter pripravljen strateški dokument na področju 
kulture. V procesu priprav na kandidaturo smo v delavnicah in 
posvetovanjih pripravili nabor projektnih idej s področij kul-
ture, izobraževanja, ekologije, sociale in kulturnega turizma, 
spodbujali smo povezovanje vseh deležnikov na področju kul-
ture in javnosti. V mestu so se v času kandidature začeli tudi 
drugi pozitivni procesi, ki krepijo participacijo meščanov in 
ustvarjajo prostor za dialog z različnimi deležniki. Menimo, da 
smo z vsemi dejavnostmi poskrbeli za dvig ugleda in prepo-
znavnosti Ptuja kot potencialnega nosilca naziva EPK 2025 v 
regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. 
Pogodba s pripravljavci kandidature se je iztekla 30. junija 2020, 
aneks ni bil podpisan. Mestni svetniki so bili seznanjeni z do-
pisom pripravljavcev, v katerem predlagajo odstop od kandida-
ture. Mestni svet je na 16. redni seji 25. maja 2020 sprejel sklep, 
da Mestna občina Ptuj nadaljuje postopek kandidature ter da 
naj kandidaturo vsebinsko in finančno prilagodimo, zaradi 
spremenjenih okoliščin, povezanih z epidemijo covida-19. Na 
Mestni občini Ptuj smo v skladu z usmeritvami mestnega sveta 
pripravili drugo prijavno knjigo, ki smo jo pravočasno tudi od-
dali. Pri načrtovanju programskih vsebin in investicijskih pro-
jektov evropske prestolnice kulture je bilo naše osnovno vodilo 
izvedljivost in realno načrtovanje programskih in investicijskih 
odhodkov. Zato smo se usmerili samo v ta investicijska vlaga-
nja, ki so nujno potrebna in povezana z izvajanjem programa 
ali bistveno vplivajo na kakovost življenja v našem mestu.
Pripravila: Jasmina Krajnc
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Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval 
pobudo št. 1003/23: Prosi za natančen stroškovnik po po-
stavkah, koliko denarja je v letošnjem letu bilo namenjenega 
za virtualno Kurentovanje in koliko denarja in delovnega 
časa se je vložilo v ta projekt in kakšni so bili njegovi dejan-
ski učinki?
Odgovor: Na Zavodu so bili v program Kurentovanja vključeni 
vsi zaposleni v polnem obsegu delovnega časa, zunanjih sode-
lavcev nismo najemali.
S strani pokroviteljev smo letos pridobili nekaj manj kot 21.000 
EUR brez DDV. Letošnje Kurentovanje je ovrednoteno na nekaj 
manj kot 20.000 EUR.
Iz naslova upravljanja s spletno stranjo in digitalizacijo je bilo 
namenjenih 2845,90 EUR, za promocijo in tiskovine (lepljenje 
izložb, zastave, oglaševanje … ) 5167,66 EUR, tehnična izvedba 
in okrasitev mesta 464,42 EUR in program (Ex tempore, ne-
deljska oddaja, natečaja, Obarjada …) 11.380,44 EUR. 
Ocena učinkov
Facebook
Vsebine na Facebooku smo začeli objavljati 11. januarja 2021, 
in sicer eno objavo vsak drugi dan, nato pa od 15. januarja vsak 
dan eno objavo do konca meseca.
Od 1. do 17. februarja je bilo objavljenih 74 objav, s katerimi 
smo dosegli 199.253 oseb. Stran so najraje obiskale ženske upo-
rabnice do 54. leta starosti, medtem ko so nad starostjo 54 let 
v večji zastopanosti moški uporabniki. Okvirno 45.000 oseb je 
med virtualnim Kurentovanjem komentiralo, všečkalo ali deli-
lo besedilne in/ali foto objave.
Facebook stran Kurentovanje ima na dan 25. februar 2021 
18.568 všečkov, kar je 530 več všečkov kot pred začetkom sple-
tnega Kurentovanja 2021. Sledilcev strani je okvirno 800 več 
kot pred začetkom spletnega Kurentovanja.
Večina obiskovalcev je iz Slovenije, sledi nekaj obiskovalcev iz 
Nemčije, ZDA, Poljske, Hrvaške.
Top šest objav, ki so imele največ dosega:
– Pustni Tošek video v živo (124.000 dosega, 3365 reakcij in 
komentarjev), 
– Demon, video Tinčka Ivanuše (52.000 dosega, 532 reakcij in 
delitev),
– Promo video pretekle Etno povorke 60. Kurentovanje (37.000 
dosega, 570 reakcij in delitev), 
– Nedeljska oddaja »Spoštujmo tradicijo, obujajmo spomine« 
(23.000 dosega, 516 reakcij in delitev),
– Fotografije tradicionalnih likov (18.000 dosega, 560 reakcij, 
komentarjev in delitev), 
– Kurentov skok, fotografije (12.000 dosega, 470 reakcij, ko-
mentarjev in delitev). 
Nedeljska TV-oddaja je bila med drugim predvajana še na TV-
-kanalih: BK TV, PeTV, TV-AS, Savinjska-TV, VTV, Koroška 
TV Dravograd, Ormož KKS Televizija, SIP TV, Galeja TV, 
GTV, Bled TV.
Vsebine s krovnim naslovom SPOŠTUJMO TRADICIJO, 

OBUJAJMO SPOMINE so temeljile na jagodnem izboru vsebin 
s preteklih Kurentovanj, hkrati pa smo v objavah predstavljali 
tudi tradicionalne pustne like, pustne kulinarične namige, ak-
tualnega princa karnevala, okrašena izložbena okna, nagradne 
natečaje ter nagradne igre. Pod vsako objavo smo pripisali tudi 
naslednje ključnike: #ptuj, #VisitPtuj, #kurentovanje, #kurent, 
#Unesco, #StaroMestoNovaDoživetja, #OldTownNewExperi-
ence, #ifeelslovenia, #igslovenia, #pridivmesto ter posamezne 
strani tudi označili in s tem poskušali pridobiti še večji doseg 
objav.  
Instagram
Instagram profil Kurentovanje je ob začetku festivala beležil 
1242 sledilcev. Na Instagramu smo objavili 23 prispevkov, tri 
video vsebine in sedem zgodb. Vsega skupaj je bilo zabeleže-
nih 27.788 vtisov (ogledov, všečkov …). Sledilci so se pozitivno 
odzivali na podobe kurenta in na video vsebine in fotografije 
pustnih likov in mask. Pridobili smo tudi več kot 100 novih 
sledilcev.
Spletna stran
Na spletni strani www.kurentovanje.net so obiskovalci lah-
ko dostopali do aktualnih vsebin in informacij, ki smo jih 
pripravljali v sklopu 61. Kurentovanja na Ptuju. Objavili smo 
nagradne igre, pravila in vsebine po pogodbah pokroviteljev 
(bannerji). Na spletni strani so objavljeni tudi logotipi vseh 
poslovnih partnerjev in pokroviteljev. V zadnjem mesecu je 
spletno stran www.kurentovanje.net obiskalo 8607 ljudi, obja-
vljenih je bilo 22 prispevkov. V živo je bilo mogoče občudovati 
okrašene prazne izložbe v starem mestnem jedru in superior 
plakate na oglasnih mestih Komunalnega podjetja Ptuj ter sle-
diti natečajema za NAJ ptujski pustni krof iz domače kuhinje 
za fizične osebe (11 prijav) in ptujske ponudbe za pravne osebe 
(sedem prijav) ter NAJ pustno okrasitev (deset prijav). 
Pripravil: Javni zavod za turizem Ptuj

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1004/23: V Ptujčanu so bile obja-
vljene številke obiskovalcev mednarodne karnevalske povor-
ke v letu 2019, kjer je bilo navedeno, da je bilo obiskovalcev 
neverjetnih 45.000. Glede na res lepe številke ga zanima, 
kakšni so ekonomski učinki, ki smo jih ustvarili s takšnim 
obiskom.
Odgovor: Analiza finančnih koristi Kurentovanja se v preteklih 
letih še ni izvajala. Želja je bila letos, zaradi poznanih razmer je 
ni bilo mogoče izvesti. Realni podatki, ki jih imamo in slonijo 
na statistiki, so, da je bila lani februarja (tj. 2020) za 30 % večja 
zasedenost nočitvenih kapacitet kot leto poprej (l. 2019). Ka-
zalniki, ki lahko ocenijo točne finančne učinke, pa slonijo na 
povprečni ceni namestitve za eno noč in na potrošnji turistov 
in enodnevnih obiskovalcev, ki obiščejo Ptuj v tistem času (ob 
tem se šteje, da spijejo pijačo in še pojedo kosilo). Ko bo mo-
goče izpeljati Kurentovanje v obliki, kot je bilo leta 2020, bomo 
izvedli podrobnejšo analizo in jo predstavili.
Pripravil: Javni zavod za turizem Ptuj
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Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1005/23: V lanskem letu je zunanja 
agencija tržila Kurentovanje, zato ga zanima, ali je bila od-
ločitev za to, da se je najela ta agencija, ekonomsko smotrna. 
Ali se je res zbralo toliko več denarja, ali je to prineslo do-
dano vrednost, saj je bil ne nazadnje njihov delež, ki so si ga 
odrezali, ogromen (pribl. 80.000,00 EUR)?
Odgovor: Kurentovanje je v letu 2020 finančno podprlo 34 
pokroviteljev s sponzorskimi sredstvi v višini nekaj več kot 
220.000 EUR brez DDV, leta poprej v povprečju 26 pokrovite-
ljev, ki so prispevali približno 150.000 EUR brez DDV. Poveča-
nje sredstev je rezultat obojestranskega sodelovanja. Agencija 
kot partner je pokroviteljem dodatno ponudila možnosti raz-
ličnih aktivacij in naprednih marketinških pristopov. Nikakor 
ne drži podatek, da je agencija za svoje delo dobila plačilo 
80.000 EUR. S strani proračunskih sredstev (tj. sredstev, ki jih 
MO Ptuj zagotovi Zavodu za izvedbo Kurentovanja v višini 
50.000 EUR) so imeli na voljo 41.000 EUR + DDV za izvedbo 
celotnega marketinškega plana, z zakupom medijskega prosto-
ra v časopisih, revijah in na digitalnih kanalih, vodenja odno-
sov z javnostmi ter upravljanja z digitalnimi kanali (Facebook, 
Instagram, Twitter, spletna stran). Za svoje delo od oktobra do 
marca so prejeli plačilo, skladno s pogodbo, kjer smo opredelili, 
da jim pripada 15 % sredstev od zbranih sponzorskih sredstev 
nad 150.000 EUR. Torej je neposredno izplačilo za njiho-
vo delo znašalo malenkost več kot 10.000 EUR brez DDV. 
Dve dodatni plačili Agenciji (996,24 EUR in 655,38 EUR) pa 
se nanašata na poravnavo stroška aktivacij in hostes, ki jo je 
Agencija opravila za dva pokrovitelja Kurentovanja, v skladu s 
pogodbo pa je bil zavod plačnik storitve.
Pripravil: Javni zavod za turizem Ptuj

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1006/23: Zakaj se je prekinila več-
letna tradicija na pustni torek s tem, da zaposleni v Mestni 
občini Ptuj tudi ob upoštevanju priporočil NIJZ niso smeli 
tako kot vsako leto prej zaključiti dela in se udeležiti ogleda 
spontanega kurentovanja, ki je mestu res lahko v velik po-
nos?
Odgovor: Glede na to, da je razglašena epidemija in da je bilo 
kurentovanje zgolj virtualno, da s strani občine ni bilo organi-
ziranih dogodkov in da je po sklepu kolegija na pustni torek 
potekalo delo odborov, je ta dan delo potekalo normalno. Od-
ločitev je bila takšna tudi zato, da smo zagotovili enakopravno 
obravnavo vseh zaposlenih – nekaj jih namreč zaradi narave 
svojega dela nikakor ne bi moglo zaključiti ob 12.00. Kot vsako 
leto smo tudi letos zaposlenim zagotovili pustno malico in krof. 
Zavračamo očitek, da je občina prepovedala udeležbo ogleda 
spontanega kurentovanja. Zaposleni se lahko v svojem prostem 
času udeležujejo dogodkov po lastni presoji. Če bi kdo želel ta 
dan koristiti dopust ali ure, bi seveda po dogovoru z vodjem to 
bilo mogoče. Mestna občina Ptuj ni načrtovala dogodkov niti 
ni bila obveščena, da jih načrtuje kdo drug, še najmanj pa ni 

pričakovala spontanih dogajanj, zato je takšen poziv, da naj ob-
čina omogoča udeležbo zaposlenih na spontanih prireditvah, 
nenavaden.
Pripravil: Alen Jevtović, direktor občinske uprave

Luka Žižek, svetniška skupina SD, je v imenu občanov podal
vprašanje št. 1007/23: Zakaj v letu 2019 ni prišlo do gradnje 
ceste Budina–Spuhlja? 
Odgovor: Na območju Ormoške ceste sta bili predvideni re-
konstrukcija obstoječega vozišča in ureditev ločenih površin za 
pešce in kolesarje. 
Zaradi večjih posegov na zasebna zemljišča so krajani ustano-
vili civilno iniciativo in pred ureditvijo Ormoške ceste zahtevali 
izgradnjo tako imenovane ptujske obvoznice, ki bi tovorni pro-
met preusmerila in ne bi več potekal po Ormoški cesti, zahte-
vali so tudi zožitev prečnega profila cestišča in znižanje nivelete 
ceste. 
Glede na zgoraj navedeno se je DRSI odločila za izdelavo nove 
projektne dokumentacije z ožjimi površinami za pešce in kole-
sarje, da posege na zasebna zemljišča v okviru rekonstrukcije 
zmanjšajo na minimum. 
Z naše strani smo na novo potrdili projektno nalogo, da je lah-
ko DRSI izvedla ponoven razpis za projektiranje rekonstrukcije 
Ormoške ceste z izvedbo mešanih površin za pešce in kolesarje.
Razpis za izbiro projektanta je zaključen, v teku je izdelava nove 
projektne dokumentacije.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

MESTNI SVET / OBVESTILO

VABILO NA ČISTILNO AKCIJO

Občanke in občane Mestne občine Ptuj vabimo, da se v soboto, 
10. aprila 2021, udeležijo čistilne akcije, ki bo potekala na ce-
lotnem območju Mestne občine Ptuj. Dobimo se ob 9. uri na 
zbirnih mestih v četrtnih skupnostih. V primeru slabega vre-
mena bo akcija prestavljena na 17. april 2021.
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Vabilo za vključitev v program »Krepitev 
družine«
Irena Rojko

V Društvu Ars Vitae v sklopu programa Mostovi že od leta 
2018 izvajamo program »Krepitev družine«, ki je dokazano 
učinkovit družinski preventivni program in temelji na treningu 
veščin v družinah. Namenjen je staršem in otrokom, ki si želi-
jo izboljšati in nadgraditi družinske odnose, izboljšati veščine 
starševstva, vzgojne prijeme ter pozitivno vplivati na otrokovo 
vedenje in na njegovo samopodobo.
Ker novembrskega sklopa srečanj zaradi slabih epidemioloških 
razmer žal nismo mogli izvesti, vas tokrat vabimo, da se nam 

pridružite v začetku aprila 2021. Srečanja bodo trajala pribli-
žno dve uri, v manjših skupinah.
Če vam je dovolj vzgojnih nasvetov, ki jih ponujajo priročniki, 
in želite teorijo prenesti v prakso, ste toplo vabljeni, da se pri-
družite programu.
Če zaradi poslabšanja epidemioloških razmer do začetka izva-
janja v načrtovanem terminu ne bi moglo priti, ga bomo pre-
stavili na prvi možni »varen« termin, o čemer bomo vse prija-
vljene tudi pravočasno obvestili.
Prijave in dodatne informacije: e-naslov: mostovi.preventiva@
arsvitae.si ali tel. št.: 070 478 804 (Irena Rojko). Prijave zbira-
mo do konca marca 2021.

Sežiganje komunalnih odpadkov v naravi 
je prepovedano in kaznivo

Sabina Jupič, občinska inšpektorica

Pred nami je pomlad, čas čiščenja zelenic, okolice hiš in vrtov. 
Ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki in njihov odvoz na 
določeno odlagališče nista opredeljena le z občinskim predpi-
som, ampak sta skrb vsakega posameznika za ohranitev čiste-
ga in zdravega okolja. Občani, ki se želijo znebiti odpadkov s 
sežiganjem, ker je to zanje najbolj hitro in ugodno, pozabljajo 
na slabe in nevarne strani tega početja. S smradom in dimom 
vznemirjajo druge občane in škodujejo njihovemu zdravju. 
Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je po občinskem 
predpisu PREPOVEDANO. Z Odlokom o načinu opravlja-
nja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj so za nepravilno 
ravnanje predpisane tudi globe za prekrške – za fizično osebo, 
odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika 400 evrov, za pravno osebo pa 1400 evrov. 
Globo je mogoče izreči le v prekrškovnem postopku, ki ga iz-
vede občinska inšpekcija. Postopek se lahko uvede na podlagi 
ugotovitev inšpekcije, lahko pa tudi na podlagi obvestil obča-
nov. Obvestila občanov so vse pogosteje podlaga za uvedbo po-
stopka, ker se občanom ni več treba bati, da se bo izvedelo, kdo 

je inšpektorju posredoval podatke. Po Zakonu o inšpekcijskem 
nadzoru (Uradni list RS, 43/07 in 40/14) je inšpektor dolžan va-
rovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi 
katerih opravlja inšpekcijski nadzor.
Občinska inšpekcija redno preverja in ugotavlja, kdo sežiga od-
padke na prostem, in če ugotovi prekršek, uvede prekrškovni 
postopek, zato prosimo vse občane, da občinsko inšpekcijo ob-
vestite o primerih sežiganja odpadkov na prostem.
Prijavo lahko podate Občinski inšpekciji Skupne občinske 
uprave občin v Spodnjem Podravju, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, na 
telefonsko številko: 748 28 80, 748 28 81 ali 748 28 84.
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Okrožno sodišče na Ptuju z novo 
predsednico

Zdravstveni dom Ptuj prejemnik državnega priznanja za 
poslovno odličnost

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

3. marca je šestletni mandat predsedovanja Okrožnemu so-
dišču na Ptuju prevzela Albina Hrnec Pečnik, višja sodnica, 
ki je to funkcijo nasledila od predhodnika Andreja Žmauca, ki 
se je upokojil. Hrnec Pečnikova je tako postala predsednica 
celotnega sodnega okrožja. Slednje zajema tudi Okrajno so-
dišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu, ki skupaj štejeta 
145 zaposlenih, od tega je 25 sodnikov. 

Predsednika sodišča imenuje Sodni svet, ki ga sestavljajo naji-
menitnejši pravni strokovnjaki, po tem, ko je predhodno opra-
vljen razgovor s prijavljenimi kandidati in pridobljeni ocena 
personalnega sveta Višjega sodišča RS, mnenje predsednika 
Višjega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS in ministra za pra-
vosodje.
V šestletnem strateškem programu, ki ga je novoimenovana 
predsednica predložila, je med drugim poudarila, »da se bo 
zavzemala za specializacijo sodnikov, kar pomeni, da bodo 
sodniki sodili na enem pravnem področju. Večji poudarek bo 
namenila tudi mediaciji in jo poskusila ponovno "oživeti", kot 
je že bila v preteklosti, saj je ta možnost za stranke cenejša in 
hitrejša, zato bodo mediacijo ponujali tudi v dopoldanskem 
času. Predvidenih je tudi kar nekaj organizacijskih sprememb 
znotraj vseh treh sodišč.«
Kar nekaj govora v javnosti je o tem, da je zaupanje v sodstvo 
nizko, vendar Hrnec Pečnikova poudarja, da ankete, ki jih iz-

polnjujejo neposredni uporabniki sodišč, kažejo ravno naspro-
tno, da so z njihovim delom zadovoljni, in dodaja: »Sodstvo je 
rešilo ogromno zadev, letno jih rešimo več, kot jih prejmemo v 
obravnavo, sodnih zaostankov, kot smo jih bili vajeni, skorajda 
več ni in v tem smislu smo primerljivi, če ne še boljši od marsi-
katere evropske države. Moja nova funkcija mi predstavlja izziv 
in priložnost za še nekatere izboljšave. Prepričana sem, da mi 
zastavljenih ciljev ne bo težko izpeljati s kolektivom, ki mi stoji 
ob strani in na katerega se lahko zanesem. Na našem sodišču 
(okrožno in obe okrajni) sodijo dolgoletni, izkušeni sodniki, 
ki so veliki strokovnjaki na svojih področjih, pri nas ni nepre-
stanih menjav sodniških kadrov kot na drugih sodiščih, kar je 
seveda naša velika prednost, to pa se ne nazadnje odraža na 
naših rezultatih. Sicer pa sem človek pozitivizma, imam rada 
ljudi, rada pomagam in svet okrog sebe ocenjujem s pozitivne 
plati, zato se veselim izzivov, ki so pred mano.«

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje 
priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovo-
sti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata 
razvoja znanja in inovativnosti.
»Z doseženimi rezultati ocenjevanja je Zdravstveni dom Ptuj 
dokazal uspešno uporabo evropskega modela odličnosti in 

postal ponosni prejemnik mednarodno veljavnega certifikata 
EFQM Priznani v odličnosti 5 zvezdic, ki ga bo lahko upora-
bljal tri leta kot konkurenčno prednost in rezultat odličnosti 
poslovanja. Z doseženimi več kot 500 točkami pa je prejel tudi 
državno priznanje za poslovno odličnost,« so zapisali v SPIRIT 
Slovenija. 
Gre za prvi zdravstveni dom v Sloveniji, za prvo organizacijo 
javnega sektorja, ki je prejela to prestižno priznanje, na kar smo 
tudi v MO Ptuj izjemno ponosni in jim iskreno čestitamo za 
doseženo.
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Odlične filme vam odslej ponujamo tudi na 
spletu

Mestni kino Ptuj po novem omogoča 
ogled skrbno izbranega filmskega pro-
grama na spletu.

Mestni kino Ptuj

Mestni kino Ptuj je eden izmed 20 kinematografov v Art kino 
mreži Slovenije (AKMS), ki bomo od 8. marca na lastni spletni 
platformi omogočali ogled skrbno izbranega filmskega progra-
ma. Spletno platformo smo pripravili v želji, da v času zaprtja 
kinematografov ohranimo stik s svojimi obiskovalci. K večji 
dostopnosti do kakovostnih filmov pa bo nova platforma po-
membno prispevala tudi, ko bo obisk kina spet mogoč. Filme si 
bo tako na spletu lahko ogledal vsakdo, ki zaradi katerega koli 
razloga ne bo mogel v kino.
Pred skoraj enim letom (4. marca 2020) je Art kino mreža Slo-
venije slavnostno praznovala desetletnico svojega delovanja. 
Člani združenja smo bili upravičeno ponosni na svoje dosežke 
in naraščajoče število obiskovalcev, ki je svojo najvišjo rast do-
seglo prav v letu 2019 s 486.000 gledalci. Devet dni kasneje so 
se za obiskovalce zaprli vsi kinematografi. Začelo se je leto, v 
katerem se je celotno avdiovizualno področje znašlo pred vrsto 
vprašanj in izzivov. V AKMS pa smo se člani še bolj povezali. 
Debatirali smo in delili razmišljanja s kolegi doma in po svetu, 
da bi se kar najbolje prilagodili in pripravili na spremenjene 
pogoje delovanja.
Že v času prvega zaprtja dvoran smo skušali na različne načine 
ohranjati stik s svojimi občinstvi in uporabljati nove poti po-
sredovanja vsebin. V sodelovanju z distributerji smo del šolskih 
programov (projekcij, pogovorov, delavnic …) že preselili na 
splet. Razvoj spletne platforme, ki bi filmske vsebine ponujala s 
kino perspektive, je združenje AKMS načrtovalo že pred epide-
mijo. Posledice koronavirusa in zaprtje kinodvoran pa so člane 
AKMS le še utrdile v prepričanju, da je storitev, ki omogoča 

spletni dostop do filmov, pomembna za kinematografe in nji-
hove obiskovalce. Z njeno pomočjo lahko kinematografi, kljub 
spremenjenim gledalskim navadam v času pandemije, ostane-
mo prva vez med gledalcem in filmom in ostajamo ponudnik 
kuriranih programov in spremljevalnih dejavnosti.
V času drugega zaprtja kinodvoran smo zato zasnovali kar se 
da preprosto in varno spletno platformo za legalen ogled fil-
mov, z enotnim kuriranim programom in cenikom. Programa 
ne izbira algoritem, ampak kino, ki ga gledalci poznajo in mu 
zaupajo. Program bomo pripravljali tedensko, z enim dogod-
kom – predstavitev novega filma – za splošno publiko (vsak če-
trtek ob 19. uri) in enim dogodkom za mlada občinstva (vsako 
soboto ob 17. uri). Sledili bodo tudi spremljevalni dogodki in 
vsebine.
Spletna platforma je kinu komplementarna storitev, ki jo člani 
AKMS in s tem Mestni kino Ptuj omogočajo v tesnem partner-
stvu z distributerji oziroma ponudniki vsebin. V času zaprtja 
kinematografov gledalcem ponuja spletni ogled filmov, ko pa 
so kini odprti, omogoča dostop do filmskega programa vsem 
tistim, ki zaradi katerega koli razloga ne morejo ali težje obišče-
jo kino. Ponudba spletne platforme AKMS se bo zato razvijala 
in dopolnjevala.
Filmski program bo dostopen na spletni strani Mestnega kina 
Ptuj. Ogledati si ga bo mogoče na osebnem računalniku, tabli-
ci, pametnem telefonu ali televizorju. S plačilom 6,5 EUR (ali 
10 EUR za družinski ogled) bo gledalec dobil sedemdnevni do-
stop za ogled filma.
Vabljeni!

Film Švic, ki prikazuje življenje fitnes trenerke in spletne vplivnice, je trezen, pronicljiv in nadvse 

aktualen portret osamljenosti v času družabnih omrežij. Na spletni platformi Mestnega kina 

Ptuj je na ogled do 21. aprila.
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KAKO VROČE KOMPOSTIRATI NA 
DOMAČEM DVORIŠČU

8. 4., 19.00 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (YouTube)

MESTNI KINO PTUJ NA SPLETU: 
GRETA

8. 4. do 5. 5.

Salon umetnosti PMPO

LITERARNA PROSTRANSTVA ZNASTVENE 
FANTASTIKE

1. 3.–31. 3.

CID Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

ČETRTEK, 8. 4.

19.00: Kako vroče kompostirati na domačem dvorišču, virtualno preda-
vanje na YouTube kanalu knjižnice. Danilo Kolar bo predstavil svoje boga-
te izkušnje in vrtnarsko znanje o kompostiranju ter razkril, kako pripraviti 
dober kompost in brez neprijetnega vonja uspešno vroče kompostirati 
tudi »prepovedane« ostanke, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

SOBOTA, 17. 4.

10.00–12.00: Jaz tebi – ti meni: Svet rastlin, na posebni pomladni iz-
menjavi bomo prvič izmenjevali zaklade iz sveta rastlin: sobne in zunanje 
rastline, semena, sadike, potaknjence, posebno pozornost bomo name-
nili tudi zeliščem. Sodelovanje je brezplačno oziroma poteka po principu 
nekaj prineseš, nekaj odneseš, CID Ptuj

SREDA, 21. 4.

19.00: Domoznanski večer, spletni dogodek na YouTube kanalu knjižni-
ce. Gostja večera bo Helena Srnec, avtorica več knjig, v katerih odstira 
Prlekijo in prleškega človeka skozi teme in motive ustvarjalnosti prleških 
piscev, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

KINO

SOBOTA, 3. 4.

17.00–21.00: Mestni kino Ptuj na spletu: Maček Muri (Boris Dolenc in 
Jernej Žmitek, Slovenija, 2020, 3+). V popolnoma prenovljeni vizualni po-
dobi se tako srečajo že znani junaki in glasba ter novi, hudomušni zapleti, 
ki nasmejijo gledalce vseh starosti.

ČETRTEK, 8. 4.

Dan za spremembe: Filmski plakati kot del filmske kulturne dediščine, 
prostovoljska akcija. S pomočjo prostovoljcev bomo na slikovitem pod-
strešju Mestnega kina Ptuj pregledali, uredili in dokumentirali zbirko plaka-
tov iz novejše zgodovine filmskih projekcij. 

26. 3.–4. 4.

Mestni kino Ptuj na spletu: Asistentka (The Assistant, Kitty Green, ZDA, 
2019). Prvi veliki film o gibanju #jaztudi. (6,50 €)

26. 3.–7. 4.

Mestni kino Ptuj na spletu: Poletje ’85 (Été 85, François Ozon, Francija / 
Belgija, 2020). Film Françoisa Ozona je grenko-sladka zgodba o ljubezni, 
polna sonca, glasbe in čustev (6,50 €)

26. 3.–21. 4

Mestni kino Ptuj na spletu: Švic (Pot, Magnus Von Horn, Poljska / Šved-
ska, 2020). Film, ki prikazuje tri dni v življenju spletne vplivnice. (6,50 €)

27. 3.–3. 4.

Mestni kino Ptuj na spletu: Navihani Bram (Brammetje Baas, Anna van 
der Heide, Nizozemska, 2012, 6+). Navihan družinski film o radovednem, 
bistrem in nemirnem dečku Bramu. (6,50 €); Mestni kino Ptuj na spletu: 
Učitelj žaba (Meester Kikker, Anna van der Heide, Nizozemska, 2016, 
82 min, družinski, 6+). Zanimiv otroški film nenavadnem učitelju gospodu 
Franc. (6,50 €)

3. 4.–10. 4.

Mestni kino Ptuj na spletu: Nenavaden teden s Tesso (Mijn bijzonder 
rare week met Tess, Steven Wouterlood, Nizozemska / Nemčija, 2019, 
9+). Topla zgodba o razmišljujočem in včasih prepametnem fantu Samu 
in odraščanju ter prijateljstvu po istoimenskem romanu (6,50 €). Mestni 
kino Ptuj na spletu: Rocca spreminja svet (Rocca verändert die Welt, 
Katja Benrath, Nemčija, 2019, 8+). Sodobna, razigrana različica Pike No-
gavičke. (6,50 €). Mestni kino Ptuj na spletu: Ostržek (Pinocchio, Matteo 
Garrone, Italija / Francija / VB, 2019, 8+). Priredba brezčasne pravljice 
za vse generacije, pri kateri sta ustvarjalne moči združila režiser Matteo 
Garrone in igralec Roberto Benigni. (6,50 €)

8. 4.(OD 19.00)–5. 5
Mestni kino Ptuj na spletu: Greta (I Am Greta, Nathan Grossman, Šved-
ska / ZDA / Nemčija / VB, 2020). Eno leto v življenju mlade podnebne akti-
vistke Grete Thunberg: od prve samotne stavke pred švedskim parlamen-
tom do vzpona med globalne ikone. Švedski dokumentarec predstavlja 
neverjetno najstnico, ki si prizadeva opozoriti na podnebne spremembe in 
na našo odgovornost zanje (6,50 €)



Oranžni Optimum.

Do 300/50 Mbit/s na optiki ali
do 20/2 Mbit/s na xDSL,
Wi-Fi vključen

Programska shema L
s 180+ TV programi,
mobilna televizija TV2GO

Mobilni paket Oranžni Mini
(1000 minut, 1000 SMS sporočil,
1 GB prenosa podatkov v SLO)

Stacionarna telefonija 
z brezplačnimi klici znotraj 
omrežja T-2

*Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni Optimum  velja za nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Popust velja le za nove naročnike paketa, ki v obdobju treh (3) mesecev pred naročilom paketa niso imeli sklenjene 
naročniške pogodbe s T-2. Popust velja za prvi dve leti obdobja vezave. Po izteku akcijskega obdobja se obračunava redna cena paketa po vsakokratnem veljavnem ceniku. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. 
Akcija velja do preklica. T-2 si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega dostopa zaradi tehničnih omejitev linije ne bo mogoča oziroma če T-2 presodi, da gre pri koriščenju posebne ugodnosti za poskus zlorabe ugodnosti za nove 
naročnike (npr. prenos naročniškega razmerja na drugo osebo znotraj istega gospodinjstva). Za več informacij o ponudbi obiščite T-2 spletno stran www.t-2.net ali pokličite številko 064 064 064.  Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na http://
www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.  ** Raziskava Episcenter, februar 2020

PRIDRUŽITE SE NAJBOLJ ZADOVOLJNIM NAROČNIKOM**

064 064 064   |   WWW.T-2.NET   |   INFO@T-2.NET

Optimalna
izbira za
vas!
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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

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 31. 5. 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

Vrtni center Spuhlja
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Delovni čas: od ponedeljka do petka 8.h – 16.h, v soboto 8.h – 13.h
Urejanje okolic in svetovanje: 041 562 793, E: vrt.kelenc@gmail.com

 Izdelujemo namakalne sisteme za vse 
površine, znamke Hunter. 

 Urejamo okolice in setev trave blagovne 
znamke Bottos.

NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si
051 60 60 52

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


