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Poštnina plačana pri pošti 2250 Ptuj

Novo šolsko leto, novi izzivi
Šolanje v nepredvidljivih razmerah

Gradnja Stare steklarske v polnem teku
Nadaljujejo se vlaganja v ceste

Foto: Stanka Krajnc Letonja, Tadej Zorec

Foto utrip Evropskega tedna
mobilnosti, ki smo ga v Mestni občini
Ptuj organizirali pod geslom »Živi
zdravo. Potuj trajnostno.«

UVODNIK

Dragi otroci, učenci, dijaki.
Zakorakali ste v novo šolsko leto. Nekateri ste prvič prestopili prag vrtca, nekateri
šole, za nekatere pa bo novo šolsko leto že nekaj znanega in utečenega. Glede na
lansko šolsko leto in epidemijo verjamem, da ste se šole resnično razveselili, saj ste
pogrešali svoje vrstnike, druženje, igro.
Šola je prostor, kjer pridobivate nova znanja, veščine, spretnosti za življenje. Glede
na nenehne spremembe, ki smo jim priča, tudi te, povezane z epidemijo, pa vam
mora šola nuditi varno okolje, v katerem se počutite varno, sprejeto, kjer se učite
z zgledom in na lastnih napakah. Šola pa je tudi prostor, kjer dobršen del dneva
preživite s svojimi prijatelji, kjer se tkejo vezi za vse življenje.
Da bi vam bilo v šoli prijetno, da bi se dobro počutili, se trudimo tudi na Mestni
občini Ptuj. Ne gre vse naenkrat, tako kot se poštevanke in abecede na naučimo
čez noč. Trudimo se, da rešujemo tiste težave, ki so resnično nujne in se je nanje
opozarjalo že leta in leta. To je bila zagotovo prizidava z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika – II. faza, ki je med drugim poskrbela za novo šolsko
kuhinjo in jedilnico, na katero so mnogi čakali desetletja. Olgica bo dobila novo
streho. V sklopu selitve uprave ptujskega vrtca bomo uredili ustrezne prostorske
pogoje za izvajanje predšolske dejavnosti v enoti Narcisa. Redno se trudimo z
nabavo otroških igral, in to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

Vzgojiteljicam, učiteljem, profesorjem želim, da boste tudi v prihodnje znali vedoželjne glave popeljati na pot v samostojno življenje. Da bodo njihova pridobljena znanja olajšala pot k njihovim poklicnim ciljem, da bodo v vas videli tudi
zaveznike, mentorje, tiste, ki jim nudijo oporo.
Vsem šolajočim se pa želim, da bo vstop v šolo, v novo šolsko leto prinesel nova
znanja, spoznanja, izkušnje, predvsem pa druženje in prijetne medosebne odnose.
Naj bo šola prostor, kjer boste usvajali znanje za prihodnost in boste zoreli v odgovorne ljudi, ki bodo nekoč ustvarjali našo skupno prihodnost.
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MESTNA KRONIKA

Mestna kronika
SPREJEM KRISTJANA
ČEHA

Stanka Krajnc Letonja

OSREDNJA SLOVESNOST
OB OBČINSKEM
PRAZNIKU

RANCARIJA
V soboto, 31. julija 2021, se je na Ptujskem jezeru odvijala 28. RANCARIJA,
na kateri so se v veslanju pomerile šte-

vilne ekipe. S tradicionalnimi dravskimi
čolni »rancami« so veslali štirje veslači in
krmar in se potegovali za prehodni pokal. Kot veleva tradicija, se je RANCARIJE 2021 udeležila tudi Mestna občina
Ptuj s svojo ekipo in opravila otvoritveno
vožnjo.

DAN SPOŠTOVANJA
VREDNOT NOB

AKCIJA VKLJUČI SRCE

Pred nekdanjimi zapori v Prešernovi
ulici je Združenje borcev za vrednote
NOB Ptuj v sodelovanju z MO Ptuj pripravilo slovesnost ob dnevu spoštovanja
vrednot NOB na Ptujskem. Slavnostni
govornik je bil predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman.
Na slovesnosti so sodelovali praporščaki
vseh veteranskih in domoljubnih organizacij – KODVOS – in Kluba brigadirjev,
v kulturnem programu pa so nastopili
Združeni pevski zbori KUD Rogoznica,
Talum Kidričevo in Moški komorni zbor
Ptuj, Karmen Ivančič, Primož Vidovič,
Eva Zala Majcenovič in Valerija Toš Ilešič.

PTUJČAN

OŠ dr. Ljudevita Pivka je organizatorka
dobrodelne kolesarske akcije od Ptuja
do morja z imenom »Vključi srce«. Ekipa njihovih kolesarjev je v imenu vseh
tistih, ki proge ne morejo prekolesariti
sami, 3. in 4. septembra 2021 prečkala
Slovenijo od Ptuja do Portoroža. Pred
startom jih je s spodbudnimi besedami
na pot pospremila tudi županja Nuška
Gajšek.
Foto: Črtomir Goznik, Stanka Krajnc Letonja

Na osrednji slovesnosti na mestni tržnici je slavnostna govorka županja Nuška
Gajšek poudarila, »da obdobje, ki je za
nami, ostaja preizkušnja, ki ji ni enake.
Take v moderni dobi ne pomnimo, je
preizkušnja vrednot, potrpljenja, razumevanja, je preizkus solidarnosti, povezanosti družbe. Zato izbirajmo teme, ki
združujejo. In zavestno zavračajmo take,
ki razdvajajo.« Na slovesnosti sta bili podeljeni priznanji za ohranjanje tradicije
življenja na vasi in arhitekturne dediščine v letu 2021 v Mestni občini Ptuj Kmetiji Kekec in za naj kmetijo v letu 2021
v Mestni občini Ptuj Kmetiji Klemenčič.
ZRS Bistra Ptuj je prejela zlato plaketo
Mestne občine Ptuj, najvišje priznanje
MO Ptuj, naziv častni občan je prejel
Franc Kozel. V kulturnem programu
so nastopili flavtistka Anamarija Lajh,
na klavirju jo je spremljala prof. Metka
Žižek, praznovanje pa je s koncertom
zaključil Moški pevski zbor KD Grajena.

Kristjan Čeh je na olimpijskih igrah v
Tokiu v finalu meta diska osvojil 5. mesto
z daljavo 66,37 metra. Na odlično uvrstitev smo v Mestni občini Ptuj več kot
ponosni. Županja Nuška Gajšek mu je
na sprejemu na tržnici čestitala: »Želimo
pokazati, da stojimo za njim in skupaj z
njim, da se veselimo vseh njegovih uspehov in da ima absolutno našo podporo.«
Izročila mu je aluminijasti disk, ki so ga
izdelali v Talumu.
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Predšolski otroci pogumno v novo šolsko
leto
Mateja Tomašič
Tudi vrtčevski otroci so začeli novo šolsko leto, nekateri so
prag vrtca prestopili prvič. Preverjali smo, koliko otrok obiskuje vrtec in kakšno leto je pred njimi.

Foto: Črtomir Goznik

Vrtec Ptuj

V Vrtcu Ptuj so šolsko leto začeli s 50 oddelki na 12 lokacijah.
Imajo 895 razpoložljivih mest in trenutno ostaja še nekaj nezasedenih mest, saj bodo otroci starostni pogoj (11 mesecev)
dopolnili v prihodnjih mesecih. Novincev je 172, večina v jasličnih oddelkih, ki ima letos 18 oddelkov.
Zavedajo se, da je za vključitev otroka v vrtec pomembna priprava staršev, zato že nekaj let zadnji teden avgusta izvedejo
uvodna srečanja za starše novincev. »Menim, da je to srečanje
zelo pomembno in prispeva k temu, da lahko starši ob prihodu
v vrtec namenijo vso pozornost otroku, saj že imajo osnovne
informacije, kako ravnati glede na higienske ukrepe in dnevno rutino v vrtcu,« je povedala ravnateljica Vrtca Ptuj Marija
Vučak.
Organizacija dela ter izvedba programa se v tem šolskem letu
ne bosta bistveno spremenili. »Ostaja veliko ukrepov, s katerimi smo živeli že sedaj, novost je izpolnjevanje pogoja PCT,
ki ne velja za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo
otroka v vrtec. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok,
ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. Za vse druge
prihode obiskovalcev in staršev v vrtec (npr. ob uvajanju otroka
novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) pa
velja vselej tudi pogoj PCT,« je pojasnila ravnateljica.
Želijo si, da vrtec ostane odprt, da bodo lahko omogočali varno
vključevanje otrok in izvedbo vzgojno izobraževalnega programa. Največ prilagoditev bo potrebnih v dejavnostih, kjer so bili
v preteklosti oddelki povezani na ravni enote ali celotnega vrtca. Kljub vsemu načrtujejo vsebinsko bogat program, s katerim
želimo otrokom omogočiti spodbudno in varno okolje, kjer
bodo lahko doživljali različne vsebine in pridobivali izkušnje,
ki bodo spodbujale njihov razvoj.

Zasebni vrtec Vilinski gaj

V Zasebni vrtec Vilinski gaj je od začetka septembra vključenih

5

Novost – pravica do brezplačnega vrtca
S 1. septembrom 2021 se je uveljavila novela Zakona o vrtcih, ki vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega
otroka, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem.
Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi
starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne
glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za
pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati
vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o
tem izda odločbo.
75 otrok, do konca leta pa se jim jih bo pridružilo še pet. Obiskujejo pet oddelkov na treh lokacijah. Matični vrtec Vilinski
gaj je na Peršonovi 1 (dva oddelka), PE Mezinčica na Volkmerjevi 49 (en oddelek) in PE Viktorinček na Slovenskem trgu 11
(dva oddelka).
»Novo šolsko leto smo začeli pozitivni, spočiti in napolnjeni s
poletnimi dogodivščinami ter toplim soncem, da bomo vzdržali meglena jutra, ki so pred nami,« je dejala direktorica tega
vzgojno izobraževalnega zavoda Tamara Peklar Korošec. »Glede na to, da v našem vrtcu krepimo imunski sistem s pozitivno
naravnanostjo, negovanjem dobrih in srčnih odnosov, zdravo
hrano in pijačo ter z vsakodnevnim dolgim gibanjem na prostem, se nam obeta jesen, kot smo jih navajeni. Zagotovo bomo
tudi kaj posmrkali in pokašljali, kot ponavadi v prehodnih obdobjih. Načeloma imamo zelo malo bolniških odsotnosti, tako
pri otrocih kot tudi pri zaposlenih. Če pa nas obišče teta Koronca (za zdaj nas še ni), imamo dovolj priporočil in navodil,
da natančno vemo, kaj je za narediti.«
Še naprej pa se bodo trudili ohranjati in spremljati otrokov
individualni razvoj na vseh področjih in negovati in ohranjati
dobre odnose in človečnost.
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Novo šolsko leto v nepredvidljivih
razmerah
Bronja Habjanič
Zakorakali smo v novo šolsko leto in nobeden izmed nas
pravzaprav še ne ve, kaj nas čaka v jeseni ... Ravnatelje
ptujskih osnovnih in srednjih šol smo povprašali, kakšna so
njihova pričakovanja, tudi glede na aktualno epidemiološko
situacijo, ter o morebitnih novostih.

»Na OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena imamo v tem šolskem letu 919 učencev, od tega je 183 učencev na podružnici.
Pouk smo začeli po modelu B, kar pomeni mehurčke v okviru
oddelkov, pouk in malice v matičnih učilnicah, bomo pa izvajali v živo izbirne predmete in interesne dejavnosti, ob upoštevanju vseh predpisanih varnostnih protokolov. Želimo si,
da bi lahko ostali v šoli in izpeljali dejavnosti po načrtu, kar
brez upoštevanja ukrepov najbrž ne bo šlo. Prvi oddelek smo že
morali napotiti v karanteno. Pripravljamo se tudi na možnost
izobraževanja na daljavo, če bo to potrebno. Šolsko leto bo zahtevno na različnih področjih. Verjamem, da skupaj zmoremo
dovolj strpnosti, solidarnosti in moči, da bomo kos vsem izzivom,« pove ravnateljica Tatjana Vaupotič Zemljič.

OŠ Breg

»Na OŠ Breg smo pričeli novo šolsko leto s 308 učenci v 16
oddelkih. Želimo si, da bi uspeli ves ali vsaj večino časa izvajati
pouk v šoli. Leto, ki je pred nami, pa za nas predstavlja velik
izziv, saj smo se vključili v izvajanje podaljšanega dvoletnega
poskusa razširjenega programa šole, tudi z uvajanjem drugega
tujega jezika v okviru rednega programa, najprej s 7. razredom.
Hkrati pa je to leto, ko smo na OŠ Breg vključeni v tri mednarodne Erasmus+ projekte. Prednostna naloga šole je, da nam
uspe v tem letu urediti učilnico na prostem ter postaviti učno
pot medovitih zeliščnih rastlin, tudi s podporo participativnega proračuna MO Ptuj. Ob tem se občanom zahvaljujemo za
izglasovano podporo. MO Ptuj nas je konec avgusta tudi prijetno presenetila s postavitvijo dodatnih igral na zelenem delu
šolskega igrišča,« pravi ravnatelj Milan Fakin.

OŠ Mladika

»Tudi tokratno šolsko leto začenjamo z zanosom, s pričakovanji, polni upanja in načrtov. Letošnji začetek šolskega leta je
poseben tudi zato, ker smo predali namenu dolgo pričakovano
kuhinjo in jedilnico.
Na šoli je 386 učencev v 18 oddelkih. Učencem želimo zagotoviti najboljše pogoje za učenje in bivanje na šoli. Ocenjujemo,
da imamo dobre pogoje za uresničevanje večine standardov, ki
jih osnovnošolski izobraževalni program zahteva. Spremljali
bomo napredek vsakega posameznika in si prizadevali, da ima
vsak posameznik pozitiven odnos do učenja in lastnega znanja. Želimo si spodbudno in varno učno okolje, ki ga bomo
dosegali s pogovorom med učenci, strokovnimi delavci šole in
s starši,« pravi ravnatelj Bogomir Širovnik.

OŠ Olge Meglič

»Letos šolo obiskuje 390 učencev. Glede izvedbenih del sanacije
ostrešja šole smo morali v mesecu septembru prilagoditi vhod/
izhod v šolo, da je varnost učencev in vseh zaposlenih zagotovljena. Novo ostrešje in novi prostori pomenijo za naš zavod
zelo veliko pridobitev.
Že četrto leto nadaljujemo s poskusom Uvajanje tujega jezika
v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega
programa v osnovni šoli. Poskus obsega uvajanje tujega jezika
kot obveznega predmeta v 1. razredu (angl.) ter uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razredu
(nem.). Sodelujemo tudi v različnih projektih z različnimi institucijami. Verjamem, da bomo nove izzive in zastavljene cilje
po svojih najboljših močeh uspeli uresničiti. Želim, da nam pri
tem ne zmanjka navdiha, ustvarjalnega poguma in vztrajnosti,«
pove ravnateljica Helena Ocvirk.

PTUJČAN
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Foto: Črtomir Goznik

OŠ Ljudski vrt
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Elektro in računalniška šola

»Na šoli smo s polno zagona stopili v novo šolsko leto. V šestih
programih, na treh stopnjah izobraževanja, je vpisanih več kot
500 dijakov. Želimo si, da bi lahko dijaki nemoteno obiskovali
pouk, saj smo v zadnjem letu in pol ugotovili, da so predvsem
dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, kjer je več praktičnega pouka, za ta del izobraževanja v šoli prikrajšani. Doma
namreč nimajo ustreznih pripomočkov, naprav, strojev, kjer bi
lahko urili poklicne veščine. Želimo pa tudi poudariti, da smo
kljub zahtevnim okoliščinam preteklo šolsko leto uspešno zaključili. Lahko se pohvalimo ne le z zelo dobrim šolskim uspehom, uspehom na poklicni maturi in zaključnem izpitu, ampak
tudi z izjemnimi dosežki dijakov. Posebne razmere pa so ponudile tudi nove priložnosti. Usvojili smo nova znanja in nove
možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, šola pa je
pridobila tudi veliko nove opreme za izvajanje pouka v izrednih
razmerah, tako da dobro pripravljeni vstopamo v novo šolsko
leto,« pove ravnatelj Rajko Fajt.

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
OŠ dr. Ljudevita Pivka

»Šolo bo obiskovalo 118 učencev, ki prihajajo iz več kot 20 občin. Pouk smo začeli v mehurčkih, tako kot smo ga junija tudi
končali. Želimo si, da bi učenci lahko celotno šolsko leto nemoteno obiskovali pouk, pri tem pa moramo skupaj združiti
moči tako strokovni delavci, starši in vsi, ki vstopamo v šolski
prostor. Upoštevanje ukrepov je edino, ki nam to lahko omogoči. Pouk poteka v dopoldanskem času v 18 oddelkih, v popoldanskem času pa so učenci vključeni še v dve vzgojni skupini.
Glede na to, da imamo vsako leto več učencev, in glede na ukrepe imamo vsako leto večjo prostorsko stisko, saj so potrebe po
vključevanju v našo šolo iz leta v leto večje,« pravi ravnateljica
Lidija Marin.

Foto: Črtomir Goznik

Gimnazija Ptuj

»Šolsko leto smo na Gimnaziji pričeli polni pričakovanj in
načrtov, pripravljeni, da nove generacije ptujskih gimnazijcev
opolnomočimo za izzive prihodnosti. Zagotavljali bomo kvalitetno znanje, poglobljeno z medpredmetnim povezovanjem
in s projektnimi dnevi. Bomo lokalno, nacionalno in globalno
aktivni. Razvijali bomo naravoslovno, družboslovno, jezikovno
in umetniško področje. Potrudili se bomo za vsakega posameznika.
Čeprav se moramo v okvirih, ki nam jih postavlja epidemija,
prilagajati, je to nova priložnost za sodelovanje in solidarnost.
Novo šolsko leto zagotovo prinaša določeno mero negotovosti in polno neodgovorjenih vprašanj. Upajmo, da bo to šolsko
leto, ki bo potekalo v šoli, drug z drugim.
Prag Gimnazije je prestopilo preko 140 novih ptujskih gimnazijcev. Vsak s svojimi pričakovanji in najpomembneje, s svojim
osebnim pečatom, ki bo sooblikoval svoj in naš vsakdan in tudi
prihodnost,« pove ravnatelj Boštjan Šeruga.
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»Na naši šoli vstopamo v novo šolsko leto v novi organizacijski
obliki, vendar z vsemi, že obstoječimi programi. Ekonomska
in Biotehniška šola ŠC Ptuj sta namreč združeni pod novim
imenom Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, ki enako kot
prej deluje kot organizacijska enota ŠC Ptuj. V novem šolskem
letu je v šolo vključenih nekaj več kot 400 dijakov, ki se izobražujejo v osmih strokovnih in poklicnih programih s področja
ekonomije (aranžerski tehnik, ekonomski tehnik in trgovec),
turizma (gastronom – hotelir) ter kmetijstva (kmetijsko-podjetniški tehnik, cvetličar, gospodar na podeželju ter pomočnik
v biotehniki in oskrbi). Glede na način izvajanja pouka v lanskem letu si letos vsi skupaj želimo, da bi pouk na daljavo bil
le še spomin. Prepričani smo, da bomo z odgovornim obnašanjem zaposlenih in dijakov tudi sami pripomogli k temu, da
bomo konec šolskega leta pričakali tako, kot smo ga začeli – v
šolskih prostorih,« pravi ravnateljica, mag. Darja Harb.

Strojna šola

»V šolskem letu bo šolo obiskovalo 390 dijakov, od tega 93
novincev, ki se bodo izobraževali v devetih različnih izobraževalnih programih s področja strojništva. Šola je poleg številnih
projektov in tekmovanj, ki se jih vsako leto udeležimo, vključena tudi v mednarodne izmenjave, zato bo lahko vsak dijak na
šoli našel tudi svoje interesno področje. Svoje teoretično znanje
bodo dijaki izpopolnili pri praktičnem pouku v šolskih delavnicah in na delovnih mestih v podjetjih. Z željo, da bi letošnje
šolsko leto preživeli v šolskih klopeh, se bomo trudili omejiti širjenje virusa, zato bomo pozivali vse udeležene v šolskem
procesu k odgovornemu obnašanju. Drage dijakinje in dijaki,
drage strojnice in strojniki! Želimo vam nepozabno in uspešno
šolsko leto, bodite vedoželjni, ustvarjalni in nasmejani. Vzemite si znanje, saj je v znanju vaša moč,« zaključi ravnateljica Anja
Jesenek Grašič.
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OSREDNJA TEMA

Odrasli naj bodo otrokom zgled pri
ravnanju v cestnem prometu

Mateja Tomašič
Z začetkom šolskega leta so otroci in mladostniki pogostejši
udeleženci v cestnem prometu, česar se morajo zavedati vsi
udeleženci in v prometu biti previdni ter strpni. Za zagotavljanje varne poti v šolo in iz nje so prvih deset šolskih dni na
določenih mestih skrbeli pripadniki policije, medobčinskega
redarstva in člani Združenja šoferjev in avtomehanikov.

Izobraževanje otrok in mladine

Varovanje na poti v šolo in domov bodo opravljali prva dva
šolska dni po vsakih počitnicah. V septembru so v organizaciji
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedli izobraževanje v dolžini dveh šolskih ur za učence 4. razredov v vseh
ptujskih osnovnih šolah na temo pešci in kolesarji v prometu.
To so prva znanja, ki jih bodo uporabljali kot osnovo za opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu osnovne šole. Gledališka
skupina iz Vrtca Ptuj pa je v okviru teh izobraževanj pripravila

lutkovno igrico na temo varnost v cestnem prometu. V septembru so imeli na Mestnem trgu nekaj dni tudi poligon Kolesarček za otroke starejših vrtčevskih skupin, da spoznajo najnujnejša pravila v cestnem prometu. Če bodo razmere dopuščale,
bodo v srednjih šolah nadaljevali učne delavnice, ki jih vodijo
člani zavoda Varna pot iz Ljubljane in zavoda Vozim iz Celja.

Poostren nadzor nad prekrški, povezanimi z električnimi kolesi in skiroji

»Prometna varnost otrok je za zdaj ugodna. Otroci in mladostniki so v zelo majhnem številu udeleženi v prometnih nesrečah. Kadar pa so, so največkrat kot potniki in sopotniki v in na
vozilih. Kar pomeni, da niso povzročitelji prometnih nesreč,«
je povedal Franc Kozel. Ob tem je poudaril, da morajo otroci
imeti varnostne čelade na kolesih, motornih vozilih in električnih skirojih do 18. leta. Starši običajno nimajo varnostnih čelad, saj zanje nošenje ni obvezno, je pa priporočljivo. Opažajo
tudi, da je v popoldanskem času veliko otrok v cestnem prometu udeleženih s kolesi in električnimi skiroji brez ustreznih
čelad in uporabljajo površine, ki jih za to ne bi smeli uporabljati
(pločniki). V zadnjem letu je precej narasla uporaba električnih skirojev, pravil uporabe v cestnem prometu pa vozniki velikokrat ne upoštevajo. V Sloveniji je naraslo število prometnih
nesreč z udeležbo voznikov el. skirojev v primerjavi z lanskim
letom za več kot 60 odstotkov.
Še vedno je aktualna in pereča tema tudi uporaba telefonov
med vožnjo, saj so zaradi tega manj pozorni na dogajanje v
prometu. »Bi opozoril starše, da se pogovorijo z otroki, da naj,
ko so udeleženi v prometu kot kolesarji ali vozniki električnih
skirojev, telefonov ne uporabljajo,« še dodaja Kozel.

PTUJČAN
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Foto: Črtomir Goznik

V Mestni občini Ptuj se je kar 273 otrok prvič podalo v šole. »Ti
še niso poznali nevarnosti, ki prežijo na šolski poti in v vsakdanjem prometu. Pridružili so se jim tudi drugi učenci, ki so po
dolgih počitnicah bolj razigrani in zato manj pozorni na cesti.
Vsi udeleženci v prometu se moramo zavedati, da so otroci v
prometu nepredvidljivi. Si včasih pravila razlagajo po svoje,
predvsem pa potrebujejo pomoč in pravilno vodenje. Varovanje otrok v prvih septembrskih dneh je ena najpomembnejših
nalog policije,« je ob začetku šolskega leta dejal predstavnik
Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Matjaž Leskovar. V okolici šol so v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa (nadzor hitrosti in umirjanje prometa),
še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov.
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so pred
začetkom šolskega leta tudi pregledali šolske poti in opozorili
na nepravilnosti, ki so bile že v avgustu tudi odpravljene. »Šlo
pa je največ za to, da niso zarisane talne označbe vsepovsod,
zlasti na šolskih avtobusnih postajališčih, potem da so slabo vidni prometni znaki, ker jih je prekrilo vejevje oziroma preraslo
grmovje. Ali pa da je bil kakšen znak na silo obrnjen v napačno
smer,« je pojasnil Franc Kozel, predsednik SPV.

IZ MESTNE HIŠE

Vlaganja v cestno infrastrukturo
Stanka Krajnc Letonja, Aleš Gregorec

26. avgusta se je začela uvedba v delo za projekt ureditve Slovenskogoriške ceste III. etapa (Rekonstrukcija državne ceste
R1 - 229/1286 Rogoznica–Senarska od km 0,416 do km 0,877
(odsek III)), ki bo obsegala obnovo cestišča z izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave v dolžini 461 metrov, med Domom
krajanov Rogoznica in trgovino El-dar.
Izvajalec, Cestno podjetje Ptuj, d. d., mora vsa dela izvesti v
roku 300 dni, skrajni rok za dokončanje del pa je 22. junij 2022.
Dela na terenu so se začela 20. septembra z izgradnjo meteornega kanala, dela na cesti pa bodo začeli 4. oktobra. Pogodbena
vrednost znaša 1.345.266,00 EUR z DDV (967.527,25 Direkcija
RS za infrastrukturo, 377.738,75 MO Ptuj).

Foto: Aleš Gregorec, Stanka Krajnc Letonja

6. septembra smo začeli obnovo ceste Vičava, od križišča z Raičevo ulico do trgovine na Vičavi, v skupni dolžini 520 m. Izvedli se bodo vsa potrebna dela za obnovo vozišča in obstoječega pločnika, ureditev odvodnjavanja ter ureditev avtobusnega
postajališča. Izvedena bo tudi delna obnova druge komunalne
infrastrukture (telekom, kabelski in elektro vodi). Dela bodo
potekala do predvidoma 4. oktobra 2021. Vrednost gradbenih del, ki jih bo izvajalo podjetje BM ASFALT, d. o. o., znaša
97.287,43 evra z DDV. V času gradnje promet poteka izmenično enosmerno, za promet pešcev so urejeni začasni koridorji
ob območju gradbišča. Ob zaključku investicije je predvidena
popolna zapora ceste zaradi asfaltiranja vozišča, obvoz bo urejen po Maistrovi ulici in Ulici Vide Alič.

20. septembra smo začeli razširitev ceste Podvinci–Spodnji Velovlek, od Podvincev od h. št. 39 do h. št. 60, v širini 1,5 m in dolžini 600 m. Izvedla se bo razširitev vozišča z asfaltiranjem, po obstoječem jarku se bo izgradila
nova meteorna kanalizacija, delno se bodo obnovile druge komunalne infrastrukture (telekom, kabelski in elektro vodi) in zarisali novi pomožni kolesarski pasovi.
Gradbena dela bo izvajalo podjetje BM ASFALT, d. o. o., njihova vrednost znaša 84.501,23 evra z DDV. V času gradnje promet poteka izmenično enosmerno, za promet pešcev so urejeni
začasni koridorji ob območju gradbišča.

Na Osojnikovi cesti (R1-229, Ptuj–Rogoznica) so se izvajala vzdrževalna
dela.
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IZ MESTNE HIŠE

Dela v sklopu Revitalizacije Stare steklarske
Stanka Krajnc Letonja, Mojca Brunčič

Vizualizacija Stara steklarska

Konec julija je izvajalec Javne službe Ptuj, d. o. o., začel dela v
okviru projekta Revitalizacija Stare steklarske. Izveden je pretežni del rušitvenih del na objektu. Objekt Aškerčeve 2 je bil porušen do kleti. Na osrednjem objektu obstoječe Stare steklarske
sta porušena celotno ostrešje in novejši del objekta. Po izvede-

nih potrebnih sanacijskih delih ohranjenih elementov objekta
bo izvajalec začel gradbena dela na novih konstrukcijskih elementih. Objekt bo do III. gradbene faze izveden predvidoma
do poletja 2022.
Na severu Jadranske ulice in Ulice Tomaža Šalamuna ter na
delih Vrazovega trga in povezovalne ulice od Vrazovega trga
do Aškerčeve se je odstranil asfalt. Arheološke raziskave se izvajajo na območju nekdanjega gospodarskega objekta Aškerčeva 2 in Jadranski ulici. Po izvedenih arheoloških raziskavah
na že odprtih območjih ulic se začne zamenjava komunalne
infrastrukture. Utrjeno površino na tem območju pričakujemo
konec tega leta. Zaradi potrebnih dostopov za gradnjo objekta
se izkopi po drugih delih ulic nadaljujejo šele v začetku naslednjega leta.
Ker bodo v času gradnje ovirani dostopi do objektov na območju gradnje, prebivalce in uporabnike objektov na območju gradnje prosimo za razumevanje. Izvajalec jih bo vseskozi
sproti obveščal o poteku gradnje, vplivih na njihove dostope in
drugih dejavnikih, ki bodo otežili prebivanje in delovanje na
območju.
Končno podobo nove ureditve ulic in novo središče ljubiteljskih dejavnosti z dvorano pričakujemo konec leta 2022.

Nekdanji Koteks čaka na nove vsebine

31. maja 2021 smo prejeli kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine za objekt Ptuj Stara usnjarna
(Koteks). Odločitvi ministrstva so botrovala mnenja strokovnjakov gradbene stroke, ki so ocenili, da je objekt, potem ko je
bil dolga leta prepuščen propadanju, nevaren, in opozorili tudi
na možnost hipne porušitve posameznih delov objekta. Odločitev županje in občinske uprave je bila, da se k rušitvi pristopi
takoj, saj nismo smeli tvegati, da se celotna stavba ali njen del
podre, ter prevzemati odgovornosti za morebitne poškodbe ali
žrtve. 25. avgusta je tako izvajalec del, podjetje Hidrokop, d.
o. o., začel rušitev objekta in odstranitev gradbenega materiala. Ob rušitvi sta bila prisotna predstavnika Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki sta določila, katere elemente in dele
stavbnega pohištva je treba deponirati oz. ohraniti za nadaljnjo preučitev. Nadalje bomo izvedli javni arhitekturni natečaj
za umestitev novega objekta in celovito urbanistično potezo

ob reki Dravi. Naš osnovni cilj je ohraniti veduto mesta, zato
bomo predvideli objekt enakih dimenzij. Območje bo namenjeno turističnim vsebinam. A do takrat bo preteklo še kar
nekaj časa, saj je treba po izvedbi javnega natečaja na osnovi
izbrane nagrajene rešitve izdelati tudi OPPN, kar pa skupno
lahko traja od dveh do treh let.

PTUJČAN
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Stanka Krajnc Letonja

IZ MESTNE HIŠE

Nove ptujske pridobitve
Stanka Krajnc Letonja

3D-zebra tudi na Ptuju

7. september je bil z vidika prometne varnosti izjemno pomemben dan. Na Župančičevi ulici pri Osnovni šoli Ljudski vrt smo
namreč predstavili inovativni projekt 3D-zebra, ki je nastal na
pobudo zavarovalnice Generali, s podporo Zavoda Varna pot
in v sodelovanju z Mestno občino Ptuj. Slednja se je med prvimi občinami v Sloveniji pridružila pobudi umeščanja 3D zeber
na območjih umirjenega prometa. 3D-zebro smo umestili na
Župančičevi ulici pred Osnovno šolo Ljudski vrt, ki predstavlja
tudi glavno dovozno pot do šole. Šolo obiskuje 740 učencev, ki
bodo na vsakodnevni poti v šolo bolj varno prečkali prehod.
Glavni namen projekta je na inovativen način, s 3D-zebrami,
prispevati k bolj umirjenemu prometu in večji pozornosti voznikov na najranljivejše udeležence v prometu. Čez 3D-zebro
so se sprehodili partnerji projekta županja Mestne občine Ptuj
Nuška Gajšek, predsednik Zavoda Varna pot Robert Štaba in
predsednica uprave Generali zavarovalnice, d. d., Vanja Hrovat. Županja je ob predstavitvi zebre dejala: »Tovrstne projekte
v naši občini sprejemamo z odprtimi rokami in jih podpiramo,
saj je naša želja, da bi bil Ptuj ne samo prijazno, ampak tudi
varno mesto, za kar se trudijo mnogi deležniki. Vsi smo del prometa in na vsakem koraku mora biti naša skupna odgovornost,
da prispevamo k večji varnosti … še posebej v neposredni bližini
osnovnih šol. Zato so 3D zebre korak v pravo smer, varno smer,
saj ima varnost vedno prav.«

Na Turniščah odprli pokrito kegljišče

Grajenčani dobili nov pokrit prostor za druženje

Na Grajeni smo 5. septembra tudi uradno svojemu namenu
predali namakalni sistem za obe nogometni igrišči in pokriti prostor za druženje s kuhinjo. Županja Nuška Gajšek je ob
odprtju dejala, da si želi, »da to postane srce četrtne skupnosti
in prostor, kjer bodo krajani vedno srečali prijatelje«. Športno
društvo Grajena, ki bo prihodnje leto obeleževalo 50 let, ima
150 članov, od tega kar 70 otrok.

Foto: Stanka Krajnc Letonja

28. avgusta smo na Turniščah odprli pokrito kegljišče, kar je

bila dolgoletna želja Društva upokojencev Turnišče. Slednji so
bili pri vadbi odvisni od vremenskih razmer, nova nadstrešnica
pa bo omogočala kegljaško vadbo in druge oblike rekreacije ne
glede na vreme. Sami so vložili več kot 100 ur prostovoljnega
dela, poprijeli pa so tako za lopato kot čopič. Odprtje je sovpadalo s praznikom ČS Breg - Turnišče, ob tej priložnosti pa so
gasilci PGD Turnišče na ogled postavili novo pridobitev, gasilsko prikolico.
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V SPOMIN

Poslovila se je Nataša Petrovič
Nevenka Dobljekar
Je avtorica knjig In vino veritas, Zgodba o vinu in
Večne gazi z izbranimi intervjuji oziroma portreti 22 Ptujčanov. Nataša je bila izvrstna novinarka, ki je z žametnim glasom očarala poslušalce
in gledalce ter z ostrim peresom bičala napake in
neodgovorna ravnanja posameznikov in skupnosti. Ljubezen do umetnosti in kulture v najširšem
pomenu besede ter medijske veščine je združila v
Evropskem redu vitezov vina in Združenju slovenskega reda vitezov vina, v katerem je dosegla najvišjo stopnjo – postala je vitezinja vina.
Njeno bogato, prevratov in dosežkov polno življenje je žlahtnilo vsakdan vseh, s katerimi je sodelovala, in tistih, ki so doumeli razsežnost in dolgoročnost njenih idej. Ptujska kulturna srečanja
so bila eden izjemnih ciljev, ki jih je uresničila v
prejšnji državi. Ptuj je bil poleg Ljubljane edino
slovensko mesto s poletnim festivalom z vrhunsko
mednarodno vsebino. Ko je vajeti spustila iz rok,
je počasi zamrl. In japonski teater NO, ki je nastopil samo v Beogradu in na Ptuju! Ljubiteljsko
kulturo je z njej lastno zagnanostjo želela postaviti
v središče dogajanja. Politične muhe enodnevnice,
ki se jih danes nihče več ne spomni, so se zaganjale
vanjo kot vešče v luč. Ni bilo v njeni naravi, da bi
se uklonila. Še bolj goreče jo je zagovarjala in krepila njene korenine – iz njih so zrasle mnoge danes
uveljavljene umetniške osebnosti s Ptuja in iz okolice. Upokojila se je kot vodja Območne izpostave
JSKD, do svoje prezgodnje smrti pa vodila Zvezo
kulturnih društev Ptuj. Ptujska občina jo je za dosežke na področju kulture nagradila z oljenko in
veliko oljenko, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti pa s srebrnim znakom JSKD. Če bo kdaj kdo
na Ptuju zmogel toliko modrosti in izdal knjigo za
mesto z okolico pomembnih žena in mož, bo v njej
zagotovo zapisano tudi njeno ime!
Natašina ljubezen do svojih dragih in pristne vezi
s prijatelji, njena energija in srčnost ne morejo
ponikniti. Za vedno bo zapisana v srcih in mislih
najdražjih, prijateljev in vseh, ki se jih je v življenju dotaknila s svojo neizmerno energijo, odločnostjo in dobroto.
Draga Nataša, hvala za vse!

PTUJČAN

Foto: Črtomir Goznik

Sproščena, vesela, radovedna, neustavljiva, energična, močna, zahtevna … in
polna miline je bila Nataša
Petrovič. V življenju so jo
zaznamovali mnogi dogodki
in ljudje, tudi nekateri, ki so
le zdrsnili mimo nje, številni, ki jim je verjela in zaupala, in tisti, ki so njeno zaupanje in vero vanje izdali.
Kariero je že med študijem
začela v svetu medijev. Najprej kot izvrstna napovedovalka na Televiziji Ljubljana
in Radiu Ptuj ter kot organizatorica, scenaristka in
voditeljica številnih javnih prireditev. Na Radiu
Ptuj se je po prvi zaposlitvi v ptujski knjižnici kot
novinarka zaposlila leta 1974, po dveh letih nadaljevala kot prodorna in uspešna sekretarka samoupravne interesne skupnosti za kulturo in raziskovalno dejavnost in se leta 1986 vrnila na Radio
Tednik, kjer je do leta 1994 delala kot novinarka
in urednica, naslednjih pet let pa svojo ustvarjalno
pot nadaljevala v NoviceVodušekPRESS.
Njene novinarske prispevke so poleg Štajerskega
tednika in Radia Ptuj objavljali tudi mariborski in
ormoški radio, časnika Delo in Finance ter revije
Ptujčan, Gospodarski vestnik, Veritas in Gurman.
Bila je urednica informativnega biltena Človek
Delo Kultura, kulturne oddaje Radia Ptuj, literarne priloge Tednika, založbe Veritas ter revij Veritas in Gurman. Je soavtorica in urednica priročnika Kako pripravimo prireditev, ki je izšel pri Zvezi
kulturnih društev Ptuj. Njeni članki so v Monografiji Ptuja in knjigi Haloze – pokrajina, ljudje in
vino. Uredila je tudi monografijo ptujskih likovnih
in literarnih ustvarjalcev Beseda in podoba ter
zbornika ob 70-letnici Zveze društev upokojencev Slovenije in 60-letnici Zveze kulturnih društev
Ptuj. Ljubiteljsko kulturo je obogatila z Žveglinim
sejmom, Mihčevim festivalom in Literarnim klubom Ptuj, ki s pomočjo izbranih mentorjev skrbi
za kakovostno literarno ustvarjanje avtorjev vseh
starosti in oseb s posebnimi potrebami.
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PROMET

Spremembe Zakona o pravilih cestnega
prometa

Robert Brkič, vodja Medobčinskega redarstva SOU SP

Foto: Črtomir Goznik

Enajstega avgusta 2021 je začela veljati sprememba Zakona
o pravilih cestnega prometa, ki vsebuje pomembna določila
na področju mirujočega in dinamičnega prometa. Upamo, da
vam bodo v pomoč informacije o nekaterih spremembah in
novostih, s katerimi se vsakodnevno srečujete kot udeleženci
v prometu.

Znižale so se denarne kazni zaradi prekoračitve največje dovoljene hitrosti.
Pomembna sprememba zakona je dvig globe zaradi nepravilne uporabe mobilnega telefona med vožnjo, ki je za voznika
motornega vozila, učitelja vožnje in spremljevalca voznika z
dosedanjih 120 evrov povečana na 250 evrov, slednjim se izreče tudi stranska sankcija treh kazenskih točk, prav tako se
z globo 120 evrov zaradi nepravilne uporabe mobitela kaznuje
voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (kolesar, voznik lahkega motornega vozila …).
Prav tako se je povečala globa zaradi neupravičenega parkiranja na parkirnih prostorih za invalide, ki je znašala 80 evrov,
z novelo zakona pa znaša globa 200 evrov.
Tudi na področju vožnje lahkih motornih vozil so v veljavi določene spremembe in novosti.
Lahka motorna vozila so invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša od 80 cm.
Posebna prevozna sredstva so invalidski vozički, prevozna
sredstva ter pripomočki in naprave, ki jih uporabnik poganja z
lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot
so: skiro, kotalke, rolerji …
V zadnjih letih so postali pogosto prevozno sredstvo mopedi,
katerih konstrukcijska hitrost ne presega 25 km/h (registrska
tablica z rdečimi črkami in številkami), in električni skiroji.
Električni skiroji so lahko motorno vozilo, njihova uporaba pa
pelje v smer zmanjšanja prometne gneče in izpustov plinov.
Električni skiroji so lahko nevarni za voznika in druge udeležence v prometu, saj so izredno tihi, zaradi manjših koles so
lahko manj stabilni, razvijajo pa hitrost, ki je bistveno višja od
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hitrosti gibanja pešca.
S spremembo Zakona o pravilih cestnega prometa je urejeno
področje električnih skirojev in drugih lahkih motornih vozil
(invalidski vozički in vozila na motorni pogon, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širša
od 80 cm), in sicer:
Vožnja z njimi je dovoljena po kolesarskem pasu, kolesarski
stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni ali niso
prevozne, je dovoljena vožnja ob desnem robu smernega vozišča v naseljih z omejitvijo hitrosti vožnje do 50 km/h. Vožnja z električnimi skiroji po pločniku je prepovedana.
Električni skiro mora biti opremljen s sprednjim žarometom,
ki oddaja belo svetlobo, na zadnji strani mora imeti rdečo pozicijsko svetilko in nameščen rdeč odsevnik, na obeh bočnih
straneh pa mora imeti rumeni ali oranžni odsevnik.
Kršiteljem zgoraj navedenih določb v zvezi z uporabo lahkih
motornih vozil se izreče globa 40 evrov.
Tako kot pri kolesarjih je obvezna uporaba ustrezno pripete zaščitne kolesarske čelade, do dopolnjenega 18. leta starosti.
Lahko motorno vozilo v cestnem prometu sme voziti otrok od
dopolnjenega 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko
izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.
Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, lahkih
motornih vozil brez krmila in miniaturnih motornih vozil v
cestnem prometu ni dovoljena. Kršitelju te določbe se izreče
globa 250 evrov.
V tabeli na naslednji strani so prikazani zneski glob v evrih in
stranska sankcija izrek kazenskih točk pred uveljavitvijo spremembe zakona in po uveljavitvi spremembe zakona.
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Območje za pešce, območje umirjenega prometa (10 km/h) ali območje omejene hitrosti (30 km/h)
prekoračitev najvišje
dovoljene hitrosti

globa (v evrih) in kazenske točke (KT)
pred 11. 8. 2021

globa (v evrih) in kazenske točke (KT)
po 11. 8. 2021

do 5 km/h

40

40

do 10 km/h

80

40

300 in 3 KT

130 in 3 KT

od 10–20 km/h
od 20–30 km/h

1000 in 5 KT

500 in 7 KT

več kot 30 km/h

1200 in 18 KT

1200 in 18 KT

Ceste v naselju
do 5 km/h

40

40

do 10 km/h

80

40

od 10–20 km/h

250 in 3 KT

120 in 3 KT

od 20–30 km/h

500 in 5 KT

250 in 5 KT

od 30–40 km/h

500 in 7 KT

od 40–50 km/h

750 in 9 KT

od 30–50 km/h

1000 in 9 KT

več kot 50 km/h

1200 in 18 KT

1200 in 18 KT

Ceste izven naselja (razen avtocest in hitrih cest)
do 10 km/h

40

40

od 10–20 km/h

80

60

od 20–30 km/h

160

120

od 30–40 km/h

250 in 3 KT

200 in 3 KT

od 40–50 km/h

500 in 5 KT

400 in 5 KT

več kot 50 km/h

1200 in 18 KT

1200 in 18 KT

Obvestilo
o javnem razpisu

URADNI VESTNIK, ŠT. 12/2021
Uradni vestnik je objavljen na spletni strani Mestne občine
Ptuj, na voljo pa je tudi v naši sprejemni pisarni.

Mestna občina Ptuj obvešča, da je od 24. septembra
2021 objavljen Javni razpis dodelitev štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj za študijsko leto 2021/22. Razpis bo odprt do
5. novembra 2021.
Več na: www.ptuj.si.

– Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2021
– Javni razpis najboljši študent 1. stopnje študija, najboljši
študent 2. stopnje študija in najboljši študent 3. stopnje
študija za študijsko leto 2020/2021
– Javni razpis za dodeljevanje štipendij in drugih oblik denarnih pomoči za izobraževanje Mestne občine Ptuj za
študijsko leto 2021/2022
– Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v
Mestni občini Ptuj v letu 2021
– Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj
v študijskem letu 2020/2021

**
Mestna občina Ptuj obvešča, da je od 24. septembra
2021 objavljen Javni razpis za najboljšega študenta 1.
stopnje študija, najboljšega študenta 2. stopnje študija in
najboljšega študenta 3. stopnje študija za študijsko leto
2020/2021. Razpis bo odprt do 22. oktobra 2021. Več na:
www.ptuj.si.
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Evropska komisija vabi: Konferenca o
prihodnosti Evrope

Tina Radaković,
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Konferenca o prihodnosti Evrope je nova odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije, njen namen pa je Evropejcem omogočiti večji vpliv pri oblikovanju evropskih politik. Začela se je maja letos, potekala bo pa do junija 2022.
Skupno predsedstvo (Evropska komisija, Evropski parlament
in Svet EU) se je zavezalo, da bo spremljalo njen potek in
ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci želimo pritegniti čim večje število ljudi vseh starosti, spolov in prepričanj iz vseh družbenih
okolij, še posebej lokalne skupnosti, nevladne organizacije, izobraževalne in kulturne ustanove, socialne zavode ter skupine
državljanov.
Kako se lahko vključite?
• Na spletni platformi objavite svoje zamisli in predloge na
kakršno koli temo o prihodnosti Evrope.
– Platforma je večjezična, vse objavljene zamisli in ideje pa
računalnik samodejno prevede v izbrani jezik EU.
– Objavlja lahko kdor koli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.
• Komentirajte, delite ali podprite že objavljene ideje.
• Udeležite se dogodkov o prihodnosti Evrope.
– Na platformi poiščite dogodke v svoji bližini ali spletne dogodke, ki potekajo pod okriljem konference.
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•
Organizirajte in objavite lasten dogodek o prihodnosti
Evrope.
– Primeri vključujočih in sodelovalnih dogodkov v živo ali
na spletu: pogovor, debata, srečanje …
– Na platformi lahko objavite tudi že načrtovane dogodke,
ki se dotikajo tem, ki so pomembne za prihodnost Evrope.
– Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo vseevropsko razpravo.
• Po koncu dogodka zapišite zamisli in ideje, ki so jih udeleženci podali na dogodku.
– Za napotke se lahko obrnete na Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT informacijske
točke v šestih slovenskih regijah.
Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami?
Ključne ideje in priporočila s platforme bodo prispevali k
omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem Evropskega parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k
oblikovanju zaključkov konference.
Več na spletu:
– futureu.europa.eu (spletna platforma konference o prihodnosti Evrope),
– slovenia.representation.ec.europa.eu (Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji),
– europedirect.si (informacijske točke EUROPE DIRECT).
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Kako živeti z atopijskim dermatitisom?
Stanka Krajnc Letonja
14. septembra smo obeleževali svetovni dan atopijskega
dermatitisa. V zadnjih letih se pojavlja pogosteje, predstavlja
pa veliko psihološko, finančno in fizično breme tako za pacienta kot za celotno družino. Ob tem dnevu smo se pogovarjali z asist. dr. Matejo Starbek Zorko, dr. med., specialistko
dermatovenerologije, in Špelo Novak, univ. dipl. soc. delavko, soustanoviteljico in podpredsednico Društva AD, mamico
štirih otrok – dveh z AD.

kompleksno in multifaktorsko pogojeno bolezen. V prvi vrsti
se zdravi z lokalnimi pripravki v obliki krem, mazil, emulzij
ali losjonov. Učinkovito zdravljenje zmanjša simptome in znake bolezni, preprečuje poslabšanje in zagotavlja dolgotrajnejše izboljšanje bolezni. Vsakodnevna redna nega kože je torej
osnova, ki pripomore k boljši funkcionalnosti kožne pregrade.
Ključno vlogo igrajo tudi sprožilci bolezni, torej dejavniki iz
okolja in psihološki stres. Med dobro znane sprožilce bolezni
spadajo npr. živalski epitel, nižje zunanje temperature, zmanjšana vlažnost zraka, alkalna mila in detergenti, potenje, oblačila iz neprimernega materiala, zato se jim je smiselno izogniti.
Težje oblike se zdravijo na sistemski ravni, torej na ravni celega
telesa.

Kako življenje »prilagoditi« tej bolezni?

Kaj je atopijski dermatistis?

M. S. Zorko: Atopijski dermatitis (AD), imenovan tudi atopijski ekcem ali nevrodermitis, je kronična, ponavljajoča se, izredno srbeča vnetna kožna bolezen. Pogosteje (a ne izključno)
se pojavlja pri posameznikih, ki imajo sami – ali pa ima nekdo od njihovih ožjih družinskih članov – astmo ali alergijski
rinitis, alergijsko pogojeni bolezni, ki se pojavljata pri ljudeh,
nagnjenih k alergiji, t. i. atopikih. AD je kljub temu bolezen, ki
ni vedno vezana na znane oz. dokazane alergije, kar pomeni, da
bolnik ima AD, pa so in ostajajo alergijski testi negativni.

Kako ga prepoznamo?

M. S. Zorko: Prepoznamo ga po tipični klinični sliki, koža celega telesa je izraziteje suha. To je najpogosteje posledica zmanjšane pregradne funkcije kože in vpliva dejavnikov iz okolja.
Poleg suhe kože so za bolnike značilni neostro omejeni in simetrično razporejeni, srbeči in včasih tudi boleči predeli rdeče, vnete kože, posute z bunčicami ali celo mehurčki, ki rosijo.
Koža je zaradi srbeža pogosto razpraskana in ob dolgotrajnem
poteku bolezni lahko na otip tudi zadebeljena. Bolezen je lahko
omejena na posamezne predele kože, a se lahko kadar koli razširi po celem telesu, saj je potek bolezni pogosto nepredvidljiv.

Kako ga zdravimo?

M. S. Zorko: Zdravljenje poteka zelo individualno, ker gre za

Š. Novak: Ko govorimo o tem, da poiščemo sprožilce in se jim
seveda poskušamo izogniti, ugotovimo, da to vpliva na vsako
področje našega življenja. Od tega, kje spimo, kakšni so temperatura, okolje, materiali, do tega, kaj jemo, s čim se umivamo, s čim peremo oblačila, kakšno nego kože izvajamo, kje se
gibamo, kaj oblečemo, kam gremo na izlet, kakšno je delovno,
šolsko ali vrtčevsko okolje, in še bi lahko naštevali. Med pacienti je daleč najbolj problematična srbečica, ki močno vpliva na
vsakodnevno dogajanje. Še posebno pa se to pozna, ko govorimo o spanju, ki je zares oteženo, skorajda onemogočeno. Mnogi spijo le nekaj uric (če) po delčkih na noč, in to lahko traja
tudi mnogo let. Uspešno obvladovanje bolezni zahteva vsakodnevno redno prilagojeno individualno nego kože, izogibanje
sprožilcem (antistresne tehnike, skrb zase, skrb za ravnovesje,
skrb za zdrav način življenja …), krepitev imunskega sistema,
podporo in razumevanje bližnjih ter ustrezen, varen prostor za
izvedbo vsega tega. AD je mnogo več kot samo stanje kože.

Kakšno podporo nudite v društvu, tako obolelim kot
svojcem?

Š. Novak: Društvo atopijski dermatitis je nastalo z osnovnim
namenom podpore obolelim z AD in njihovim bližnjim – kakršna koli že je v tem procesu za nekoga potrebna. Najpogosteje je
to v obliki informacij, ki jih drugje ni mogoče dobiti, vsekakor
pa v obliki razumevanja, sočustvovanja, varnega prostora, kjer
lahko vsi zainteresirani delijo svoje stiske, dileme, postavljajo
vprašanja. To zagotavljamo z rednimi podpornimi skupinami.
Kadar je to potrebno, pripomoremo tudi finančno, na redni
bazi pa oskrbujemo ljudi z vzorčki različnih ponudnikov negovalnih izdelkov, zagotavljamo popuste pri nakupu pri nekaterih
ponudnikih in tako pomagamo, da naši člani prihranijo. Ves
čas jim je tudi na voljo možnost postavljanja vprašanj dermatologu, socialna delavka pa za posvet na drugih, bolj tehničnih
področjih (urejanje pravic, dodatkov idr.).
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Festival urbane kulture na Panorami
Bronja Habjanič
21. avgusta se je v našem mestu premierno zgodil zanimiv dogodek. Glasbeniki pod taktirko Nenada Neša Tokalića so zasnovali koncept Festivala urbane kulture, katerega program je
bil izveden po načelu »od skupnosti za skupnost«. Ustvarjalni
kolektiv, ki šteje že 65 članov, je zasnoval pester dnevni in večerni program za vse generacije. Sestavljale so ga otroške dejav-

nosti z delavnicami in igrami ter koncertni program z nastopi
priznanih slovenskih glasbenikov, domačih skupin in gostov
iz regije, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi, kako nastaja
grafit izpod rok umetnika Aleksandra Fenosa. Glasbeni program je bil pester ves dan in noč. Na odru so se zvrstili nastopi
ptujskih skupin Anomalo in Šalamun ter DJ-dvojca Herbalist &
D*Sun. Nastopili sta tudi Ana Bezjak in Bilbi, ki so ju spremljali
Gregor Stermecki, Luka Herman Gaiser, Doris Šegula in Jože
Zadravec. Regijo pa je zastopala izjemna sopranistka Natalija
Radić. Po dolgem času je doma nastopil tudi Tadej Kampl, z
njim pa Igor Leonardi, Janez Gabrič in Sebastijan Duh. V vrhunec večera pa so obiskovalce popeljali gostitelji Popperkeg
Orchestra. Zbrane sta na dogodku nagovorila tudi županja MO
Ptuj Nuška Gajšek in Boris Krabonja, predsednik društva UP-ornik.
Na dogodku so zbirali sredstva za Društvo UP-ornik, ki bo
z zbrano vsoto ljudem v socialni stiski pomagalo pri plačilu
osnovnih položnic in prehrane. Organizator je bilo Društvo za
glasbeno analizo Popperkeg v sodelovanju z MO Ptuj in Društvom UP-ornik, dogodek pa so podprli tudi številni domači
kulturniki, nevladniki in gospodarstveniki z materialnimi in
finančnimi sredstvi. Ves mesec avgust je bilo možno prispevati
pet evrov s poslanim sporočilom Upornik5 na 1919.

Dobrote slovenskih kmetij že 32. na Ptuju

Foto: Črtomir Goznik

Mateja Tomašič
Na Ptuju je od 3. do 5. septembra potekal že 32. festival Dobrote
slovenskih kmetij. Na dvorišču minoritskega samostana so vse
tri dni ponujali jedi iz svežih in lokalnih sestavin ter dobrote s kmetij z različnih koncev Slovenije. Dogodek so začeli s
posvetom o slovenski govedini v prehrani in gastronomiji, saj
imamo pri nas veliko govedorejskih kmetij. Festival pa pomeni
nadaljevanje strokovnega dela pri ocenjevanju in nagrajevanju
dobrot slovenskih kmetij. Odprtja se je udeležil tudi minister
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek:
»Se vsi skupaj zavedamo, da je vendarle kmet tisti, ki daje hrano, da je kmet tisti, ki daje stabilnost verigi preskrbe s hrano in
ne nazadnje, včasih je dovolj, da damo samo priložnost temu
kmetu. Na kakšen način? Ja, da kupujemo njihove izdelke.«
Letos so kmetije v ocenjevanje prijavile kar 987 izdelkov. 491
jih je prejelo zlato priznanje. »Želimo, da je to prestolnica slovenskega podeželja, slovenske hrane in en center odličnosti, ta
priznanja namreč govorijo, da slovenske kmetije pripravljajo
res kakovostne, vrhunske izdelke,« je dejal Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora 32. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Zaradi trenutnih razmer so tako kot lani nagrajeni
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izdelki bili na ogled le na spletu. Letošnja novost pa je vzpostavitev spletne platforme za potrošnike. »Na njej lahko sodeluje
vsak, ki je dobil nagrado na ptujskem ocenjevanju, in tisti, ki
je večkrat sodeloval, sodelujejo pa tudi kmetije, ki imajo samo
pridelke, tisti pa seveda z izjavo, in to je pristno, domače, blizu, okusno,« je pojasnil Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. Organizatorji pa želijo tudi spodbuditi gostince in ponudnike hrane na Ptuju, da pri ponudbi
dajejo poudarek slovenski hrani.
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Jubilejni Dnevi poezije in vina na Ptuju
Bronja Habjanič
Med 24. in 28. avgustom so 25. Dnevi poezije in vina na Ptuj
in v druge kraje v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem pripeljali mednarodna imena sodobne evropske poezije. Z bogatim
kulturnim in vinsko-kulinaričnim programom je festival z dogodki na skoraj 40 prizoriščih in 35 pesnicami in pesniki iz 20
držav v petih dneh pričaral čudovito vzdušje.

Ena izmed novosti letošnjega festivala je bila spremenjena lokacija glavnega prizorišča, ki se je z Vrazovega trga preselilo
na ptujsko mestno tržnico. Tam so ob večerih potekali Velika
pesniška branja gostujočih pesnic in pesnikov ter glasbeni koncerti. V intimnem vzdušju domačih dvorišč in vrtov so Ptujčani gostili Dvoriščna branja, lokalni vinarji so s pesnicami in
pesniki sodelovali na tradicionalnih Hudih pokušnjah, v otroškem programu so v stik s poezijo prišli tudi najmlajši obiskovalci, kot vsako leto pa je del programa potekal tudi v domu za
upokojence.
V okviru festivala so pri Beletrini izšli pesniški zbirki častnih
gostov Petra Borkovca in Ane Luíse Amaral ter tiskane knjižice vseh gostujočih pesnic in pesnikov. Že peto leto zapored je
evropske državljane ter politične odločevalce nagovorilo Odprto pismo Evropi, katerega avtor je letos nemški pisec Durs
Grünbein. Tudi letos se je festival povezal s številnimi lokalnimi in mednarodnimi kulturnimi ustanovami ter poleg pesnic
in pesnikov gostil tudi direktorje mednarodnih pesniških festivalov.
Ob bogatem spremljevalnem programu, ki je poleg glavnih poudarkov – poezije in vina – vključeval še program iz glasbene, vizualne, fotografske, filmske, plesne, gledališke in drugih
umetnosti za vse starostne in interesne skupine, so 25. Dnevi
poezije in vina Ptuj in druge kraje ponovno spremenili v prestolnico poezije.

Ptuj so za en dan zavzeli vitezi
V našem mestu so bile 11. septembra že 19. Ptujske grajske
igre v organizaciji društva Cesarsko kraljevi Ptuj (CKP), ki se
ukvarja z obujanjem in razvojem občutka za tradicijo. Negujejo
pa obdobji srednjega veka in renesanse.
Dogodka se je udeležilo kar 14 skupin, oblečeni v oprave tistega
časa so se sprehodili po mestu ter se pred mestno hišo poklonili
županji Nuški Gajšek in povabili meščane na grajski turnirski
prostor. Ob 14. uri so s fanfarami začeli popoldanski program,
ki so ga pripravile sodelujoče skupine. Obiskovalci so doživeli
viteške dvoboje, plesne nastope in delo obrtnikov, srednjeveško
dogajanje pa je popestril tudi živahni in nagajivi cirkus teater
Cizamo. Posebno pozornost pa so namenili kmečki, meščanski
in grajski kulinariki, ki so jo jedli v 16. in 17. stoletju. »Imeli smo tri bogate hode, pečenega zajca, odojka, tudi putka ni
manjkala. Med jedmi pa ni bilo krompirja, paradižnika in vseh
tistih sadežev, ki jih takrat naša družba še ni poznala. Za sladico
so postregli jabolka z medom in orehi, pečena v velikem kami-

nu. Obložene mize pa bi se lahko primerjale s tistimi v kakšni
kraljevi hiši,« je povedala Marija Hernja Masten, predsednica
društva CKP. O vedenju pri mizi je veliko povedala tudi klepetava branjevka Urša, v vlogi katere se je odlično znašla Urška
Vučak Markež.

PTUJČAN

Foto: Črtomir Goznik

Mateja Tomašič
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KULTURA

XIV. Rimske igre – poletni spektakel na
Ptuju z novo pridobitvijo
Mateja Tomašič
Ptuj se je od 19. do 22. avgusta ponovno spremenil v rimski
Poetovio, ko so ulice in trge zasedli gladiatorji, legionarji, senatorji, vestalke in drugi Rimljani. »Na štiridnevni prireditvi
smo gostili udeležence iz šestih držav, na igrah je sodelovalo
več kot 30 društev s Ptuja in okolice, ki so predstavili obrti in
običaje pred dva tisoč leti. Na odprtju iger v kampu Poetovio
na Štukih smo predali v uporabo eno od naših največjih pridobitev – teater v Rimskem kampu Poetovio, ki sprejme do 800
oseb in se je v času iger pokazal kot zadetek v polno, saj nam
omogoča izvedbo predstavitev in programa za večje število
obiskovalcev. Na sobotnem sprehodu skozi mestno jedro smo
obogatili dogajanje in vzdušje ter pričarali mogočnost starega
Rima. Kljub omejitvam nam je uspelo izvesti uspešne Rimske
igre, ki so ponovno bile deležne tudi velike medijske podpore,
saj se uveljavljamo kot največji prikaz rimske dediščine v tem
delu Evrope,« je pojasnil Andrej Klasinc, predsednik društva
Poetovio LXIX.
Izvedli so še posvet o nadaljnjem sodelovanju in uresničitvi
večletne ideje o ustanovitvi zveze mest rimskega imperija, ki

bo vsem udeležencem omogočila uresničevanje velikih skupnih projektov, podprtih z evropskimi sredstvi. V Rimskem
kampu Poetovio pa bodo predvidoma v prihodnjih treh letih
vzpostavili model atraktivnega tematskega parka z zgodovinsko vsebino, v katerega bodo vstavili tudi sodobna orodja in
informacijsko tehnologijo ter se tako še bolj približali njihovim
glavnim ciljnim skupinam: otrokom, mladostnikom in stroki.

Festival Slovenija v Pragi z močno ptujsko zasedbo

Foto: Črtomir Goznik, Jure Meško

Jure Meško
KD Rogoznica se je letos med 26. in 29. avgustom 2021 udeležilo festivala Slovenija v Pragi 2020, ki bi moral biti izveden že
lansko leto v mesecu marcu. Društvo sta zastopali dve sekciji:
Folklorna skupina, ki se ji je pridružilo še nekaj članov FS Bolnišnica Ptuj, in Moški pevski zbor, ki se mu je pridružil Moški
pevski zbor Talum Kidričevo. Na festivalu je nastopilo več kot
550 nastopajočih iz vse Slovenije. Naši člani so nastopili na
praškem gradu Hradčani, kjer je bila prisotna tudi veleposlanica RS v Pragi, nj. eks. Tanja Strniša. Festival je organizirala
ekipa Si.in, Agencija Jerome v sodelovanju z Veleposlaništvom
RS v Pragi. Dogodek je potekal prav v času predsedovanja
Slovenije Svetu EU, zaradi česar je imel festival tokrat še bolj
trdno in svečano noto.
Prestolnico Češke imenujejo tudi zlata Praga in je peto najbolj
obiskano mesto v Evropi. Med nastopi so si člani ogledali
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mesto Praga in si privoščili tudi kakšno znano češko osvežitev.
Člani Kulturnega društva Rogoznica so tako v Pragi preživeli
štiri nepozabne dni, ki jim bodo ostali v lepem spominu.
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AKTUALNO

Širitev vročevodnega omrežja na Ptuju

Vročevod Osojnikova cesta

Vročevod Rabelčja vas

Javne službe Ptuj

Izgradnja vročevoda Rabelčja vas:

Javne službe Ptuj so v letošnjem letu začele širitev vročevodnega omrežja na Ptuju. Z investicijo se povečuje mreža
priključenih uporabnikov na daljinsko ogrevanje, zagotavljata
se večja kakovost bivanja in okolju prijaznejše ogrevanje. Pospešeno se uresničujejo zastavljeni cilji: rekonstrukcija obstoječe kotlovnice na Volkmerjevi cesti je tik pred začetkom,
s tem pa tudi nadaljnja širitev vročevodnega omrežja.

V aprilu 2021 se je začela izgradnja odseka vročevodnega
omrežja v naselju Rabelčja vas z namenom priključitve novega večstanovanjskega objekta na sistem daljinskega ogrevanja
v Mestni občini Ptuj. Investicija je praktično končana, izvajajo
se le še manjša zaključna dela. Odsek na novo zgrajenega vročevoda ni namenjen le novemu večstanovanjskemu bloku, ampak celotnemu naselju Rabelčja vas, ki ga predvideva veljavni
občinski podrobni prostorski načrt. Dolžina predvidene trase
znaša skupno s priključki pribl. 500 m. Daljinsko ogrevanje bo
s tem pridobilo nov dodaten priključek, na katerega bo priključenih pribl. 46 novih gospodinjskih odjemalcev.

Izgradnja vročevoda po Osojnikovi cesti:

Foto: arhiv Javne službe Ptuj

Izgradnja vročevoda po Osojnikovi cesti na Ptuju je v osnovi
namenjena priključitvi poslovnih prostorov v lasti družbe Slovenske Železnice – SŽ VIT, d o. o., Center Ptuj na sistem daljinskega ogrevanja. Gradnja predstavlja nadaljevanje vročevoda,
ki se je zgradil v sklopu rekonstrukcije Gregorčičevega drevoreda, tako se bo vročevod nadaljeval iz obstoječega voda, ki se
konča na Gregorčičevem drevoredu, po Osojnikovi cesti do
poslovnih prostorov v lasti SŽ VIT, d. o. o., Center Ptuj. V obstoječi kotlovnici se uredi tudi nova toplotna podpostaja moči
2 MW. Izvedba se je začela 30. avgusta in je trenutno v začetni
gradbeni fazi ter bo trajala predvidoma tri mesece.
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Nov program Insta po#moč
Stanka Krajnc Letonja

Mesto bogatejše za
Galerijo Luna

Naziv »Moja ginekologinja
2021« Damijani Bosilj

9. septembra je v Murkovi ulici 2 svoja vrata odprl novoustanovljeni zasebni zavod Galerija Luna Silva Ambroža, ki je namenjen promociji kulture in umetnosti. Otvoritvena prodajna
razstava Umetnost in fotografija je na ogled postavila zveneča
imena svetovne umetnosti, kot so Dali, Matiss, Miró, Picasso,
Chagall, Warhol in drugi. Pod izbor razstavljenih del se je podpisal priznani umetnostni kritik Brane Kovič. Prodajna razstava bo na ogled ob sredah (11.00–18.00), petkih (12.00–18.00)
in sobotah (10.00–13.00), predvidoma do 13. novembra 2021,
odvisno od ukrepov, ki bodo veljali.

Letošnji izbor Moj zdravnik, ki poteka v organizaciji Revije
Viva, je bil že 25. po vrsti. Bralke in bralci so svoj glas podelili ne le zdravniški strokovnosti, temveč tudi njihovi srčnosti,
spoštljivosti in človečnosti. Naziv »Moja ginekologinja 2021«
je prejela Damijana Bosilj, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, predstojnica ginekološko-porodnega oddelka SB Ptuj.
Ob prejemu laskavega naziva je za Revijo Viva dejala: »Smisel
življenja je v preprostosti in za to, da si srečen, ne potrebuješ
veliko. Rada imam preprostost in zelo rada imam svoje delo,
čeprav me včasih izmuči. A tudi če bi na lotu zadela milijone,
bi še vedno hodila v službo in opravljala isti poklic. To je del
mojega življenja.«

PTUJČAN
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Foto: Ciril Ambrož, Črtomir Goznik

V Centru interesnih dejavnosti Ptuj so začeli nov brezplačni
program Insta po#moč. Nudil bo psihološko pomoč mladim
med 12. in 29. letom starosti v obliki osebnega, telefonskega
ali elektronskega strokovnega svetovanja. Namen programa je
podpora in spodbujanje mladih k dejavnemu delovanju in iskanju pomoči v duševni stiski s ciljem ozaveščati o pomembnosti
skrbi za duševno zdravje. Svetovanja in pogovore bosta izvajali
Monika Ficjan in Eva Sedlašek, magistrici psihologije.
Brezplačna telefonska številka je 080 21 20, pišete pa lahko na
instapomoc@cid.si.
Aktualni termini svetovanja:
• ponedeljek, 27. 9. 2021, od 16.00 do 20.00;
• četrtek, 7. 10. 2021, od 16.00 do 20.00;
• sobota, 16. 10. 2021, od 9.00 do 13.00;
• sreda, 20. 10. 2021, od 16.00 do 20.00;
• ponedeljek, 25. 10. 2021, od 16.00 do 20.00.

ŠPORT

Ptujski športni vikend
Stanka Krajnc Letonja
Zavod za šport Ptuj je v sodelovanju z Mestno občino Ptuj,
Športno zvezo Mestne občine Ptuj, Fundacijo za šport Republike Slovenije, klubi in društvi tudi letos organiziral Ptujski
športni vikend, 27. zapovrstjo.

V času Športnega vikenda so pripravili 30 športnih dejavnosti
za različne ciljne skupine, predstavilo se je več kot 30 najrazličnejših klubov, z željo povezati vse generacije.

Lov rib s plovcem
Foto: Črtomir Goznik, Stanka Krajnc Letonja

Društvo upokojencev Ptuj je bilo letos organizator državnega
prvenstva v lovu rib s plovcem ob ribniku Rogoznica. Prvenstva, ki ga je odprl podžupan Mestne občine Ptuj Marjan Kolarič, se je udeležilo 48 tekmovalcev iz 12 društev upokojencev.
Ulovili so več kot 300 kg rib, ki so jih po tehtanju izpustili nazaj
v svoje naravno okolje. Pokale in medalje sta podelila ptujski
podžupan in predsednik PZDU Sp. Podravje Viktor Kokol, zahvale podpredsednik DU Ptuj Franc Simonič, tekmovanje pa je
spremljal delegat ZDUS Marjan Hribar. Zahvala za organizacijo in uspešno izvedbo gre članu DU Ptuj Leopoldu Pergerju. 1.
mesto je zasedlo DU Markovci, 2. mesto DU Laško, 3. pa DU
Zagorje ob Savi. DU Ptuj se je uvrstilo na 5. mesto.
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Državno prvenstvo paraplegikov v atletiki
in 52. Hrovatinov memorial
Bronja Habjanič
11. septembra je potekalo državno prvenstvo paraplegikov v
atletiki in 52. Hrovatinov memorial. Pokrovitelj dogodka je
bila MO Ptuj, županja MO Ptuj Nuška Gajšek je kot posebna
gostja nagovorila udeležence in slovesno odprla tekmovanje.
Prireditve se je udeležilo tudi nekaj udeležencev paralimpijskih
iger Tokio 2021, med njim osemkratni udeleženec iger, strelec
Franc Pinter – Ančo, pa atlet Henrik Plank …
Podeljenih je bilo 13 kompletov medalj in en komplet pokalov
z medaljami (slednji v meddržavnem tekmovanja v četveroboju (met krogle, diska, kopja/kija in 100 m vožnje), kjer je 1.
mesto osvojila ekipa Slovenije, 2. Hrvaška, 3. Federacija BiH).
Na državnem prvenstvu je kar 20 Slovencev in osem Slovenk
osvojilo vsaj po eno medaljo. Najuspešnejši pri moških je bil
sicer smučar, udeleženec zimskih paralimpijskih iger Jernej
Slivnik iz Društva paraplegikov Kranj (tri zlate, dve bronasti),
najuspešnejša pri ženskah je bila članica Društva paraplegikov
Podravja s sedežem v Mariboru Nataša Godec (dve zlati, ena
srebrna). Med nosilci medalj (srebrne) je bil tudi Ptujčan Danijel Milošič, sicer član Društva paraplegikov Podravja s sedežem
v Mariboru v memorialni vožnji v spomin na Bojana Hrovatina
na 100 m.

»Prof. Hrovatin se je rodil v Ljubljani l. 1923 in je prvi, ki je v
rehabilitacijske programe vključil športne vsebine, saj je bil prepričan, da to lahko prispeva k uspešno izvedenim programom
zdravljenja. Prvi se je posvetil strokovnemu delu z invalidi na
področju rehabilitacije, rekreacije in tekmovalnega športa,« je
ob robu dogodka povedala Silva Razlag, ptujska organizacijska
koordinatorka.
Memorialno vožnjo, posvečeno prof. Bojanu Hrovatinu, so
udeleženci izvedli na 100 metrov s standardnimi invalidskimi
vozički. V spomin na preminulega izrednega podpornika športov za invalide, pokojnega novinarja Henrika Ubeleisa, pa so
odpeljali še vožnjo s standardnimi vozički na 800 m.

Liga Poetovio v visečem kegljanju
Liga Poetovio v visečem kegljanju je za leto 2020 potekala v
dveh letih. Zaradi ukrepov v povezavi s koronavirusom so jo
morali po petih odigranih kolih v letu 2020 prekiniti in so jo
nadaljevali v letu 2021. Zmagovalke lige 2020 so postale članice Društva upokojencev Ptuj, zmagovalci pri moških pa člani
Društva upokojencev Rogoznica, kegljaška sekcija Podvinci.
Kegljavke in kegljači v visečem kegljanju so sicer eni najdejavnejših športnikov v posameznih društvih upokojencev. Zaključek lige s turnirjem so odlično pripravili člani DU Rogoznica,
na zaključku pa sta se pridružila tudi županja MO Ptuj Nuška
Gajšek in podžupan Marjan Kolarič, ki sta podelila pokale.
Najboljši posamezni rezultat na zaključnem turnirju sta dosegla pri ženskah Ivanka Plajnšek iz DU Ptuj in Jura Kuhar iz
domačega društva.

PTUJČAN
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Foto: Črtomir Goznik, Matic Merc

Bronja Habjanič

MESTNI SVET

V javni razpravi predlog proračuna
za leto 2022
Stanka Krajnc Letonja
28. redna seja Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj je potekala v ponedeljek,
20. septembra 2021.
Svetnice in svetniki so soglasno dali v
30 dnevno javno razpravo predlog proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2022,
določenega v višini 40,4 milijona evrov.
Prihodki so določeni v višini 33,1 milijona evrov, odhodki v višini 39,2 milijona
evrov, primanjkljaj je ocenjen na 6,2 milijona evrov.
Največji delež odhodkov predstavljajo
investicijski, v višini 17,9 milijona evrov.
Med večjimi projekti, med katerimi so
tudi takšni, ki jih nadaljujemo, so odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Drave, revitalizacija Stare steklarske in
Vrazovega trga, investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture, kolesarske poti
odsek 2 Ptuj–Juršinci, odsek 3 Ptuj–Markovci–Gorišnica, ureditev površin za
kolesarje na Rogozniški cesti, prizidava
z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo
OŠ Mladika, II. faza, ureditev križišča
pred Upravno enoto Ptuj. Gre za več kot
30 projektov, v predlog proračuna pa so
prvič uvrščeni tudi projekti participativnega proračuna v višini 124.000 evrov. Te
so izglasovali občanke in občani.
Nadalje so soglasno sprejeli spremembe
in dopolnitve št. 5 Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj
zaradi načrtovane gradnje regionalne
kolesarske povezave v Spodnjem Podravju, SKLOP2, odsek Ptuj–Juršinci,
za izvedbo pa je treba ustrezno uskladiti
občinski prostorski načrt.
Med drugim so sprejeli predlog Odredbe
o spremembi Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na
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območju Mestne občine Ptuj, s katerim
se zaradi prodaje nepremičnine s strani Mestne občine Ptuj v členu 5.b črta
druga alineja »parkirišče Potrčeva cesta
(Mercator Živila)«. Po uveljavitvi spremembe odredbe bodo potrebe zmanjšanega števila parkirišč prevzela bližnja
nezasedena javna parkirišča, kot so parkirišče Osojnikova in Potrčeva. V skladu
s predlagano spremembo se v manjši
meri spreminja tudi Sklep o potrditvi
cen storitev izbirne lokalne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine
Ptuj. Parkirišče Potrčeva cesta (Mercator
Živila) se izvzame s seznama parkirišč.
Sprejeli so Sklep o izvajanju videonadzora na javnih površinah na območju
Mestne občine Ptuj, in sicer na mestni
tržnici, parkiriščih Zadružni trg, Potrčeva cesta, potopna valja na Krempljevi
ulici in na novem pokopališču Rogoznica. Izvajanje videonadzora na javnih
površinah se določa zaradi zagotavljanja
nadzora nad javno infrastrukturo in javnim premoženjem ter zagotavljanja varnosti ljudi, občanov in obiskovalcev Mestne občine Ptuj ter varnosti in varovanja
občinskega premoženja, preprečevanja
vandalizma, preprečevanja ogrožanja
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zdravja ljudi in okolja ter kulturne dediščine.
V skladu s potrjenim izvedbenim načrtom so z večino potrdili realizacijo
izglasovanih projektov participativnega
proračuna v okviru proračuna Mestne
občine Ptuj za leto 2022. Izglasovane in
potrjene investicijske projekte bo občinska uprava izvedla v proračunskem letu
2022.
Sprejeli so Sklep o dopolnitvi Načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Ptuj za leto 2021 zaradi
predvidene prodaje poslovnega prostora
v Prešernovi ulici 1 in poslovnega prostora v Cankarjevi ulici 9.
Z večino glasov so sprejeli Sklep o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja Mestne občine Ptuj na državo,
s čimer bomo na podlagi pogodbe o
brezplačni pridobitvi nepremičnega premoženja brezplačno prenesli Ministrstvu
za javno upravo RS v trajno last in posest svoj solastniški del na nepremičnini Slomškova 10 za potrebe delovanja
Upravne enote Ptuj.
Sejo so zaključili s podanim pozitivnim
mnenjem Tatjani Vaupotič Zemljič za
ravnateljico javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljudski
vrt.

MESTNI SVET

Odgovori na pobude in vprašanja s 27.
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja s 27. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v
ponedeljek, 21. junija 2021, ter odgovore nanje. V celoti so
objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj, na povezavi
https://www.ptuj.si/objave/232.

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala pobudo št. 1174/27: Ob parceli Ambrož naj se pri ulični svetilki ali na njo montira ogledalo, da se bo videlo prihajajoče
vozilo iz Ceste 8. avgusta ob zavijanju v Anželovo ulico, če je
smer vožnje ogroženega vozila iz Čarmanove ulice (na nasprotni strani obstoječega ogledala) – glej skico v priponki.
Odgovor: Predlagano pobudo smo posredovali upravljavcu
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v ustrezno ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec
Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala pobudo št. 1175/27: Zahtevamo, da se pridobi inšpekcijsko
mnenje, ali je tovrstna dejavnost v stanovanjskem naselju
dopustna in v skladu z obstoječo zakonodajo.
Obrazložitev: Podjetje BM ASFALT, d. o. o., s svojo dejavnostjo
in deponijo nasipnega materiala povzroča sredi stanovanjskega
naselja ogromno prahu in občasno tudi hrup in nepreglednost
vozišča, pri čemer so najbolj prizadeti bližnji sosedje.
Odgovor: Podjetje BM ASFALT, d. o. o., svojo dejavnost in deponijo nasipnega materiala izvaja že vsaj od leta 2016, ko ga
je občinska inšpekcija po cestni zakonodaji imela v postopku
zaradi novoizvedenega cestnega priključka.
Zemljišča, na katerih podjetje BM ASFALT, d. o. o., izvaja svojo
dejavnost in ima deponijo nasipnega materiala, ležijo na območju, za katero velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu
Mestne občine Ptuj. Predmetna zemljišča ležijo v enoti urejanja
prostora RO02 Ptuj – južno od rogozniškega ribnika – in so v
območju stanovanj, in sicer v območju površin podeželskega
naselja (SK), ki so namenjene bivanju in površinam kmetij z
dopolnilnimi dejavnostmi.
V skladu s 4. odstavkom 100. člena OPN‑ja so v območju podeželskih naselij SK dopustne tudi dopolnilne dejavnosti gradbeništva, trgovine ter storitvene dejavnosti, ki ne povzročajo večjega tovornega ali večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni

naslednji pogoji:
1. velikost gradbene parcele mora zagotavljati potrebne površine za normalno funkcioniranje stavbe, vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe stavbe – stanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev;
2. neposredna navezanost gradbene parcele na javno cestno
omrežje;
3. nova dejavnost ne sme poslabšati kakovosti bivanja in bivalnega okolja (povečana stopnja hrupa in drugih emisij na obstoječe obremenitve ni dopustna).
Iz navedenega izhaja, da je omenjeno dejavnost v skladu z
zgornjimi pogoji načeloma dopustno izvajati v območjih
podeželskih naselij, dejanska ustreznost posegov pa se ugotavlja v postopkih izdaje upravnih dovoljenj. Če prihaja do
suma povečanih emisij hrupa in prahu, je treba prijave podati
pristojni okoljski inšpekciji.
Pripravila: mag. Olga Fekonja, Peter Cafuta
Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vprašanje št. 1176/27: Ali imajo branjevke, ki prodajajo zelenjavo
in sadike na občinski parceli nekdanjega bencinskega servisa
na Potrčevi cesti, dovoljenje MO Ptuj, da tam lahko prodajajo?
Odgovor: Ker je nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj parcela 487/46 v lasti druge pravne osebe in ni opredeljena kot
javna površina, prodajalci posebnega soglasja občine ne potrebujejo. Če prodajalec izkaže interes za prodajo na drugi javni
površini, je že ob podaji vloge napoten na izvajalca gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih tržnih prostorov.
Pripravila: Mojca Rihtarič
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval vprašanje št. 1177/27: Žalosti me, da se je k obnovi rogozniškega pokopališča pristopilo s skupnimi močmi z Javnimi službami, d. o. o. Kakšni so uradni in neuradni razlogi
za takšno odločitev?
Odgovor: Z Javnimi službami Ptuj, koncesionarjem za pogrebno in pokopališko dejavnost, sodelujemo od začetka projekta,
to je že v fazi priprave projektne dokumentacije, ko so se definirale prostorske in druge rešitve novega poslovilnega objekta, ki
jih koncesionar potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti; tako
da navedeno ne drži.
Pripravil: David Majcen
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1178/27: Ker ima informacije, da je Mestna
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občina Ptuj oz. UE Ptuj deležna 1,3 mio evrov za obnovo,
predlaga, da Mestna občina Ptuj čim prej proaktivno pristopi k urejanju, da ne bodo sredstva in prepotrebna obnova
zastali.
Odgovor: Mestna občina Ptuj že ves čas vodi dejavnosti za prenos solastniškega deleža nepremičnine s pripadajočo stavbo na
naslovu Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, v last Republike Slovenije.
Prav s tem namenom je dne 1. junija 2021 na sedežu Ministrstva za javno upravo (MJU) potekal sestanek, kjer so potekali
dogovori o potencialni zamenjavi.
Pripravil: Matej Gajser
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1179/27: Pripravi naj se tabela točk, razdelana po projektih, za vsako ČS posebej, da bo razvidno, za
katere projekte in koliko so glasovali krajani posameznih ČS
v participativnem proračunu.
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval
pobudo št. 1203/27: Podajam pobudo, da se objavijo vsi rezultati participativnega proračuna s številom prejetih točk,
da bodo občani jasno in nedvoumno seznanjeni glede njihovih predlogov.
Odgovor: Rezultati glasovanja so objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj, na povezavi https://www.ptuj.si/
DownloadFile?id=375932.
Pripravila: Jasmina Krajnc
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1180/27: Zmanjša naj se prispevek za izgradnjo optičnega omrežja, saj zaostajamo za drugimi občinami. Operaterji naj se pozovejo k enakomerni izgradnji po
celotni občini.
Odgovor: Mestna občina Ptuj ne zaračunava posebnega prispevka za izgradnjo optičnega omrežja.
Pripravila: Brina Solina
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval vprašanje št. 1181/27: Kako poteka projekt kolesarskih
povezav? Ali smo še vedno po prvotnem načrtu izvedbe? Do
kdaj so na voljo sredstva?
Odgovor: Projekti regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju potekajo po
načrtu, ki smo si ga zadali. S strani organa upravljanja SVRK
smo prejeli odločitev o podpori za izvedbo projekta gradnje
RKP odsek 2 Ptuj–Juršinci in gradnjo RKP odsek 3 Ptuj–Markovci–Gorišnica. Za gradnjo RKP odsek 1 Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk s strani organa upravljanja SVRK še nismo
prejeli odločitve o podpori zaradi problematike pridobivanja
zemljišč za potrebe projekta. Potekajo pa tudi dodatni pogovori med SVRK in MZI, da poiščejo alternativo in zagotovijo
dodatna sredstva za sofinanciranje projektov. Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov za financiranje gradnje kolesarskih
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povezav je do 30. novembra 2022.
Pripravil: Tadej Zorec
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1182/27 (vezano na pobudo št. 1079/25):
Ali je na avtobusni postaji pri Petrolu možna ustavitev? Za
učinkovitejšo izvedbo nadzora prometa naj se uvede videonadzor na relaciji omejitve, glede na to, da se že izvaja fotografiranje. S tem bodo zaznane kršitve tudi v poznopopoldanskih in preostalih urah dneva.
Odgovor: Ustavitev tovornih vozil je možna na avtobusnem
postajališču izven vozišča pri Petrolu na Zagrebški cesti, vendar pri tem ne sme biti oviran avtobusni potniški promet.
Glede izvajanja videonadzora na javnih cestah in parkiriščih,
katerega osnovni namen je zagotavljanje varnosti v cestnem
prometu, je izdanih več sodb. V obeh primerih je informacijski
pooblaščenec naložil občinskemu prekrškovnemu organu odstranitev videonadzora in izbris vseh posnetkov.
Občinski redarji, kadar ni možno vozila varno ustaviti, fotografirajo samo vozilo, za katero obstaja utemeljen sum storitve
prekrška, posnetek pa po uvedbi postopka izbrišejo.
Pripravil: Robert Brkič
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1183/27: Glede na ugotovitev Mestne občine Ptuj, da je vedno več objestnih voznikov, daje pobudo, da
se več (obstoječih) virov nameni umirjanju prometa.
Odgovor: Tehnična komisija za urejanje prometa pri občinskem Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravlja oglede kritičnih točk in sprejema pobude za vzpostavitev
tehničnih ovir za umirjanje prometa, kjer je to upravičljivo in
potrebno.
Pripravil: Robert Brkič
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1184/27: V prihodnje naj poda odgovor
koncesionar ter pojasni, zakaj nekaj ne bo urejeno. Konkretno vezano na pobudo št. 1080/25 bankina in posedeno cestišče še nista sanirana.
Odgovor: Koncesionarju vzdrževalcu javnih cest je naročeno,
da izvede ustrezno sanacijo bankin in vozišča na Zagrebški cesti na odseku od vhoda parka Turnišče do Petrola do konca
meseca septembra v sklopu rednih vzdrževalnih del.
Pripravil: Aleš Gregorec
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1185/27: Krajani Volkmerjeve ulice se že
dolgo obračajo na županjo in občinsko upravo in tudi jaz s
svetniško pobudo 116/4, a do danes ni bilo konkretnega in
korektnega odziva. Prosim, da se to uredi.
Odgovor: Prepoved parkiranja za avtodome in počitniške prikolice na javni prometni površini že sedaj ureja Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Mestne občine Ptuj. Glede
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predmetne zadeve je stanje nekoliko drugačno, saj so si stanovalci večstanovanjskega objekta na naslovu Volkmerjeva cesta
9, v skladu z izdanim soglasjem občine leta 2006, del javne površine, po kateri poteka kategorizirana občinska cesta, uredili
za namene parkiranja, zaradi česar se območje obravnava kot
etažna lastnina in ne kot javna površina. Iz navedenega sledi,
da tega parkirišča ni mogoče enačiti z javnim parkiriščem, ki je
pod enakimi pogoji namenjeno vsem uporabnikom.
Pripravil: Tadej Zorec
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval vprašanje št. 1186/27: Zakaj so v predlogu rebalansa
proračuna izpadle predvidene investicije v Podvincih?
Odgovor: Investicija v klubski objekt v Podvincih ni izpadla,
spremenila se je le dinamika financiranja po letih, kar ste svetniki predhodno potrdili na seji MS. V rebalansu proračuna so
za letošnje leto ostale le vrednosti izdelave projektne dokumentacije.
Pripravil: David Majcen
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posredoval pobudo št. 1187/27: Krajani, ki živijo na Prečni poti,
so že siti obljub po sanaciji in ureditvi cestne infrastrukture,
ki naj bi se začela že v marcu.
Odgovor: Obnova in ureditev ceste na Prečni poti se je začela
15. julija 2021 v sklopu investicijskega vzdrževanja cest.
Pripravil: Aleš Gregorec
Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja
Čuša, je posredovala vprašanje št. 1188/27: Kako daleč je
projekt rekonstrukcije Ormoške ceste (konkreten terminski
plan) ter kdaj bo DRSI zagotovila nujno potrebna vzdrževalna dela vozišča od krožnega prometa pri Supermestu do
odcepa za Ranco, saj je cesta na tem delu čisto uničena in
polna udarnih jam, tako da je hrup neznosen, kolesnice pa
so globoke celo 15 cm, kar je nevarno za udeležence v prometu, posebej kolesarje?
Odgovor: S strani Mestne občine Ptuj je bila 1. julija 2021 potrjena IZP projektna dokumentacija rekonstrukcije glavne ceste
G1-2/0249 Ptuj–Spuhlja. Projektanti sedaj nadaljujejo pripravo
PZI projektne dokumentacije. Po podatkih DRSI se bo brez ponovnih zapletov rekonstrukcija Ormoške ceste začela v naslednjem letu. Glede na dejstva in uničen zgornji in spodnji ustroj
navedene ceste DRSI nima zagotovljenih sredstev za preplastitev, počakati bomo morali na celotno rekonstrukcijo ceste.
Pripravil: Tadej Zorec
Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja
Čuša, je posredovala pobudo št. 1189/27: Krajani predlagamo, da se tako kot za mešane odpadke uvede manjša 80‑litrska posoda tudi za bio odpadke (trenutno je najmanjša
posoda za bio odpadke velika 120 l).
Odgovor: Mestni svet MO Ptuj je na 24. redni seji MS MO

Ptuj 22. marca 2021 obravnaval zadevo, ki se nanaša na uvedbo
80‑litrske posode za bio odpadke, in zadevo tudi potrdil. Občani MO Ptuj imajo torej to možnost že od meseca marca.
Pripravil: Aleš Lešnik
Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja
Čuša, je posredovala pobudo št. 1190/27: Krajane je razburila prepoved uporabe pitne vode za uporabo na vrtovih in
za bazene, kajti mesec maj je bil eden najbolj mokrih, suho
vreme pa traja zgolj nekaj tednov. Kako je mogoče, da je že
čisto na začetku poletja prišlo do takšne krize s pitno vodo,
kaj se dogaja z obnovo vodovoda in kaj se je naredilo za ozaveščanje ljudi v zvezi z nabiranjem deževnice za uporabo na
vrtovih? Predlagam, da se čim prej spelje akcija ozaveščanja
z letaki na gospodinjstva in morda tudi s kakšnimi drugimi
bonitetami, ki bi se poznale pri plačevanju računov.
Odgovor: Zaradi velike porabe pitne vode za namene polnjenja
bazenov in zalivanja je prišlo na določenih področjih vodovodnega sistema Ptuj do izpada oskrbe s pitno vodo za več ur ter s
tem posledično do nezadovoljstva uporabnikov. Tako smo bili
primorani ustrezno ukrepati (prepoved zalivanja in polnjenje
bazenov). Tako smo vsaj malo omilili problematiko oskrbe s
pitno vodo. S prepovedjo porabe vode z dne 18. junija 2021
smo tako preprečili, da bi deli sistema ostali brez oskrbe s pitno
vodo, preklic ukrepa je bil 2. julija 2021.
Pripravil: mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja
Ptuj, d. d.
Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja
Čuša, je posredovala pobudo št. 1191/27: Z lepšim vremenom se je ponovno povečal promet na cesti k Ranci, ki vodi
skozi cono hitrosti 30, vendar se te omejitve nihče ne drži.
Pozivam redarsko službo, da zagotovi redno kontrolo hitrosti – posebej ob koncih tedna v večernih urah. Prav tako naj
se poskrbi, da Ranca ne bo poleti kraj za kampiranje z avtodomi, ker za to ni ustrezne infrastrukture.
Odgovor: Pobudo svetnice v zvezi z nadzorom hitrosti vožnje
na območju JP 830031, K jezeru, bomo upoštevali in izvajali
pogostejši nadzor hitrosti vožnje. Nadzor bomo intenzivirali še
posebej med 16. in 20. avgustom in v septembru po zaključku
akcije »Varna šolska pot«. Sodelavcem iz medobčinskega redarstva so izdana navodila za nadzor nad nedovoljenim kampiranjem na širšem območju Rance in ustrezno ukrepanje v
skladu z Zakonom o varstvu javnega reda in miru.
Pripravil: Robert Brkič
Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je
posredovala pobudo št. 1192/27: V odgovoru 2., 6. in 16.
seje, glede možnosti mestnega avtobusa za MČ Breg–Turnišče, prosi za informacijo, kdaj se bo linijska vožnja začela
izvajati.
Odgovor: Linija mestnega avtobusa z razširjeno linijo v ČS
Breg Turnišče je začela delovati s 1. julijem 2021. Informacije
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o izvajanju so dostopne na povezavi https://www.ptuj.si/objava/529230.
Pripravil: Aleš Gregorec
Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je
posredovala vprašanje št. 1193/27: Kakšni so načrti za spodbujanje obiska v mestnem jedru med časom počitnic?
Odgovor: Vso tedensko ponudbo športnih, kulturnih, festivalskih vsebin in vsebin za otroke smo združili v Tedenskem
napovedniku aktivnosti, ki je na voljo v TIC Ptuj. Za povečan
obisk starega mestnega jedra pa bodo zagotovo poskrbeli dogodki, kot sta Odprta kuhna in Kuhna na dvorišču.
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj
Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je
posredovala vprašanje št. 1194/27: Kako Mestna občina
Ptuj izračuna ceno najema infrastrukture, ki jo imajo javne službe v najemu, konkretno me zanimajo Javne službe
in Komunala? Ali kdo preverja, katera osnovna sredstva
najemnik potrebuje za opravljanje javne službe, in izloči s
seznama najema tiste, ki se ne uporabljajo? Če javna služba
preneha posamezno dejavnost, ali se ta del izloči s seznama
uporabe infrastrukture, konkretno me zanima, ali je ob prenosu koncesije na Simbio bila izločena infrastruktura dela
za odlaganje in obdelavo odpadkov, saj se cene v elaboratih
razlikujejo? Kako se lahko cene storitve dveh koncesionarjev
za isto storitev razlikujejo tudi do več kot 50 %? Ali smo vsa
ta leta storitve odvoza odpadkov preplačevali
tudi do več kot 50 %?
Odgovor: MO Ptuj je pred ponovno podelitvijo koncesije za
obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
družbi SIMBIO, d. o. o., skupaj s trenutnim izvajalcem javne
službe, družbo Javne službe Ptuj, pregledala celotni seznam
osnovnih sredstev, ki so bila dana v najem z najemno pogodbo
izvajalcu javne službe, ter z njega izvzela vsa osnovna sredstva,
ki jih več ne potrebuje za izvajanje gospodarskih javnih služb
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena izvajanja vseh treh gospodarskih javnih služb se vsa predhodna leta ni preplačevala, saj je bilo v ceno treba vključiti vse
stroške, povezane z zbiranjem, obdelavo in odlaganjem odpadkov. V ceno je bilo tako treba vključiti tudi višino finančnega
jamstva (določeno z izdanim OVD), ki je namenjeno za zapiranje odlagališča, stroške, povezane z obratovanjem odlagališča
(npr. izvajanje monitoringov na odlagališču) stroške, povezane
z delovanjem čistilne naprave za predčiščenje izcednih vod,
stroške, povezane z zagotavljanjem požarne varnosti na odlagališču, itd.
Pripravili: Alenka Korpar in Adela Ferme
Luka Žižek, svetniška skupina SD, je posredoval pobudo št.

29

1195/27: V imenu občanke podajam pobudo za nujno postavitev obcestnega ogledala na območju Ulice Jožefe Lackove.
Obrazložitev:
Odgovor: Prometno ogledalo na ulici Jožefe Lackove v križišču
s Prečno potjo je bilo postavljeno v začetku meseca julija v sklopu rednih vzdrževalnih del.
Pripravil: Aleš Gregorec
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval
pobudo št. 1196/27: Ponovno podajam pobudo v zvezi s
pobudo št. 1103/25, ki se nanaša na regres za letni dopust
v Komunalnem podjetju Ptuj, kjer naj pojasnijo višino regresa za letni dopust, ker je po lanskih podatkih prekoračilo
sredstva, ki so dovoljena po kolektivni pogodbi, in na ta način neupravičeno izplačalo povečan regres, ki ni skladen z
zakonodajo. Odgovor je pripravil sindikat, ki nima nobene
povezave z iskanjem virov za izplačilo regresa za letni dopust, vprašanje pa je bilo namenjeno vodstvu Komunalnega
podjetja Ptuj, ki naj da preprosto pojasnilo.
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj je v preteklem letu izplačalo višino regresa za letni dopust v skladu s Kolektivno pogodbo
komunalnih dejavnosti, Podjetniško kolektivno pogodbo Komunalnega podjetja Ptuj, d. d., in veljavno davčno zakonodajo.
Regres za leto 2020 je bil izplačan v višini, kot je bila davčno
priznana in vsekakor v skladu z veljavno zakonodajo.
Pripravil: mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja
Ptuj, d. d.
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1197/27: Podajam pobudo, da se poda informacija,
kaj se dogaja z otroškimi igrali na Raičevi ulici, ki so že dolgo ovita v trak, ki onemogoča dostop in uporabo igral. Ali
imajo ta igrala ustrezne A-teste in certifikate za uporabo ter
zakaj se ne uporabljajo?
Odgovor: Na Raičevi 12 je poškodovano igralo – leseni ksilofon –, ki ni varno za igro otrok v vrtcu, zato smo ga zavarovali
s trakovi, onemogočili njegovo uporabo ter s tem prilagodili
pedagoško delo varnosti otrok na igrišču. V Vrtcu Ptuj imamo v skladu z določili, ki izhajajo iz Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter
priročnika za skrbnike in lastnike otroških igrišč Varno otroško
igrišče, vzpostavljen program pregledov vseh igrišč in igral.
Za novodobavljena igrala zahtevamo pred dobavo ustrezne
certifikate, s katerim dobavitelj oz. proizvajalec potrjuje, da so
igrala varna in v skladu z evropskima normama SIST EN 1176
in SIST EN 1177, ki urejata področje opreme otroških igral in
površine otroških igrišč.
Preglede zunanjih površin vrtca, igrišč in zunanjih igral ter vso
spremljajočo dokumentacijo na letni ravni nadzira zdravstveni
inšpektorat.
Pripravila: Marija Vučak, ravnateljica
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval

ŠTEVILKA 9, SEPTEMBER 2021

MESTNI SVET

pobudo št. 1198/27: Podajam pobudo, da se javno pohvali
občan Matjaž Lipuš, ki je pri pripravi participativnega proračuna izdelal zemljevid, s katerega so bili razvidni podani
predlogi občanov za participativni proračun z vsemi podatki, ki so bili v pomoč občankam in občanom, ter s tem olajšal
sprejemanje odločitev pri izboru predlogov. Gre za primer
dobre prakse, ki bi ga lahko Mestna občina Ptuj redno uporabljala.
Odgovor: Namen participativnega proračuna je omogočiti občankam in občanom, da odločajo o porabi dela proračunskega
denarja. Zato smo izredno veseli, da so že v prvem letu izvedbe
prepoznali projekt kot projekt, ki je namenjen njim in s pomočjo katerega lahko izboljšajo kakovost življenja v naši občini.
Rezultat tega je bila vzpostavitev Facebook skupine »Ptujski
participativni proračun«, kjer so občanke in občani pripravljali
različne vsebine in skrbeli za promocijo projekta. Zelo pozdravljamo in se veselimo vseh dejavnosti posameznih občanov, ki
so samoiniciativno prispevali k večji promociji PP.
Pripravila: Jasmina Krajnc

meseca avgusta. Ureditev obcestnega jarka s kanaliziranjem z
betonskimi cevi ni bila predmet investicije, zato se bo navedena
ureditev podala v načrt rednih vzdrževalnih v naslednjem letu.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1199/27: Podajam pobudo, da se sanira cesta v Štukih 11, za kar je že bil opravljen ogled na terenu in sprejeta
odločitev, da se sanira.
Odgovor: Na javni poti št. 831201, ki poteka do h. št. Štuki 11,
je delno neutrjen zgornji gramozni ustroj ceste. Upravljavcu
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., je naročeno, da v sklopu rednih vzdrževalnih del izvede sanacijo do
konca meseca septembra.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1204/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pojasni, v kakšnem času je pričakovati razpis za pridobitev
sredstev za fasade v starem mestnem jedru.
Odgovor: Javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev
lastnikom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Ptuja bo objavljen v mesecu avgustu 2021.
Pripravila: Urša Simonič

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1200/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pozove skrbnike vodnih virov, da začnejo košnjo brežin potokov, saj imajo občani ogromno pripomb glede nepokošene
trave ob potokih Grajena, Studenčninca, Rogoznica …
Odgovor: Glede košenj vodotokov je zadeva takšna, da je koncesionar VGP Drava Ptuj omejen z določili Zakona o divjadi in
lovstvu, ki v svojem 33. členu prepoveduje košnje vodotokov v
obdobju gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom (tudi v
urbanem okolju). Ker je teh vodotokov nekaj 100 km, pa vsega
ni možno pokositi že avgusta.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1201/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
uredi javno cesto v Krčevini pri Vurberku, kjer je bila cesta
na novo preplaščena z asfaltno prevleko, bankine pa so ostale neutrjene in skrajno nevarne za kolesarje in motoriste, saj
je na cesti ogromno peska.
Odgovor: Na cesti Krčevina pri Vurbergu–Gomila je bil izvajalec gradbenih del pozvan k ureditvi bankin, sanacijska dela so
bila delno izvedena, dokončanje vseh del bo izvedeno do konca

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1202/27: Podajam pobudo, da se nemudoma pristopi k odstranjevanju in rezanju grmičevja in vejevja dreves ob
cesti v Krčevini pri Vurbergu na LC 060031 v razdalji pribl.
500 m, kar je skrajno nevarno za vse udeležence v cestnem
prometu.
Odgovor: Za odstranjevanje in rezanje grmičevja na cesti v Krčevini pri Vurbegu na LC 060031 je upravljavcu koncesionarju
občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., naročeno, da izvede
ustrezno ureditev ob rednem vzdrževanju cest na delih ceste,
kjer je lastnik ceste Mestna občina Ptuj. Za odsek ceste, kjer lastništvo ni urejeno, pa bo izveden poziv lastnikom, da izvedejo
odstranjevanje in obrez vejevja v varovalnem pasu ceste.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval
pobudo 1205/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
sama pristopi k izgradnji hidrantnega omrežja na Ptujskem
gradu in po izgradnji nato vloži zahtevek za plačilo in povračilo sredstev do države, tudi če bo treba vložiti pravna
sredstva za povračilo.
Odgovor: Računsko sodišče Republike Slovenije nas je napotilo na Ministrstvo za okolje ter Upravo Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, pri čemer smo od slednjih dobili jasno stališče, da je za izvedbo hidrantnega omrežja odgovoren lastnik
objekta, torej država.
Investicija je ocenjena na 156.061 EUR (ocena iz leta 2008), in
če bo odločitev, da gradnjo izvede Mestna občina Ptuj, je treba v predlogu proračuna zagotoviti sredstva. Tudi če se Mestna
občina Ptuj odloči prevzeti predmetno investicijo, navedeno ni
smotrno brez pisnega dogovora z lastnikom, predvsem z vidika
uspešnega uveljavljanja povračila vlaganj.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1206/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi k postavitvi javne razsvetljave na Klepovi ulici, ki
je zastala.
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Odgovor: Nadaljevanje izgradnje v Klepovi ulici je predvideno
leta 2022.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1207/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi k redni vzpostavitvi prehodne poti med Maistrovo
ulico in Vičavo, ki je velikokrat nepokošena.
Odgovor: Košnja se je izvedla v sklopu rednih vzdrževalnih del.
Pripravil: Aleš Gregorec
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1208/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi k postavitvi koša na vrhu griča Panorama pri vodnem zajetju, saj navkljub večkratnim pobudam koša tam
še vedno ni.
Odgovor: Postavitev koša je že dalj časa naročena; čakamo dobavo.
Pripravil: Tadej Zorec
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1209/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi h košnji Vičavske poti, ki je na delih popolnoma zaraščena.
Odgovor: Ker je omenjena pot nevarna za uporabo in s prometno signalizacijo označena, da ni v uporabi, se vzdrževanje
košnje poti izvaja v manjšem obsegu. Košnja Vičavske poti se
bo izvedla v jesenskem času.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1210/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
poda pojasnilo, kako je s pooblastilom glede predkupnih
pravic pri nakupih nepremičnin in v kolikšni meri Mestna
občina Ptuj to uporabi. Zakaj s predkupnimi pravicami ni
seznanjen mestni svet, ki bi moral o tem odločati? Na podlagi katerega sklepa in dovoljenja se o tako pomembnih zadevah odloča in zakaj ne odloča o tem županja oziroma mestni
svet, če gre za zemljišča, ki so vredna več kot 100.000 €?
Odgovor: Območje predkupne pravice je za Mestno občino
Ptuj določeno skladno z Odlokom o predkupni pravici Mestne
občine Ptuj.
Skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja s stvarnim
premoženjem se nepremičnine ne pridobivajo na zalogo, ampak zgolj v obsegu in kakovosti, ki zagotavljata najboljše pogoje
za izvajanje nalog občine, vse ob upoštevanju sprejetih strateških usmeritev za razvoj določenih območij in izvedbe pripravljenih projektov.
Skladno s Statutom Mestne občine Ptuj o pridobitvi nepremičnin, kadar vrednost presega 0,5 % proračuna mestne občine,
odloča Mestni svet Mestne občine Ptuj, kadar pa vrednost ne
presega navedene vrednosti, pa županja. V skladu z na 27. seji
dne 21. junija 2021 sprejetim Odlokom o spremembah Odlo-

31

ka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2021 ta vrednost
znaša 186.273,13 EUR. Odločanje v zadevah sprejema oziroma nesprejema ponudbe za nakup nepremičnin pa je nadalje
skladno s 30. členom Zakona o splošnem upravnem postopku
preneseno na vodjo oddelka, v pristojnosti katerega je navedeno področje.
Pripravila: Nina M. Ogrizek
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1211/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
poda pojasnilo, ali bo obeležila prejem Plečnikove nagrade
za arhitekturo, ki jo je arhitekt prejel za ptujsko tržnico.
Odgovor: Na Plečnikovo nagrado za arhitekturo, ki so jo za
projekt tržnice prejeli arhitekti, smo ponosni in nagrajencem
iskreno čestitamo. Nagrade ni prejela MO Ptuj, temveč arhitekti, ki so jo prejeli na podelitvi v Ljubljani, zato prejema omenjene nagrade ne bomo posebej obeležili.
Pripravila: Stanka Krajnc Letonja
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1212/27: Podajam pobudo, da Komunalno podjetje
Ptuj pojasni, v kakšnem času ima namen sanirati nedelujoče
hidrante.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je skupaj s KP Ptuj pripravila
seznam hidrantov, ki jih je treba zamenjati. Za zamenjavo oz.
popravilo hidrantov bo Mestna občina Ptuj vsako leto v proračunu zagotovila del sredstev. Vsakoletno prioriteto zamenjave
pa bomo uskladili s PGD. Za izvedbo celotne zamenjave oz.
postavitve novih hidrantov bo napravljen petletni načrt.
Pripravil: mag. Janez Merc
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1213/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi k prenosu računovodstva z Vrtca Ptuj na Mestno
občino Ptuj.
Odgovor: Javni zavod vrtec Ptuj je med največjimi posrednimi
uporabniki oziroma javnimi zavodi v Mestni občini Ptuj, ima
bistveno več zaposlenih kot Mestna občina Ptuj in specifike
pri poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje predšolske vzgoje.
Zaradi navedenega ocenjujemo, da s prenosom računovodstva
na Mestno občino Ptuj ne bi prihranili sredstev, saj bi za njegovo opravljanje potrebovali enako število dodatnih zaposlitev,
kot jih opravlja to delo sedaj v javnem zavodu, operativnost in
učinkovitost pri poslovanju zavoda bi se lahko zmanjšala, takšne prakse pri vodenju računovodstva pa ne uporabljajo niti
druge občine.
Pripravil: Benjamin Panikvar
Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1214/27: Podajam pobudo, da Komunalno podjetje
Ptuj pojasni, zakaj že dve leti, odkar je bila podana vloga za
izdajo potrdila o pitni vodi iz pip, za katerega je zaprosil Zavod za turizem, ne izda potrdila. Ponudniki sob bi želeli v
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svojih objektih namestiti potrdilo, da je voda pitna, saj turisti ne zaupajo zgolj besedam.
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj ima na svoji spletni strani
ažurno objavljene rezultate vzorčenja vode, ki jo distribuira do
uporabnikov, iz katerih je razvidno, da je voda pitna, ki se lahko
uporabijo v zgoraj navedene namene. 22. marca 2021 smo po
e‑pošti na naslov Zavoda za turizem Ptuj poslali letak o pitni
vodi v Sloveniji, ki ga je pripravila Komunalna zbornica Slovenije in ki ga uporablja večina komunalnih podjetij v Sloveniji.
Pripravil: mag. Janko Širec, direktor Komunalnega podjetja
Ptuj, d. d.

Obrazložitev: Ukrepi so se že ublažili, prihaja pa tudi vrhunec
turistične sezone. Zakaj se ne bi podaljšal delovni čas mestne
kavarne, da bi bila odprta tudi v nedeljo?
Županja je povedala, da smo direktorju Javnih služb Ptuj mag.
Alenu Hodniku že naročili, da zadevo uredi.
Odgovor: Javne službe Ptuj, d. o. o., so pobudo že realizirale,
mestna kavarna je odprta tudi ob nedeljah med 10. in 17. uro.
Pripravila: Klavdija Petek

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval pobudo št. 1215/27: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj
pristopi k sanaciji brežine na Ulici Vide Alič, kjer vozniki
zaradi ozkega vozišča neprestano vozijo po brežini, ki se je
začela posedati, saj se je začelo plaziti pobočje, kar je nevarno za stanovalce.
Odgovor: Na območju Ulice Vide Alič pod križiščem z javno
potjo JP 831011 je bil opravljen ogled. Ugotovljeno je, da del
brežine nad cestiščem ni ustrezno zavarovan z opornim zidom,
zato je delno zožena bankina ob vozišču. Po pregledu stanja lastništva ugotavljamo, da je brežina v zasebni lasti. Iz navedenega ugotavljamo, da za predlagano sanacijo ni pristojna Mestna
občina Ptuj, ampak lastnik zemljišča.
Pripravil: Aleš Gregorec
Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je
podal pobudo št. 1216/27: Na 26. seji mestnega sveta je postavil vprašanje št. 1118/26, četrta alineja – predviden dovoz s strani Peršonove ulice za novi stanovanjski blok, ki ga
gradi Tames. Podan je bil odgovor, da je cesta 831 441 namenjena dvosmernemu prometu. Po tehnični specifikaciji
TSC 03.300 je izjemoma možna manjša širina prometnih
pasov pri hitrosti, manjši od 40 km/h. Dejstvo je, da cesta ne
dopušča začasnega dovoza.
Po informacijah pa je bila tehnična specifikacija TSC 03.300,
na kar se sklicuje v odgovoru, izdelana v letu 2003, vendar
samo kot predlog. Za določitev širine vozišč pa se mora upoštevati pravilnik o projektiranju cest, ki pa je v vsakem primeru hierarhično višji. Zato prosi za dopolnitev odgovora
oz. za pojasnilo v tej zvezi glede na vprašanje, ki ga je postavil.
Odgovor: V primeru rekonstrukcije ceste se bodo upoštevale
zahteve Pravilnika o projektiranju cest, sedanja širina pa je obstoječe stanje in namenjena obojestranskemu prometu. Zadevo
bomo reševali z nadaljevanjem izgradnje ceste »C«, investicijo
smo vključili v predlog proračuna 2022.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
Janez Rožmarin, svetniška skupina Nova Slovenija, je podal
pobudo št. 1217/27: Podaljša naj se delovni čas mestne kavarne, da bo odprta tudi v nedeljo.
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Dejavnosti Turističnega
društva Ptuj
Jožica Težak
TD Ptuj je v zadnjem času izvedlo kar nekaj dejavnosti.
V avgustu in septembru 2021 je sodelovalo pri Rimskih
in Grajskih igrah. Prav tako je dvakrat izvedlo smukanje
sivke za hotelom Primus v sodelovanju s Termami Ptuj.
Ponovno se je vključilo v tekmovanje Moja dežela, lepa
in gostoljubna. Sicer pa redno skrbi za urejenost oziroma vzdrževanje cvetličnih gred ob sončni uri, pri čemer
je dejavna predvsem članica UO TD Ptuj Majda Goznik.
Sodelovalo je tudi na Dobrotah slovenskih kmetij, kjer je s
svojo ekipo za obiskovalce kuhalo okusen golaž. Ob Športnem vikendu pa se je vključilo v tekmovanje balinanja in
doseglo 2. mesto.

Srečanje pevcev
mešanega pevskega zbora
DPD Svoboda Ptuj
Jožica Težak
V petek, 10. septembra, smo se po 40 letih srečali pevci
mešanega pevskega zbora DPD Svoboda Ptuj. Srečanje je
potekalo na odprtem prostoru na Borlu. Udeležila se ga je
približno polovica pevcev od povprečnega števila članov
zbora, ki jih je okrog 35 in so se seveda menjavali. Zbor je
deloval štiri leta, vodil pa ga je Rudi Mohorko. Srečanje je
bilo zelo prijetno, saj smo si po tolikem času imeli marsikaj
povedati, seveda pa smo tudi zapeli in se dogovorili, da se
ob prvi priložnosti ponovno dobimo.
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PESNIŠKA DELAVNICA S
TOMOM VEBROM
7. 10., 17.00
CID Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE
SOBOTA, 2. 10.
10.00–13.00: Kako so se sladkali Rimljani, muzejska delavnica za
družine z ogledom razstave »Spodnje Podravje, dežela kulinaričnih
pregreh«, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad; 14.00: Vodeni
ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim gradom so vedno
burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod
Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 15.00, 15.30, 16.00: Pobeg iz
grajskega rova, pustolovščina, s pomočjo igre pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim
gradom (Ptuj Underground)
PONEDELJEK, 4. 10.
16.30–18.00: Tečaj risanja in slikanja, umetniški tečaj in celoletna pripravljalnica osvajanja osnov risanja, tonskega slikanja, osnov likovne
teorije, kompozicije (otroci 10+), Javni sklad za kulturne dejavnosti Ptuj,
Galerija mesta Ptuj (vsak ponedeljek v mesecu) (20 €/mesec); 18.00:
Psihoterapevtsko svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne
samopodobe … (Zlatko Zimet), Špajza modrosti
TOREK, 5. 10.
16.30–18.00: Tečaj risanja in slikanja, umetniški tečaj in celoletna pripravljalnica usvajanja osnov risanja, tonskega slikanja, osnov likovne teorije,
kompozicije (odrasli, študentje), Javni sklad za kulturne dejavnosti Ptuj,
Galerija mesta Ptuj (vsak torek v mesecu) (20 €/mesec); 18.00: Epidemija
pametnih telefonov, predavanje, kako lahko nadziramo otroka pri uporabi pametnih telefonov in njihov vpliv na učni uspeh (Marija Baškarad),
Špajza modrosti; 18.30: Začetni tečaj plesa swing, dvomesečni začetni
tečaj plesa lindy hop, ki je verjetno najpopularnejša zvrst swinga na svetu
(Tina Maroh in Luka Ravnjak), CID Ptuj (60 €, študentje in dijaki: 50 €);
20.00: Nadaljevalni tečaj plesa swing, dvomesečni nadaljevalni tečaj
plesa lindy hop, ki je verjetno najpopularnejša zvrst swinga na svetu (Tina
Maroh in Luka Ravnjak), CID Ptuj (60 €, študentje in dijaki: 50 €)

Foto: arhiv organizatorjev

SREDA, 6. 10.
9.00: Srečevalnica na daljavo: Čvekamo o filmu, spletno druženje za
vse generacije, kjer se bodo zvrstili različni tematski dogodki, druženja, pogovori in razna izmenjava mnenj, Špajza modrosti; 10.00–12.00:
Karierno svetovanje, brezplačna svetovanja pri načrtovanju osebne in
karierne poti, kjer vam lahko pomagajo pri izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja, Ljudska univerza Ptuj; 17.00: Kreativna sreda
v Špajzi: Slikamo na porcelan, ustvarjalna delavnica, Špajza modrosti

PRIMUSOVE VINSKE
ZGODBE
22. 10., 20.00
Slavnostna dvorana ptujskega gradu

namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 17.00: Pesniška delavnica s Tomom Vebrom, pesniška delavnica, namenjena
predvsem mladim začetnikom, CID Ptuj; 18.00: Družinska razmerja,
svetovalnica o razvezi zakonske zveze ali prekinitvi zunajzakonske skupnosti (Darja Nadelsberger Bene), Špajza modrosti
PETEK, 8. 10.
9.00: Druženje ob kavi, medgeneracijsko druženje z raznimi dejavnostmi, Špajza modrosti
SOBOTA, 9. 10.
11.00: Spodnje Podravje, dežela kulinaričnih pregreh, javno vodenje
po razstavi (Mojca Vomer Gojkovič), potrebne najave, Pokrajinski muzej
Ptuj Ormož, Ptujski grad; 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in
obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 15.00, 15.30, 16.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina,
s pomočjo igre pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground)
NEDELJA, 10. 10.
Potep po vinogradih Mestnega Vrha, kulinarično potepanje po ptujskem vinorodnem zaledju, zavod za turizem Ptuj
PONEDELJEK, 11. 10.
18.00: Psihoterapevtsko svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje
pozitivne samopodobe … (Zlatko Zimet), Špajza modrosti
TOREK, 12. 10.
18.00: Kako otroku pomagati pri odločitvi o izbiri poklica?, predavanje,
kako prepoznati lastne potrebe otroka in njegove osebnostne lastnosti,
sposobnosti, interese … (Marija Baškarad), Špajza modrosti
SREDA, 13. 10.
9.00: Srečevalnica na daljavo: Čvekamo o filmu, spletno druženje za
vse generacije, kjer se bodo zvrstili različni tematski dogodki, druženja,
pogovori in razna izmenjava mnenj, Špajza modrosti; 10.00–12.00: Karierno svetovanje, brezplačna svetovanja pri načrtovanju osebne in karierne poti, kjer vam lahko pomagajo pri izbiri primernega izobraževanja ali
usposabljanja, Ljudska univerza Ptuj; 17.00: Kreativna sreda v Špajzi: Izdelajmo si svojo posodico, ustvarjalna delavnica, Špajza modrosti; 19.00:
Prihod sorojenca, spletno predavanje, kako se pripravimo na prilagoditev
nove družinske dinamike (Simona Vrbanič in Anemari Meznarič), Špajza
modrosti
ČETRTEK, 14. 10.

ČETRTEK, 7. 10.
13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavnosti za učence, Špajza
modrosti; 16.00–20.00: Svetovalnica za mlade Insta po#moč, brezplačen in zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč,
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SAMOSTANSKA
POJEDINA
17. 10., 18.00
Dominikanski samostan

13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavnosti za učence, Špajza modrosti; 17.00: Pesniška delavnica s Tomom Vebrom, pesniška delavnica, namenjena predvsem mladim začetnikom, CID Ptuj;

ŠTEVILKA 9, SEPTEMBER 2021

NAPOVEDNIK DOGODKOV

19.00: Neozdravljivo ne obstaja: Pot do telesnega in duševnega
zdravja, brezplačno spletno predavanje o naravni zdravilni moči Bruna
Gröninga, društvo Krog prijateljev Bruna Gröninga
SOBOTA, 16. 10.
9.00: Druženje ob kavi, medgeneracijsko druženje z raznimi dejavnostmi, Špajza modrosti; 9.00–13.00: Svetovalnica za mlade Insta
po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 29. letom
starosti, CID Ptuj; 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi
pod Ptujskim gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground);
15.00, 15.30, 16.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, s pomočjo igre pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila
rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 18.00:
Degustacija piva v temi, degustacija, ki vam približa pivo drugače, kot
ste vajeni, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground)
NEDELJA, 17. 10.
12.00–15.00. Nedeljski brunch: Oktoberfest, kulinarično razvajanje z
bogatim izborom jedi na bifeju in neposredno pred vami (show cooking)
s kuharskim chefom Robertom Žibratom, Grand hotel Primus (restavracija) (19,90 €, otroci do 12 let: 11 €, otroci do 4 let: brezplačno); 18.00:
Samostanska pojedina, oživljanje jedi samostanske kuhinje v zgodovinskem objemu veličastnega ambienta gotike in baroka, Zavod za turizem
Ptuj, Dominikanski samostan
PONEDELJEK, 18. 10.
18.00: Psihoterapevtsko svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje
pozitivne samopodobe … (Zlatko Zimet), Špajza modrosti
TOREK, 19. 10.
18.00: Učne težave ali ne delo?, predavanje, kako ugotovimo, ali ima
otrok učne težave ali je len (Marija Baškarad), Špajza modrosti
SREDA, 20. 10.
9.00: Srečevalnica na daljavo: Čvekamo o filmu, spletno druženje za
vse generacije, kjer se bodo zvrstili različni tematski dogodki, druženja,
pogovori in razna izmenjava mnenj, Špajza modrosti; 17.00: Kreativna sreda v Špajzi: Kaj pa voščilnice?, ustvarjalna delavnica, Špajza
modrosti; 16.00–20.00: Svetovalnica za mlade Insta po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj;
19.00: Zakaj me ne razumejo?, spletno predavanje o načinih komunikacije in reševanju konfliktov (Simona Vrbanič in Anemari Meznarič),
Špajza modrosti

15.00, 15.30, 16.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, s pomočjo igre pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila
rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 19.00:
Vokalni ansambel Elinor: Že padajo listi, koncert mlade vokalne zasedbe, ki deluje pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša, Ptujski grad
(viteška dvorana)
PONEDELJEK, 25. 10.
7.30–15.30: Brezplačno počitniško varstvo, počitniško varstvo za
otroke od prvega do šestega razreda, Špajza modrosti; 16.00–20.00:
Svetovalnica za mlade Insta po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 18.00: Psihoterapevtsko
svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja
sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe …
(Zlatko Zimet), Špajza modrosti
TOREK, 26. 10.
7.30–15.30: Brezplačno počitniško varstvo, počitniško varstvo za
otroke od prvega do šestega razreda, Špajza modrosti
SREDA, 27. 10.
7.30–15.30: Brezplačno počitniško varstvo, počitniško varstvo za
otroke od prvega do šestega razreda, Špajza modrosti; 19.00: Duševno zdravje celotne družine, spletno predavanje, kako znotraj družine
namenimo čas in skrb za duševno zdravje (Simona Vrbanič in Anemari
Meznarič), Špajza modrosti
ČETRTEK, 28. 10.
17.00: Pesniška delavnica s Tomom Vebrom, pesniška delavnica, namenjena predvsem mladim začetnikom, CID Ptuj; 19.30: Festival Arsana 2021: Ulrike Tropper & Gregor Hernach, jazz koncert pevke Ulrike
Tropper in kitarista Gregorja Hernacha, ki sta že leta jamstvo za užitek
ob poslušanju in zabavo, Kavarna Bodi
SOBOTA, 30. 10.
14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim
gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 15.00, 15.30,
16.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, s pomočjo igre pobega
iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila rove, Zavod TuRA,
rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground); 18.00: Vinska degustacija v temi, degustacija, ki vam približa vino drugače, kot ste vajeni, Zavod
TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground)

KINO (več na www.kinoptuj.si)

ČETRTEK, 21. 10.

PETEK, 22. 10.
9.00: Druženje ob kavi, medgeneracijsko druženje z raznimi dejavnostmi, Špajza modrosti; 20.00: Primusove vinske zgodbe, svečano odprtje 18. sezone v družbi slovenskih vinskih kraljic, Grand hotel Primus
(Klub Gemina XIII) (22 €)
SOBOTA, 23. 10.

SREDA, 6. 10.
10.00: Filmska čajanka: Salon pri Romy, Odkritosrčna zgodba o deklici Romy in njeni babici, ki ju neločljivo združi babičina demenca, projekciji bo sledilo druženje ob čaju in pecivu, Mestni kino Ptuj (3 €)
SOBOTA, 9. 10.
10.00: Kino vrtiček: Škrati, družinski animirani film o škratkovi Škrati, ki
se s prijateljema Kepkom in Bučkom poda v človeški svet, projekciji bo
sledila ustvarjalna delavnica za otroke, Mestni kino Ptuj (3 €)
NEDELJA, 31. 10.

10.00–13.00: DIY-tečaj naravne kozmetike, delavnica izdelave kozmetičnih izdelkov iz naravnih in zdravju prijaznih sestavin, ki je primerna
tudi za začetnike (Janja Repina Potočki), CID Ptuj (20 €); 14.00: Vodeni
ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim gradom so vedno
burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod
Ptujskim gradom (Ptuj Underground);

Noč grozljivk, vabljeni, da najbolj strašno noč v letu preživite v Mestnem
kinu Ptuj (5 €/4 €)

PTUJČAN

Popolnejši seznam in opis dogodkov najdete na portalu www.discoverptuj.eu. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb
programa ali odpovedi prireditev zaradi aktualnega stanja.
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13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavnosti za učence, Špajza modrosti; 17.00: Pesniška delavnica s Tomom Vebrom, pesniška delavnica, namenjena predvsem mladim začetnikom, CID Ptuj

Kopanje za vso družino
v Termalnem parku

Primusove vinske zgodbe

"Večer v družbi slovenskih vinskih kraljic"

(2 odrasla + do 3 otroci)

Petek, 22. 10. 2021 ob 20.00

vsak petek 31,20 €

Cena za streženo večerjo
z vinsko spremljavo: 22,00

€/osebo
Rezervacije: 02 74 94 506,
hotel.primus@terme-ptuj.si

Ugodnost ne velja med prazniki in počitnicami.
02/74 94 530, termalni.park@terme-ptuj.si

Brunch »OKTOBERFEST«

Lepotno doživetje z vrhunsko nemško
kozmetiko Babor in popusti kar do 30 %
na izbrane izdelke.

Nedelja, 17. 10. 2021, med 12.00 in 15.00
Kulinarično razvajanje z bogatim izborom
jedi pod vodstvom chefa Roberta Žibrata.

Osnovna nega obraza, 60 min
60,00€ 51,00€
ali z globinskim čiščenjem, 90 min 70,00€ 60,00€
Cena velja do 31. 9. 2021.

Cena: 19,90 €/osebo, otroci do 12 let:
11,00 €/osebo (otroci do 4 let brezplačno).

Rezervacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.si

Rezervacije: 02 74 94 506, hotel.primus@terme-ptuj.si

Zdravstveni
center Terme Ptuj

- Samoplačniški pregledi
priznanih ortopedov
- Protibolečinske terapije
z MIS lasarjem
- Protibolečinske terapije
z udarnimi valovi
zdravstvo@terme-ptuj.si

Oglas_ptujcan_SLO_6sep2021_M.indd 1

Termalni Park ali
hotelsko kopališče
Vespasianus

Valens Augusta
wellnes

-30% -10€
na celodnevno vstopnico za
kopanje. Kupon velja za do 2 osebi
ob enkratnem koriščenju. Ne velja
za nakup darilnih bonov in se z
drugimi popusti izključuje.
Kupon je veljaven
do 31. 10. 2021.

popusta ob nakupu wellness
storitev nad 50 EUR. Ne velja za
nakup darilnih bonov in se z
drugimi popusti izključuje.
Kupon velja za 1 storitev.
Kupon je veljaven
do 31. 10. 2021.

info@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com

KONTAKT: Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj • 02 74 94 506 • hotel.primus@terme-ptuj.si • www.shr.si. Cene vključujejo DDV.

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

08/09/2021 13:41

Brigita Pušnik s.p.
Osojnikova cesta 3 • 2250 Ptuj
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02 776 4561 • 02 779 2261
pusnik.brigita@gmail.com
21/09/2021
10:11
www.frizerstvo-brigita.si

Pridite na spremembo! Se priporočamo.

Gourmet napolitanske pizze z drožmi

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

Vsak delovnik 11 - 15 DROŽ PIZZA PARTY
INDIVIDUALNA VADBA, MASAŽE, LIMFNA DRENAŽA, PEDIKURA,
ANTICELULITNE TERAPIJE, INFORMACIJE O ZDRAVJU.

(3 + 1 gratis)

Naročila za osebni prevzem: 051 680 551 • 02 788 00 28
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Prodajate
nepremičnino?
NUDIMO:

Praznujmo skupaj rojstni
dan vašega vozila!
Tehnični pregledi, homologacije,
registracije, zavarovanja, članstvo
AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, T: 02 749 3534

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

Pokličite in se dogovorite za brezplačni termin:
M nepremičnine, Milena Jančič s.p., Trstenjakova ulica 7, Ptuj
T: 02 798 07 50, M: 031 310 803, www.m-nepremicnine.si

