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PGD Ptuj mesto varuje že 150 letPGD Ptuj mesto varuje že 150 let

Podpisana pogodba za gradnjo kolesarkPodpisana pogodba za gradnjo kolesark

Letos kar 19 zlatih maturantov ptujskih srednjih šolLetos kar 19 zlatih maturantov ptujskih srednjih šol

50 let združenja ptujskih obrtnikov 50 let združenja ptujskih obrtnikov 
in podjetnikovin podjetnikov

20 let pristnega prijateljstva 20 let pristnega prijateljstva 
z Burghausnomz Burghausnom



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

Zdravstveni  
center Terme Ptuj 
- Samoplačniški pregledi 

priznanih ortopedov
- Protibolečinske terapije 

z MIS lasarjem
- Protibolečinske terapije 

z udarnimi valovi
zdravstvo@terme-ptuj.si

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 30. 11. 2021.

-30%
Termalni Park ali 
hotelsko kopališče  
Vespasianus

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 30. 11. 2021.

-10€
Valens Augusta  
wellnes
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Brunch »MARTINOVANJE«
Nedelja, 7. 11. 2021, med 12.00 in 15.00

Kulinarično razvajanje z bogatim izborom  
jedi pod vodstvom chefa Roberta Žibrata.

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

Primusove vinske zgodbe
”Zimski večer penin”
Petek, 3. 12. 2021 ob 20.00

Cena za streženo večerjo 
z vinsko spremljavo: 22,00 €/osebo

Kopanje za vso družino
v Termalnem parku
(2 odrasla + do 3 otroci)

November in december:   
idealen čas za nego obraza z  
dermokozmetiko Reviderm
Tretmaji vašo kožo regenerirajo in 
pomladijo po naravni poti.
Do -15% popusta na izbrane tretmaje v 
Wellnessu Valens Augusta. 

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

Vsak petek 31,20 €
Ugodnost ne velja med prazniki in počitnicami.

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

Rezervacije: 02 74 94 506, hotel.primus@terme-ptuj.siInfo: 02/74 94 530, termalni.park@terme-ptuj.si

Oglas_ptujcan_november_TP_1210_21_A.indd   1Oglas_ptujcan_november_TP_1210_21_A.indd   1 13/10/2021   14:2713/10/2021   14:27

KONCERT

www.dominikanskisamostan.si

Hamo &
   Rudi Bučar
Hamo &
   Rudi Bučar

Vstopnice: Eventim, v Ptujski kavarni
in na blagajni Javnih služb Ptuj

20. 11. 2021, ob 19.00
Dominikanski samostan, velika dvorana
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Mednarodni odnosi – pot k harmoniji 
med ljudmi

Tanja Ostrman Renault,
soavtorica razstave Ptuj – 
Burghausen, razstava ob 20. 
obletnici partnerstva

Fotografija z naslovnice:
20 let prijateljstva z 
Burghausnom
Avtor:
Črtomir Goznik

str. 5
OSREDNJA TEMA
20. obletnica prijateljstva 
z Burghausnom

str. 13
AKTUALNO
Mednarodni dan starejših

str. 14
AKTUALNO
Teden otroka v Vrtcu Ptuj

str. 21
TURIZEM
Martinovanje 2021

str. 10
IZ MESTNE HIŠE
Podpisana pogodba za 
gradnjo kolesark – odsek 1

Naslednja številka izide v petek, 
26. novembra 2021.

Mestna občina Ptuj je v začetku 21. stoletja dokaj intenzivno uresničevala idejo o pozna-
vanju drugih kultur, narodov in običajev ter je podpisala številna pisma o nameri in celo 
o partnerstvu ter pobratenju. Pa vendar je treba pogledati tudi nazaj, in sicer je 8. avgusta 
1971, pred 40 leti, podpisala pobratenje z Aranđelovcem v Srbiji in leta 1997 s francoskim 
mestom Saint-Cyr-sur-Loire. 
Septembra 2001 je podpisala pobratenja z Burghausnom v Nemčiji, nato leta 2004 z dvema 
mestoma na Unescovem seznamu kulturne dediščine: Bansko Štiavnico na Slovaškem in 
Varaždinom na Hrvaškem, leta 2005 pa še z Ohridom v Makedoniji, prav tako na Unesco-
vem seznamu.
S spoznavanjem »drugih« je Mestna občina Ptuj potrjevala svoj kozmopolitanski značaj in 
usmerjenost, odprtost in sprejemanje drugačnosti ter tako na nek način nadaljevala tradi-
cijo Ptuja še iz daljnih časov, ko so po Petovioni hodili Rimljani in sužnji iz daljnih dežel, 
kasneje pa srednjeveški trgovci in obrtniki iz »povsod«, ki so morali prenočevati na Ptuju, 
da so lahko nadaljevali pot. 
Mednarodno udejstvovanje na občinski ravni močno podpira Evropska unija, ki je marca 
leta 2020 uradni himni Slovenije podelila znak evropske dediščine. Kot je Evropska komisija 
zapisala v obrazložitvi, je Zdravljica prejela ta častni naslov zaradi »svojega kozmopolitan-
skega značaja« in sedaj ni več samo »nacionalni simbol Slovenije, temveč je neposredni izraz 
pomladi narodov in želja po mirnem sobivanju skupin in posameznikov, hkrati pa predsta-
vlja borbo za svobodo izražanja in ukinitev cenzure. Končno je ta pesem tudi edina narodna 
himna, ki gradi identiteto naroda na univerzalni kozmopolitanski izkušnji sobivanja in pri-
jateljstva, kar nekako povzema sporočilo Ode radosti, evropske himne.« Ali je potemtakem 
bil naš veliki pesnik, France Prešeren, evropski vizionar? 
Znani francoski pisatelj, pesnik in državnik Victor Hugo, Prešernov sodobnik, je prvi po-
imenoval Evropo kot »Združene države Evrope«, eden izmed očetov Evropske unije, Jean 
Monnet, pa je dejal: »Če bi lahko začeli znova, bi jo (Evropsko unijo) morali začeti s kultu-
ro.«
S poznavanjem in spoštovanjem drug drugega bomo uresničevali vizijo o mirnem sobivanju 
narodov.
»Žive naj vsi narodi …!«
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SPREJEM BRANKA LAHA

MESTNA TRGATEV

MESTNA TRŽNICA 
OBARVANA V ZELENO

RAZSTAVA MI SMO 
KULTURA

RAZSTAVA ZAVEDANJE 
ENOSTI

Mestna kronika

Županja Mestne občine Ptuj je s spreje-
mom počastila Branka Laha, ki je večji 
del svojega življenja namenil gasilstvu 
ter zaščiti in reševanju. Član gasilske 

30. septembra smo si v Mestnem kinu 
Ptuj lahko ogledali projekcijo filma LJU-
BEZEN V NAS/LOVE IN US Lipizzaner 
Horses by Alenka Slavinec, ambasador-
ke lipicanca, sledil pa je ogled razstave 
Zavedanje enosti v Miheličevi galeriji. 
Fotografinja, producentka, komuniko-
loginja, okoljevarstvenica in umetnica 
Alenke Slavinec je ob novem opusu fo-
tografij, montaž, instalacij in avtorske-
ga zvoka na svojstven način predstavila 
esenco življenja in spremembe koncep-
tov od znotraj in navzven, kot neke vrste 
vabilo in vstop v novo življenje po pan-
demiji covida 19. Razstava bo na ogled 
do 14. novembra 2021. 

6. oktober je že od leta 2012 obeležen 
kot svetovni dan cerebralne paralize. Le-
tošnji je potekal pod geslom #CPMilijo
nRazlogov/#MillionsOfReasons. Gre za 
družbeno gibanje, katerega cilj je širše 
predstaviti svet cerebralne paralize, spre-
govoriti o njej in se zavzemati za takšno 
skupnost, ki jo bo sprejemala brez pred-
sodkov. Vizija tega gibanja je vsakomur 
s cerebralno paralizo zagotoviti enake 
pravice, dostopnost in enake možnosti, 
kot jih imajo drugi ljudje. V podporo 
gibanju smo na ta dan mestno tržnico 
osvetlili zeleno. 

30. septembra je na grajskem dvorišču 
potekala tradicionalna mestna trgatev 
modre kavčine – žametne črnine, po-
tomke najstarejše trte na svetu, ranfola 
in zierfandlerja ter renskega rizlinga v 
mestnem in župnijskem vinogradu. Me-
stni viničar Andrej Rebernišek je pouda-
ril, da bo tudi letošnji letnik specifičen. 
Morda je manj grozdja, kakovost pa bo 
zagotovo izjemna.

Stanka Krajnc Letonja

V Galeriji Magistrat smo odprli razstavo 
MI SMO KULTURA Jerneja Čamplja. 
Gre za njegov avtorski fotografski pro-
jekt, ki v ospredje postavlja obraze delav-

organizacije je vse od leta 1970, kar 27 
let je bil poveljnik sektorskega oziroma 
kasneje občinskega gasilskega poveljstva 
v Mestni občini Ptuj. Je prejemnik srebr-
nega znaka Civilne zaščite, za svoje delo 
pa je prejel številna gasilska priznanja, 
med drugim priznanje kipec gasilca, kar 
je drugo največje gasilsko priznanje v dr-
žavi. Županja mu je na sprejemu podelila 
pečat mesta z likom svetega Jurija.

cev v kulturi, ki so jim bili med epidemi-
jo odvzeti. V galeriji je razstavljenih 515 
fotografij, 515 obrazov. Kot je dejal avtor, 
je razstava priložnost, da se zamislimo in 
pogledamo kulturi v oči. Razstava bo na 
ogled do 30. oktobra 2021.
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20. obletnica partnerstva Ptuja z 
Burghausnom

Od podpisa Listine o medsebojnem sodelovanju 
med mestoma Ptuj in Burghausen, ki sta jo pod-
pisala Miroslav Luci in Hans Steindl 22. septembra 
2001, je minilo že 20 let. V tem obdobju je obema 
mestoma uspelo zgraditi tesne kontinuirane stike in 
vzpostaviti številna sodelovanja na več področjih. 
Stkala so se tudi mnoga prijateljstva, ki jih je vredno 
ohranjati in negovati tudi v prihodnje. 

Bronja Habjanič

Razstava »Ptuj – Burghausen« ob 20. obletnici 
partnerstva
Ob 20. obletnici partnerstva so na Mestnem trgu na Ptuju od-
prli tudi pregledno razstavo, ki jo je slovesno 21. septembra od-
prla županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Razstavo je z 
obiskom počastila delegacija iz Burghausna. V delegaciji so bili 
drugi župan Norbert Stanzinger, pretekli župan Hans Steindl, 
ki je s ptujskim županom Miroslavom Lucijem leta 2001 pod-
pisal listino o partnerstvu, svetnica Christa Seehman, Elisabeth 
Hübner, predsednica društva partnerskih mest/Partnerschaft-
sverein in številni drugi.

»V 20 letih sta mesti stkali tesno in aktivno sodelovanje na 
različnih področjih. Dobri odnosi se odražajo tako v institu-
cionalnem delu, društvenem življenju, športu, kulturi kot med 
posamezniki. Prijatelji se obiskujejo v okviru uradnih obiskov, 
pa tudi neformalno,« pojasnjuje Marija Hernja Masten.

Avtorice razstave so Tanja Ostrman Renault, Marija 
Hernja Masten in Tina Baštevc 
Avtorice so pregledale obsežno gradivo, predvsem tisto, ki je 
bilo najdostopnejše. Razstavo so oblikovale zrcalno – na eni 
strani predstavile Ptuj, na drugi pa Burghausen na najpo-
membnejših področjih sodelovanja. Fotografije zgovorno pri-
povedujejo o številnih sodelovanjih, povezovanjih in spleta-
nju prijateljskih stikov. Razstava je reminiscenca sodelovanja, 
prijateljstva, uradnih obiskov, zabavnih in športnih dogodkov, 
gospodarskih stikov, kulturnih prireditev in izmenjav, ujeta 
v fotografski objektiv. Fotografije hrani arhiv Mestne občine 
Ptuj, velik del izvira iz fotografskega opusa Gerharda Hübnerja, 
ki mu je Mestna občina Ptuj 28. oktobra 2017 podelila častni 

naziv ambasador Ptuja, Marjana Petka, Stanka Kozla in Foto 
Langerholca. 
Idejo o postavitvi razstave v počastitev jubileja je oblikovala 
Tina Baštevc iz kabineta župana. K zasnovi vsebinskega dela 
je povabila Tanjo Ostrman Renault, ki je med letoma 2003 
in 2007 kot odgovorna za stike z javnostmi na Mestni občini 
Ptuj aktivno sodelovala z Burghausnom, prijateljske odnose pa 
ohranja še danes, ter Marijo Hernja Masten iz društva Cesarsko 
kraljevi Ptuj, ki že od začetkov sodeluje z društvom Herzog-
stadt Burghausen. Podporo takšnemu praznovanju je dala tudi 
županja Nuška Gajšek. Končno podobo razstavnih panojev je 
oblikoval Sandi Kelnerič.
»Vsebinska zasnova razstave je zajeta v pet večjih tematskih 
sklopov, ki se nanašajo na predstavitev obeh mest, kulturo, 
športne dogodke, grajski vinograd, srednjeveške igre, gospo-
darstvo, naravo, turizem in pomembne dogodke. Sprehod ob 
panojih gledalcu na eni strani govori zgodbo Burghausna in 
njegovem sodelovanju s Ptujem ter na drugi strani v istem za-
poredju zgodbo Ptuja,« doda Marija Hernja Masten. 
Gostje iz Burghausna so bili na Ptuju do sobote, 2. oktobra, zato 
so se udeležili tudi tradicionalne trgatve v mestnem vinogradu. 
Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj je za goste v avli hotela Primus 
pripravilo kulturno prireditev, na kateri je plesna skupina Pel-
legrina zaplesala nekaj renesančnih plesov. Obema društvoma 
Partnerschaftsverein in Herzogstadt, za katerega je za Ptuj od-
govoren Norbert Stallbauer, je predsednica izročila spominsko 
darilo, sliko Ptuja.
Misel drugega župana Norberta Stanzingerja: »Ko pridem na 
Ptuj, sem kakor doma v Burghasunu!« pa pove vse in ne potre-
buje dodatnega komentarja.
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50 Let združenja ptujskih obrtnikov in 
podjetnikov

Mateja Tomašič

Za ptujskimi obrtniki in podjetniki je 50 let povezovanja in 
sodelovanja. Kljub krizi, ki traja že od marca lani, sta obrt in 
podjetništvo na Ptujskem še v dobri kondiciji, je poudaril pred-
sednik OOZ Ptuj Milan Majer: »Zadnji dve leti se svet spopada 
z epidemijo covida-19. Številni obrtniki niso smeli poslovati ali 
pa je bilo njihovo delo bistveno oteženo in so morali striktno 
upoštevati priporočila in omejitve NIJZ. V tem času se je po-
novno pokazal osnovni namen zbornice, člani so naše nasve-
te, informacije in zastopanje potrebovali vsak dan. Pa vendar 
mislim, da bomo obrtniki z dobrim delom, s spoštovanjem do 
svoje obrti to krizo prebrodili. Za našo OOZ lahko rečem, da 
je bilo v tem času malo zaprtij. Od približno 700 obrtnikov jih 
je zaprlo 12.« 
Mikro, mala in srednja podjetja so gonilo nacionalnega in 
evropskega gospodarstva ter pomemben vir zaposlitev. V 
Sloveniji malo gospodarstvo zaposluje več kot 366.000 ljudi. 
»Glede na situacijo, na to zdravstveno ekonomsko krizo, ki 
traja že leto in pol, moram reči, da je malo podjetništvo v do-
brem stanju, seveda pa se srečuje s številnimi problemi, ki jih 
poskušamo reševati. Stališče naše zbornice glede ukrepov po-
moči države, ki so obrti in podjetništvu pomagali preživeti, je 
preprosto – dokler veljajo omejitve pri poslovanju, toliko časa 
morajo veljati tudi ukrepi pomoči,« je povedal Boris Repič, di-
rektor OOZ Ptuj. 
Predsednik OOZ Ptuj Milan Majer dodaja, da si v prihodnje 
želi naslednje: »Dobro sodelovanje z vlado pa delovno silo, ki 
bi jo lahko na trgu dobili, to pa bo prišlo samo s spremembo 

Letos obeležujemo pet desetletij povezovanja obrtnikov in 
podjetnikov v stanovsko organizacijo, ki danes na območju 
16 občin združuje blizu 700 članov. Organizacija vsa ta leta 
zastopa in brani interese svojih članov, jih izobražuje, jim sve-
tuje, jih obvešča in zanje opravlja številne druge dejavnosti. 
Je ena izmed 62 območno obrtno podjetniških (OOZ) zbor-
nic v Sloveniji. Na slavnostni akademiji OOZ Ptuj, ki je bila v 
začetku septembra v Dominikanskem samostanu, so zaslu-
žnim članom podelili priznanja, njihov četrti častni član pa je 
postal Vladimir Korošec. 
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izobraževalnega procesa.« Zelo pomemben je namreč prenos 
obrti in podjetništva na mlajše generacije, žal pa se pri nas vse 
manj učencev odloča za poklicno izobraževanje. »Verjetno je 
to še odraz nekega starega prepričanja, da je to manjvreden po-
klic. Ampak moram reči, da ni več tako. V naših obratovalni-
cah in podjetjih so visoki tehnološki stroji, roboti, in seveda v 
tem delu mora iti slovensko obrtništvo in podjetništvo naprej,« 
je pojasnil predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
Branko Meh. 

Na slavnostni akademiji so podelili 42 priznanj
Častni član OOZ Ptuj je postal Vladimir Korošec iz Zabovcev 
pri Ptuju, eden od ustanovnih članov ptujske zbornice, ki nada-
ljuje 200-letno družinsko tradicijo mlinarstva. Mlinar je že 65 
let in še v pokoju rad hodi v mlin. Ob prejemu naziva je dejal, 
da je to zanj velika čast, presenečenje in tudi zadovoljstvo. 
OOZ Ptuj je ob 50¬-letnici delovanja svojim članom podeli-
la priznanja. Zlati pečat so izročili Petru Furmanu, Avtohiša 
Furman, srebrnega podjetju Klima Ptuj, bronaste pa so prejeli: 
Hugo Carli, Biro Hugo Ptuj, Franc Fuks Zidarstvo, Hanželič, 
kovinarstvo Markovci, JP.MONTAGE Ptuj, Mesarstvo Valen-
ko Dornava, Mizarstvo Zamuda, Stanislav Pernat, ključavni-
čarstvo, prevozništvo Podlehnik, Krovstvo Petrovič Kidričevo, 
Plastika Medved Cirkovce, Pleskarstvo Lozinšek Destrnik, Sve-
ča Videm, Milan Zajšek Elektrouniverzal Podlehnik.
Podelili so tudi pečate za prispevek k razvoju obrti in podjetni-
štva pri OOZ Ptuj. Zlatega so izročili Skladu za izobraževanje 

delavcev pri samostojnih podjetnikih Ptuj, srebrnega Gradbe-
ništvu Robert Horvat Juršinci in Avtoprevozništvu Silvo Jupič, 
bronastega pa so prejeli Frizerski studio Ptuj Jožica Hameršak, 
Slavko Hrnič Biro Koda Ptuj, Aranžerstvo Iztok Kukovec, Ri-
barnica, gostinstvo Jožef Mahorič, Frizerstvo Milenka Petek, 
Računovodstvo Ivan Svržnjak, Zdenka Škerger, zaposlena na 
OOZ Ptuj, Servis ogrevalnih naprav Marjan Vajda iz Gorišnice 
in Mizarstvo Fredi Vuk iz Majšperka. 
Na slovesnosti so članom podelili tudi priznanja krovne Obr-
tno podjetniške zbornice Slovenije. Zlate ključe so prejeli Ele-
ktroinstalaterstvo Vladimir Janžekovič iz Stojncev, Transport 
in turizem Slavko Šega iz Podlehnika in Kamnoseštvo Žunko, 
Zoran Žunko iz Spodnjega Gaja pri Pragerskem.
Dobitniki srebrnih ključev so Kovinarstvo Andrej Čuš iz Gori-
šnice, Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Branko Gori-
čan iz Placarja, Restavracija Gastro, Marjan Skok iz Dobrine in 
Gradbeništvo Ivan Slaček iz Dragoviča. Prejemniki bronastih 
ključev OZS so Moda Čopi – krojaštvo Mitja Gjurasek, Vulka-
nizerstvo in avtomehanika Ivan Kolarič iz Bukovcev, Mlin Ko-
rošec, Daniel Korošec iz Zabovcev, Stavbno kleparstvo Franček 
Lenart iz Jiršovcev, Avtoličarstvo in avtokleparstvo Milan Ma-
jer iz Bukovcev, Frizerstvo Brigita Pušnik s Ptuja, Boris Repič, 
direktor OOZ Ptuj, Mizarstvo Tajhmajster, Vojko Tajhmajster 
iz Kidričevega, Tolič pleskarstvo Franjo Tolič iz Medribnika in 
RTV servis Branko Veselič iz Dornave.
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Slavnostna akademija ob 150 letnici 
PGD Ptuj

Bronja Habjanič

»Vabljeni visoki gostje in vsi ostali, ki nam tako ali drugače po-
magajo pri vzpostavljanju materialnih, tehničnih in kadrovskih 
pogojev za učinkovito, varno, uspešno delo, so se v uvodnem 
filmu ob 150-letnici seznanili s 150-letno zgodovino društva, 
vse od ustanovitve 3. marca 1870 pa do danes,« pojasnjuje na-
mestnik poveljnika, Tadej Korošak iz PGD Ptuj.
Slavnostna govornica, županja Nuška Gajšek, se je v svojem 
govoru zahvalila vsem gasilcem in gasilkam ter jim ob tem 
visokem jubileju čestitala za tako uspešno in predano delo. V 
svojih govorih so se čestitkam in zahvalam pridružili tudi pod-
predsednik Gasilske zveze Slovenije Milan Antolin, ki jim je ob 
tej priložnosti v imenu GZS podelil zlato plaketo GZS, Marjan 
Meglič, predsednik Območne gasilske zveze Ptuj, in direktor 
Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But. 
Za izredne zasluge pri razvoju gasilskega društva so se na slav-
nostni akademiji zahvalili zaslužnim z jubilejnimi plaketami ob 
150-letnici PGD Ptuj. Jubilejne plakete so prejeli: Štefan Čelan, 
Miran Senčar, Nuška Gajšek, Janez Merc, RSZR, Izpostava Ptuj, 
Darko But, DVD Krapina, PGD Kozje, PGD Laško, PGD Lju-
bljana – mesto, Reševalna postaja ZD Ptuj, Policijska postaja 
Ptuj, WEBO Maribor, Rosenbauer, Ana Mlakar, Rudi Topolo-
vec, Ivan Fekonja, Ivan Grahl, Gasilska zveza Slovenije, Tanja 
Tofil, VGS, Javne službe Ptuj, Perutnina Ptuj, Tadej Korošak, 
Štefan Čanačič, Primož Korošak, Teodor Rajh, PGD Grajena, 
PGD Kicar, PGD Pacinje, PGD Podvinci, PGD Spodnji Velo-
vlek, PGD Spuhlja, PGD Turnišče, PGD Železničar Ptuj, In-
fected, Lars & Sven, Martin Vrbančič, Območna gasilska zveza 
Ptuj in Marija Hernja Masten. 
Po koncu uradnega dela, ki je minil ob kulturnem programu 
vokalnega kvarteta Vox Arsana, so gasilci v uporabo predali 
tudi novo vozilo, ki jim sicer služi že od lanskega leta, in opra-
vili blagoslov vozila.

Pod geslom »Mesto varujemo že 150 
let« je 17. septembra v Dominikanskem 
samostanu na Ptuju potekala svečana 
akademija ob 150-letnici Prostovolj-
nega gasilskega društva Ptuj, ki so jo 
ptujski gasilci sicer praznovali že v letu 
2020.

V pripravi tudi zbornik
O delu in dogajanju v drugem najstarejšem društvu v Sloveniji 
pa bo več zapisanega v prihajajočem zborniku. »Zbornik se piše 
od 130 let PGD Ptuja dalje, torej zadnjih 20 let. Zbornik bo 
zajemal prvi del z dopolnilom zadnjih 20 let, torej 150 let PGD 
Ptuj. Zbornik pripravljam z Marijo Hernja Masten, ki je že tudi 
pisala prvega. Zajemal bo delo društva, člane UO in poveljstva, 
intervencije članov in prejem priznanj ter odlikovanje članov 
po letih, število članov, pionirjev in mladincev. Zbornik bi naj 
izšel do konca novembra,« še doda Edvard Pušnik, predsednik 
PGD Ptuj. 

PGD Ptuj je eno izmed najstarejših gasilskih društev v Slove-
niji. Danes šteje 112 članov, od tega 26 pionirjev in mladin-
cev, osem pripravnikov za operativnega gasilca, 53 operativ-
nih gasilcev, 18 gasilskih veteranov in sedem drugih članov.
Operativni člani so vključeni v gasilsko enoto, ki je katego-
rizirana v peto kategorijo in kot osrednja enota skrbi za po-
žarno varnost mesta Ptuj in okolice. Po koncesijski pogodbi 
gasilska enota posreduje pri prometnih nesrečah, nesrečah 
na vodi, nesrečah, kjer je potrebna tehnična pomoč, in ne-
srečah, kjer so prisotne nevarne snovi. Za opravljanje teh 
nalog je društvo opremljeno s posebno tehniko in opremo, 
nameščeno v 11 vozilih, štirih plovilih in petih priklopnikih. 
Gospodarska dejavnost društva zajema dve servisni delav-
nici za opravljanje servisov gasilnih aparatov in izolirnih 
dihalnih aparatov. Veliko pozornost pa ptujski gasilci na-
menijo tudi mladim in si tako zagotavljajo zadostno število 
novih gasilcev ter jim nudijo odskočno desko za prihodnjo 
gasilsko kariero. O njihovih uspehih veliko povedo tudi pre-
jeti pokali s tekmovanj, za katere mladi upi trdo vadijo in se 
izobražujejo na gasilskih vajah.
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Ob svetovnem dnevu turizma dobili 
turistični vodič za otroke

Stanka Krajnc Letonja

Katja Ertl iz Zavoda za turizem Ptuj je ob tem poudarila: »Če 
kdaj, potem se je prav v teh, za turizem izjemno zahtevnih časih 
treba zavedati, da je turizem prihodnosti ne glede na izjemen 
razvoj novih tehnologij in digitalizacije, v svojem pravem smi-
slu mogoče graditi in ustvarjati le z ljudmi, ki čutijo pripadnost 
do svojega poklica in mesta, v katerem živijo in delajo. Izjemno 
pomembno je, da ta čut privzgojimo tudi mladim generacijam. 
Veseli nas, da bomo na svetovni dan turizma predstavili turi-
stični vodič za otroke, ki je nastal na podlagi knjižice Vrtca Ptuj 
'Doma sem ob Reki Dravi', s katerim so k odkrivanju domače-
ga mesta vabili ptujske otroke in družine. Zanimivim opisom 
znamenitosti in idejam za aktivnosti smo dodali še pobarvanke 
in zelene namige ter ga tako približali še vsem ostalim mladim 
obiskovalcem.« 
Turistično društvo Ptuj je svojemu namenu predalo obnovlje-
ne turistične table pri krožišču ob minoritskem samostanu, v 
okviru prireditve na mestni tržnici pa podelilo priznanja za 
urejenost in ocvetličenje ter skrb za lep videz dvorišč in stavb v 

Mestni občini Ptuj. Priznanja so prejeli: Javne službe Ptuj, sku-
pina za urejanje okolja, Majda Goznik za stalno skrb za sončno 
uro, družina Vrbnjak, Marta Štih, Urška in Uroš Vek, Karmen 
Panikvar, Vekoslava Gojčič, Marija Krajnc, Bistro Lük, Zdenka 
Škerget, Gostilna pri Pošti, Kavarna Bodi, Hostel Sonce, B&B, 
Strojtrg, trgovina in proizvodnja d.o.o., Jožica Kajnih, Irena Le-
tonja, Amalija Krajnc, Alenka Žnidarič Pešak, Veronika Ma-
roh, Darja Pribožič, Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Dom 
upokojencev Ptuj in družina Klasinc.
Obiskovalce so z glasbo in plesom zabavali folklorna skupina 
Bolnišnica Ptuj in Veterani DPD Svoboda Ptuj, otroci Vrtca 
Ptuj in Pihalni orkester Ptuj, podali pa so se lahko na brezplačni 
vodeni ogled po zgodbah kulinarične tradicije Ptuja in okolice.

Svetovni dan turizma smo na Ptuju obeležili z dogajanjem na 
mestni tržnici. Predstavili so se ptujski turistični ponudniki, s 
stojnic je dišalo po lokalnih dobrotah, javnosti pa je bil prvič 
predstavljen turistični vodič za otroke, ki ga je Zavod za turi-
zem Ptuj izdal v sodelovanju z Vrtcem Ptuj.
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Podpis gradbene pogodbe za izvedbo 
projekta kolesarske povezave – odsek 1

Stanka Krajnc Letonja

6. oktobra smo podpisali gradbeno pogodbo za izvedbo pro-
jekta Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje 
trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 1 Ptuj–Haj-
dina–Kidričevo–Majšperk s Cestnim podjetjem Ptuj, d. d. Sku-
pna vrednost projekta znaša 8.782.477,29 EUR z DDV, od tega 
znaša vrednost gradbene pogodbe 8.064.206,06 EUR z DDV. 
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (4.120.422,39 EUR) in Republika Slovenija 
(1.030.105,60 EUR), lastni deleži sodelujočih občin znašajo 
3.631.949,30 EUR. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 31. 
marca 2023. 
Namen projekta je izgradnja regionalne kolesarske povezave 
med Mestno občino Ptuj, Občino Hajdina, Občino Kidričevo 
in Občino Majšperk za zagotavljanje dnevne mobilnosti med 
Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi 
in storitvenimi dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji 

in sosednjimi občinami. Smiselna, varna in udobna kolesarska 
povezava bo zagotavljala zvezno povezavo središčnega me-
stnega naselja Ptuj s sosednjimi občinami, iz katerih potekajo 
dnevne migracije v središče regionalnega pomena. V sklopu 
projekta je predvidena vzpostavitev 23,40 km novih kole-
sarskih povezav (Ptuj: 2,61 km, Hajdina: 1,84 km, Kidričevo: 
14,76 km, Majšperk: 4,20 km). Trasa na območju MO Ptuj: peš 
most–mimo Pomaranče–brv čez Studenčnico–križišče Za-
grebške in Rogaške ceste–Zagrebška cesta do Ptujčanke–ulica 
Ob železnici–čez železniški prehod Hajdina–meja z Občino 
Hajdina (cesta ob železnici).
V projektu bodo vzpostavljeni tudi trije novi premostitveni 
objekti (brv čez potok Polskava – Kidričevo, brv čez Framski 
potok – Kidričevo in brv čez Studenčnico – Ptuj) in razširitev 
že obstoječega mostu (čez Dravinjo – Majšperk).
Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je ob podpisu po-
godbe povedala: »Na Mestni občini Ptuj pozdravljamo projekt, 
ki bo zagotovil nove kolesarske povezave za potrebe dnevne mo-
bilnosti občank in občanov Mestne občine Ptuj ter partnerskih 
občin. Vemo, da pogoji za kolesarjenje v občinah Spodnjega Po-
dravja niso dobri, kljub temu da se stanje v zadnjih letih sicer 
izboljšuje. Manjka nam kolesarska infrastruktura, ki bi povezo-
vala naselja in sosednje občine z mestnim središčem. Tam, kjer 
obstaja, ni povezana ali pa je v slabem stanju in, kar se prometne 
varnosti tiče, predstavlja tveganje. Zato je tudi z vidika slednjega 
to pomemben dan, ki hkrati naslavlja povečanje prometne var-
nosti.«
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Nova jedilnica in kuhinja na OŠ Mladika

Stanka Krajnc Letonja

V novem šolskem letu so učenci OŠ Mladika malicali v preno-
vljeni jedilnici, kuharji pa kuhali v novi kuhinji. Več kot 25 let 
so generacije pred njimi čakale na to prepotrebno pridobitev, ki 
omogoča pripravo kakovostnih obrokov v optimalnih delovnih 
pogojih ter malicanje otrok v jedilnici. Gre za dela v sklopu II. 
faze prizidave z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mla-
dika, ki zajema ureditev kleti z novim vhodom in avlo, garde-
robe za učence, tehnične prostore, kuhinjo, prizidek jedilnice, 
obnovo učilnic gospodinjstva in tehničnega pouka ter zunanjo 
ureditev. Kuhinja in jedilnica sta zaključeni, preostali del re-
konstrukcije šole pa bo zaključen predvidoma do maja 2022.

Zaključili pa smo tudi obnovo ceste Vičava od križišča z Raiče-
vo ulico do trgovine na Vičavi, v skupni dolžini 520 m. Izvedla 
so se vsa potrebna dela za obnovo vozišča in obstoječega ploč-
nika, uredili smo odvodnjavanje ter avtobusno postajališče. 

Mestna občina Ptuj zasedla 2. mesto
Inštitut Danes je nov dan je v sodelovanju z Organizacijo za 
participatorno družbo ter PIC – Pravnim centrom za varstvo 
človekovih pravic in okolja – pripravil raziskavo transparentno-
sti in odprtosti slovenskih občin. Mestna občina Ptuj je zasedla 
2. mesto, kar nas ne preseneča, saj smo vendarle vložili precej 
truda in naporov, da delovanje občine približamo občankam 
in občanom, da smo transparentni, da obveščamo po različ-
nih kanalih, ki dosežejo različne ciljne skupine (Ptujčan, sple-
tna stran, Facebook stran). Sami smo se v letu 2020 odločili za 
prenovo spletne strani, ta je zaživela 1. januarja 2021, ki je za-

Obnovljena Prečna pot in cesta Vičava
V tem mesecu smo zaključili obnovo Prečne poti z odcepom 
Krajnc v skupni dolžini 520 metrov, ki je obsegala zamenjavo 
vodovodnega omrežja in hišnih priključkov, zamenjavo in no-
vogradnjo asfaltnega vozišča ter ureditev odvodnjavanja. Hkra-
ti smo obnovili še drugo komunalno infrastrukturo – telekom, 
kabelske in električne vode.
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konsko skladna z Uredbo o varstvu osebnih podatkov in z Za-
konom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ima napre-
dni iskalnik po spletišču, ponuja izdelavo in urejanje ter objave 
lastnih e-vlog, podpisovanje e-vloge s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom, preverjanje veljavnosti digitalnega kvalificiranega 
potrdila, možnost spletnega plačevanja upravne takse, katalog 
informacij javnega značaja je sestavni del spletne strani, vsebu-
je portal »svetniki« (gradivo za svetnike in člane posameznih 
odborov), prilagojena je za uporabo na mobilnih napravah, 
vsebuje koledar dogodkov, e-obveščanje občanov (vsak občan 
lahko sam izbere, katera obvestila, kako pogosto in na kakšen 
način jih želi prejemati), prikaz in brskanje občinskega časopi-
sa v virtualni obliki, ločenost občinskih prostorskih aktov, ima 
možnost iskanja vseh občinskih predpisov po različnih katego-
rijah, terminsko opredelitev objav aktualnih vsebin, interaktiv-
ni zemljevid, interaktivni pregled nad že izvedenimi in projekti 
v izvedbi in drugo. Pri svojem delu se trudimo, prisluhnemo 
vsem predlogom, ki jih vselej proučimo, in če so izvedljivi, jih 
vključimo v delovni proces in način delovanja. Verjamemo pa, 
da je vedno prostor za nove izboljšave, zato bomo tudi v priho-
dnje sledili novostim in se trudili, da bo naše delovanje odprto 
in transparentno. 

Nadaljujemo s postavitvijo igral
Tudi v letošnjem letu smo namestili nova igrala na različnih lo-
kacijah. Trampoline smo namestili v Ljudskem vrtu, mestnem 
parku, pri Osnovni šoli Breg in Športnem društvu Grajena. Na 
Grajeni smo poskrbeli za dve novi previsni gugalnici in zame-
njali stara igrala z dvema vzmetnima konjičkoma ter dodatnim 
toboganom. V Kicarju smo stara igrala zamenjali z novo hišico 
s toboganom in plezali, v Rogoznici postavili hišico, gugalnico 
in vzmetnega konjička in pri OŠ Breg hišico, gugalnico, vzme-
tnega konjička, šestkotno plezalno igralo ter vrtiljak. Kot doslej 
se bomo tudi v prihodnje skušali prilagajati potrebam na te-
renu in bomo v okviru proračunskih zmožnosti zagotovili še 
kakšno dodatno igralo.

OPPN za enoto urejanja prostora 
BT23 Ptuj – Turnišče 2:

Območje je namenjeno gradnji  samostoječih eno- ali dvo-
stanovanjskih družinskih hiš z mirnimi  spremljajočimi 
dejavnostmi kot dopolnilnimi dejavnostmi v stanovanjskih 
zgradbah. Načrtovani dostop in dovoz na območje OPPN 
sta s Selske ceste čez Ulico Šercerjeve brigade na JZ-delu 
območja. 
Celotno območje je velikosti 2,09 ha, na njem je možno iz-
graditi skupno 19 stanovanjskih hiš, od tega 16 tipa A (dvo-
kapna streha, etažnost K + P + M) in tri tipa B (enokapna 
streha, etažnost K + P + 1).

Na parcelah, ki so predmet dražbe, je možno umestiti 
stanovanjske objekte (stavbe tipa A) z etažnostjo K + P + 
M, maksimalnih tlorisnih gabaritov 12 × 10 m (objekti so 
lahko tudi manjši, v skladu z dopustnimi tolerancami), do-
voljene so dvokapne strehe z naklonom 35°–45°. Objekti 
morajo biti postavljeni vzporedno s cesto, ob gradbeni lini-
ji. Pred objekti je predvidena utrjena površina, namenjena 
ureditvi dveh parkirnih mest – odkritih ali s pokrito nad-
strešnico. Parkirna mesta se lahko uredijo tudi v kletni ali 
pritlični etaži objekta ali v samostoječi garaži. Zemljišča so 
komunalno opremljena. Izvedeni so kanalizacija, vodovod 
in gramozna cesta. Asfalt in javna razsvetljava se bosta ure-
dila, ko bodo na parcele nameščeni priključki in zgrajeni 
stanovanjski objekti.

Občinska uprava MO Ptuj
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AKTUALNO

1. oktober – mednarodni dan starejših 

Bronja Habjanič

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) 
letošnji 1. oktober – mednarodni dan starejših – namenja 
ozaveščanju pomena digitalne vključenosti starejših ter opo-
zarjanju na stereotipe, predsodke in diskriminacije, povezane 
z digitalizacijo.

»Celostna skrb za starejše je osrednja prioriteta MDDSZ. Po-
memben vidik predstavlja tudi digitalna vključenost starejših. 
Na ministrstvu si želimo in prizadevamo, da bi sodobna tehno-
logija starejšim v večjem obsegu prinesla koristi na vseh podro-
čjih življenja. Današnja starejša generacija je raznolika glede na 
njihove potrebe in interese. Čeprav se z dolgoživostjo družbe 
povečuje delež oseb, ki potrebujejo večji obseg pomoči, je tudi 
veliko število starejših, ki so še relativno zdravi, vitalni in si želi-
jo aktivno preživljati svojo starost. Za vse starejše pa velja, da si 
lahko s pomočjo sodobne tehnologije bistveno izboljšajo kvali-
teto življenja, podaljšujejo samostojno bivanje v domačem oko-
lju, krepijo socialne stike in zmanjšajo osamljenost. Še vedno 
pa za starejše sodobna tehnologija pogosto pomeni velik izziv. 
Vrzel med digitalno pismenimi in nepismenimi se povečuje, s 
tem pa se pojavlja tudi tveganje za povečevanje medgeneracij-
skega prepada. Zato ima pri krepitvi digitalne pismenosti po-
membno vlogo medgeneracijsko sodelovanje. To prispeva k ra-
zumevanju potreb različnih generacij, krepi sožitje med njimi 
in hkrati omogoča medgeneracijsko učenje ter prenos znanj in 
izkušenj.
Največ znanja v povezavi s ciljem izboljšanja digitalne pisme-
nosti na MDDSZ omogočamo v okviru socialnovarstvenih pro-
gramov, ki jih sofinancira naše ministrstvo, in v okviru večge-
neracijskih in medgeneracijskih centrov,« je v svoji poslanici 
ob mednarodnem dnevu starejših zapisal Janez Cigler Kralj, 
minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Kako koristna je sodobna tehnologija, smo videli tudi v času 
pandemije covida-19, ko smo še zlasti v prvem in drugem delu 
okužb bili pred novimi izzivi, pogojenimi z ukrepi izolacije oz. 
omejevanjem gibanja in družbenih stikov pri stanovalkah in 
stanovalcih v domovih za starejše, in tudi pri starejših, ki so v 
času omejitev živeli sami v domačem okolju. Ti ukrepi so re-
ševali življenja, hkrati pa povzročali številne stiske in osamlje-

nost. Domovi za starejše so te stiske sicer poskušali manjšati v 
čim večji možni meri, tudi z omogočanjem stikov s svojci po 
telefonu in računalniku. 

21 % prebivalcev Slovenije je starih 65 ali več let
1. januarja 2021 je imela Slovenija 2.108.977 prebivalcev, 
435.715 jih je bilo starih najmanj 65 let. 43 % je bilo moških, 
57 % pa žensk. Delež oseb te starosti (starejših) je bil najvišji v 
pomurski (23,6 %), najnižji pa v osrednjeslovenski statistični 
regiji (18,9 %). 
»Demografija je eden temeljnih izzivov starajoče se družbe. 
Dejstvo je, da so starejši ljudje posebej ranljiva družbena sku-
pina. Smo v zelo zahtevnem obdobju koronavirusa, v katerem 
so še zlasti prizadeti starejši, tako zaradi bioloških dejavnikov 
kot tudi zaradi socialne izključenosti. Zmanjševanje psihofizič-
nih sposobnosti posameznika ne sme zmanjševati njegovega 
dostojanstva, človeške vrednosti in pravice do bivanja v soraz-
merju s standardom družbe. Takšno stanje zavesti ni samo po 
sebi umevno. Treba ga je privzgajati, zakonsko in materialno 
podpreti. Po moji oceni je za starejše ljudi v domovih dobro 
poskrbljeno, z največjimi težavami v starosti se soočajo tisti, ki 
so ostali sami in živijo doma v prevelikih hišah, ki jim pred-
stavljajo velikokrat finančno breme, ali v stanovanjih, ki so 
brez dvigal. Mnogi se ob tem soočajo z osamljenostjo in so-
cialno izolacijo. Veliko je še vedno predsodkov o starejših, ki 
jih prikazujejo kot krhke, nemočne in kot takšne, ki ne morejo 
ničesar več prispevati k družbi. Moje mnenje je drugačno in 
delo s starejšimi me od nekdaj navdihuje in osmišlja moje delo, 
navdaja me z radostjo in hvaležnostjo za vsako njihovo modro 
misel in nasvet. Naloga mlajših generacij je, da se tudi sami pri-
pravljamo na lastno starost, in to bomo kot družba morali čim 
prej ozavestiti,« zaključi mag. Vesna Šiplič Horvat, direktorica 
Doma upokojencev Ptuj. 
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Teden otroka je v ospredje postavil 
druženje

Stanka Krajnc Letonja

Županja Nuška Gajšek je ob tednu otroka obiskala Vrtec Ptuj, 
otroke iz enote Marjetica, in jim predala steklenico s srčki, ki 
smo jih na njihovo pobudo zbirali ob evropskem tednu mobil-
nosti. V steklenici smo zbrali malce manj kot 300 srčkov in jih 
tako podprli v njihovih prizadevanjih za trajnostno mobilnost. 
Kako so ta pomembni teden obeležili otroci iz Vrtca Ptuj, smo 
povprašali ravnateljico Marijo Vučak.

Kako projekt ZPMS Teden otroka vidite v Vrtcu Ptuj?
Projekt Teden otroka nas dodatno spodbuja, da glede na izbra-
no temo ozaveščamo odnos, ki ga imamo do otrok, hkrati pa 
daje priložnost, da predstavimo dejavnosti, ki jih z otroki izva-
jamo v vrtcu.

Letos poteka pod geslom »Razigran uživaj dan«. Kako ste v 
skladu s tem geslom načrtovali dejavnosti? Vaše sporočilo ob 
tednu otroka, tako otrokom kot staršem?

Letošnje geslo »Razigran uživaj dan« je močno sporočilo odra-
slim, da se znova spomnimo, kako pomembna je igra v otroko-
vem razvoju. 
Izbira in način otrokove igre sta odvisna od njegove trenutne 
razvojne stopnje (gibalnih in spoznavnih sposobnosti, čustvene 
in socialne zrelosti), zato je zelo pomembno, da otroku omo-
gočamo spodbudno okolje doma in v vrtcu. Spodbudno okolje 
zagotovo ne predstavljajo igrače iz trgovine, pač pa predvsem 
nestrukturiran in naravni material, ki otroku omogoča sponta-
no in domišljijsko igro. 
Pomembna je prava mera, saj je potrošniška nuja žal tudi na 
tem področju vedno bolj izrazita in otrokom vsiljujemo »mo-
derne igrače«, ki se jih zelo hitro naveličajo. Po drugi strani pa 

lahko vedno znova lezejo v škatlo in jo spreminjajo v hiško, av-
tomobile, rakete … Odrasli vse prevečkrat posegamo v otroško 
igro, jo po nepotrebnem usmerjamo, in tako otroku ne omo-
gočamo aktivne vloge in pridobivanja pomembnih izkušenj, v 
katerih vzpostavlja odnos z okoljem in ga spreminja. 
Igre v gozdu, ko gradimo škratovo deželo, opazujemo spre-
membe v naravi, hodimo po neravnem terenu, se skrivamo, 
kotalimo … so igre, za katere potrebujemo predvsem čas. In ko 
ga primerjamo s tem, kar pridobimo, nikakor ne moremo za-
nikati, da je še kaj več vredno kot drobna roka, ki se te oprime, 
žareče in nasmejane oči ter vriskajoča prošnja »še, dajva še«.
V tednu otroka so vzgojiteljice načrtovale zanimive in zabav-
ne dejavnosti, v katerih so se otroci veliko gibali na prostem, 
telovadili, spoznavali stare igre ter glasbeno ustvarjali, pripra-
vljali napitke, se igrali socialne, družabne, rajalne in gibalne 
igre, pekli kostanj, se odpravili na izlet ter orientacijski pohod, 
si ogledali dramatizacijo, igrali lutkovne predstave in razvijali 
svoje talente. 
V Vrtcu Ptuj si prizadevamo, da v projekte vrtca vključujemo 
družine, žal v zadnjem letu ne moremo organizirati srečanj 
staršev v vrtcu, zato pa organiziramo druge dejavnosti, s ka-
terimi se lahko ravno tako povežemo, hkrati pa spodbujamo 
zdrav način življenja. V tednu trajnostne mobilnosti smo za-
čeli z akcijo Prižgi srce – ugasni avtomobil – izberi hojo, tek, 
kolo. Otroke smo spodbujali, da so za vsak prehojeni kilometer 
doma narisali srček in ga prinesli v vrtec. S pomočjo staršev 
smo v enem tednu prehodili več kot 4000 kilometrov. Šele ob 
razpisu Tedna otroka smo ugotovili, da dejansko sodelujemo 
tudi v vseslovenski akciji Razigrani koraki. 

Teden otroka je program Zveze prija-
teljev mladine Slovenije, ki se začne 
vsak prvi ponedeljek v mesecu okto-
bru in traja sedem dni. Osrednja tema 
letošnjega Tedna otroka® se je glasila 
Razigran uživaj dan! in je kot protiutež 
posledicam epidemije covida 19 izpo-
stavila pomen igrivosti, sproščenosti in 
druženja, zato je bil tokrat posvečen igri 
in igranju.
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Na Ptuju veliko skrb namenjamo 
zapuščenim in prostoživečim živalim 

Svetovni dan živali, ki ga praznujemo 4. oktobra že vse od leta 
1931, nas spomni, kako pomembno vlogo imajo živali v na-
šem vsakdanjem življenju. Veliko ljudi pa žal še vedno ne skrbi 
ustrezno za svoje ljubljenčke, se zanje odloči zaradi napačnih 
razlogov ali jih celo zapusti in prepusti nemilosti, velikokrat pa 
jih tudi muči.
V Društvu proti mučenju živali Ptuj so samo lani obravnavali 
110 najdenih mačk, od tega 13 lastniških, ki so jih vrnili lastni-
kom, zdravljenje jih je potrebovalo 71, posvojenih je bilo 35, v 
zavetišče so jih odpeljali 12. Člani društva so jih v oskrbo vzeli 
42. Obravnavali so tudi 54 najdenih psov, od tega je bilo 41 la-
stniških, ki so jih vrnili domov, desetim so našli nove lastnike, 
trije pa so odšli v zavetišče.

Akcije sterilizacij in kastracij
Mestna občina Ptuj ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem Zon-
zani v Dramljah. Kot po drugih zavetiščih po Sloveniji se tudi 
tam letos spoprijemajo z zelo velikim številom mačk. Prav zato 
predsednica Društva proti mučenju živali Ptuj Kristina Pšajd 
poziva k sterilizaciji in kastraciji mačk in psov. Letos društvo 
skupaj z Veterinarsko bolnico Ptuj od 15. oktobra do konca leta 
že 12. leto zapored izvaja te posege s 40 % popustom. »Akcija 
je namenjena predvsem lastnikom zavrženih brezdomnih živa-
li, ki s posvojitvijo ponudijo dom in oskrbo zavrženim živalim 
in živalim brez lastnika. Namenjena pa je tudi vsem drugim 
lastnikom v smislu stimulacije sterilizacij in kastracij zaradi 
zmanjšanja nezaželenih rojstev mladičkov, ki kasneje ostanejo 
na cesti ali se pobijajo,« je pojasnil veterinar Emil Senčar, direk-
tor Veterinarske bolnice Ptuj, kjer v podobnih akcijah sodelu-
jejo že vsaj 20 let. Prijave sprejema Kristina Pšajd, ki tudi uredi 
termin. V okviru lanske akcije so sterilizirali 90 muc in sedem 
psičk ter kastrirali 49 mačkov in šest psov.
Lastnikom psov in mačk je tudi letos naproti stopila Mestna 
občina Ptuj. Vse do 30. novembra sofinancira storitev sterili-
zacije ali kastracije – 25 evrov za mačko in 50 evrov za psa. Pri 
dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za 
dve živali na lastnika. Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki 
psov in mačk, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na ob-
močju Ptuja, in podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali 
kastracije lastniške živali za storitev, ki je opravljena v obdobju 
od 1. januarja do 30. novembra 2021 oziroma do porabe sred-
stev. Obrazec je na spletni strani MO Ptuj. K vlogi morajo pri-
ložiti račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali, za 

pse pa še dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista živali). 
Ptujska občina pa je tudi letos podprla Društvo za zaščito živali 
Maribor, ki je akcijo sterilizacij in kastracij lastniških psov in 
mačk v veterinarskih ambulantah v Podravju z okolico pričelo 
s 1. oktobrom, trajala pa bo do 30. novembra. Na Ptuju sta se 
tej akciji priključila Veterinarska bolnica Ptuj in Veterinarski 
center Mlakar. »Postopek je takšen, da pokličejo izbrane vete-
rinarske ambulante ter se naročijo na poseg. Kuponček za 20 
% popust se dobi pri veterinarjih ter v trgovinah Mr. Pet. Pri 
nas se je treba en teden prej naročiti, saj imamo precej gneče,« 
so sporočili iz Veterinarskega centra Mlakar, ki sodeluje tudi z 
Društvom za reševanje prostoživečih in zavrženih živali Graj-
ske tačke Ptuj. Skupaj so izvedli dve dvomesečni akciji sterili-
zacij in kastracij, posege pa opravili na 264 mačkah različnih 
starosti. 

Sofinancirano čipiranje in izdaja potnega lista
 »Samo za mačke pa smo prvi v Sloveniji v sodelovanju z Ve-
terinarskim centrom Mlakar izvedli akcijo 'Čipiranje in izdaja 
potnega lista ter vpis v register' za samo 50 % cene. S to akcijo 
želimo na tak način pomagati lastnikom najti izgubljeno žival, 
da se čim prej vrne lastniku in da izgubljena žival ne trpi. Do te 
ideje nas je pripeljalo dejstvo, da je vedno več izgubljenih mačk, 
saj dnevno dobivamo več klicev lastnikov za pomoč pri iskanju 
njihovega ljubljenčka,« je povedal Miro Vamberger, predsednik 
Društva Grajske tačke Ptuj.

Pasji park 
Lastniki psov pa so se pred skoraj dvema letoma razveselili od-
prtja pasjega parka. Ograjeno površino v velikosti 5000 kva-
dratnih metrov, kjer se psi lahko prosto sprehajajo, so uredili 
na Osojnikovi cesti, ob stanovanjskem bloku. V parku so koši 
za smeti in klopi. Vse skupaj pa je financirala mestna občina. 

Mateja Tomašič
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V Sloveniji prvič razstavljena dela velikanov 
svetovne umetnosti 

Mateja Tomašič

Galerijo Luna je ustanovil Silvo Ambrož, po rodu Ptujčan, ki 
je v zadnjih letih obnovil celotno meščansko stavbo na vogalu 
Murkove ulice in Mestnega trga. »Stavba je kulturni spome-
nik z bogato zgodovino, zato smo ji dali tudi primerno vse-
bino. Luna ni samo galerija, je zavod za promocijo kulture in 
umetnosti. Galerija je del tega zavoda, v okviru katerega na-
črtujemo tudi druge aktivnosti,« je povedal Silvo Ambrož. V 
prostorih galerije boste tako lahko tudi v prihodnje občudovali 
razstave slovenskih in tujih umetnikov raznih oblik umetno-
sti, velik poudarek pa bo tudi na promociji in izobraževanju z 
različnih področij umetnosti, predvsem za otroke in mladino. 

AKTUALNO

»Dejavnosti in razstave bodo zagotovo privlačne za turiste in 
tudi za Ptujčane, saj so v galeriji na ogled dela, ki so v svetov-
nem merilu in jih ni mogoče videti vedno in povsod,« dodaja 
Ambrož, sicer nekdanji direktor Aerodroma Maribor ter ko-
mercialist in podjetnik. 
Prijetna galerija v središču mesta je vrata odprla 9. septembra 
s prodajno razstavo pri nas prvič predstavljenih del velikanov 
sodobne umetnosti 19. in 20. stoletja. V približno 180 kvadra-
tnih metrih veliki galeriji je na ogled približno 30 umetniških 
del. Prostor je opremljen tudi z izbranim pohištvom. Razsta-
va Umetnost in fotografija bo na ogled do sredine novembra. 
Umetnostna galerija pa je odprta ob sredah (11.00–18.00), pet-
kih (12.00–18.00) in sobotah (10.00–13.00). Vstop je prost. 
Med razstavljenimi umetniškimi deli je tudi Egipčanka 
(L'Egyptienne), ki jo je Pablo Picasso ustvaril leta 1953. »V bi-
stvu gre za portret Françoise Gilot, francoske slikarke, ki jo je 
Picasso večkrat upodabljal, z njo pa imel burno razmerje in dva 
otroka. Spoznala sta se leta 1943, deset let pred nastankom tega 
dela,« so zapisali na Facebook profilu Galerije Luna. 
V galeriji so naprodaj tudi ekskluzivni artikli, tudi delno veza-
ni na avtorje, katerih dela so na ogled. Gre za razne keramike, 
medalje … »Obiskovalci si jih lahko pogledajo in tudi kupijo 
kakšen lep božični poklon za koga, ki ga imajo zelo radi,« pre-
dlaga Silvo Ambrož, ki mu umetnost pomeni zelo veliko. Nad 
umetniškimi deli se je navdušil že v mladih letih, ko je med po-
tovanji po tujini obiskoval številne galerije. Takrat je tudi začel 
zbirati umetniška dela. Nekatera zdaj predstavljena so prav iz 
njegove zbirke.     Fo
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V Murkovi ulici 2 je v začetku septembra odprla vrata prva 
ptujska zasebna galerija Luna. Na prvi prodajni razstavi so 
med drugim na ogled dela velikih imen svetovne umetnosti 
slikarjev Joana Mirója, Salvadorja Dalija, Pabla Picassa, He-
nrija Matissa, Marca Chagalla ter fotografije Andyja Warhola 
ter Alexandra Archipenka. Ogled razstave je brezplačen. 

Silvo Ambrož
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Letos 19 zlatih maturantov

25 let Rotary kluba Ptuj

Stanka Krajnc Letonja

Bronja Habjanič

AKTUALNO

Zaključek srednješolskega izobraževanja 
je eden izmed pomembnih mejnikov v 
življenju. Preden se bodo zlati maturan-
ti podali novim izzivom naproti, jim je 
županja Mestne občine Ptuj čestitala za 
izjemne rezultate. Zlati maturanti Gim-
nazije Ptuj so postali Eva Vidovič, Jure 
Glodež, Špela Kukovec, Jaka Horvat, Gal 
Zmazek, Zala Veselič in Matej Kolednik. 
Zlati maturanti Šole za ekonomijo, turi-
zem in kmetijstvo ŠC Ptuj so Žan Matja-
šič, Špela Borko in Selina Bezjak. Zlati 
maturanti Elektro in računalniške šole 
ŠC Ptuj so Matija Krsnik, Simon Pla-
zar in Filip Teo Vidovič. Zlati maturan-
ti Strojne šola Ptuj pa so Vidal Farasin, 

Marcel Cvetko Vindiš, Renato Horvat, 
Jure Kramberger, Klemen Mikša in Jan 
Muhič. Zlati maturanti vseh ptujskih sre-
dnjih šol za šolsko leto 2020/2021 so na 
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30. septembra so ptujski rotarijci na svečani akademiji v slav-
nostni dvorani Ptujskega gradu proslavili svojo 25. obletnico 
ustanovitve. Klub danes šteje 22 članov. Ima tudi dva častna 
člana. Združuje posameznike različnih poklicev, ki pomagajo 

pomoči potrebnim v svojem okolju. Pred šestimi leti je bil usta-
novljen tudi podmladek Rotary kluba, Rotaract Ptuj, ki ima 14 
članov.
Na svečani akademiji so se s priznanji zahvalili petim ustanov-
nim članom kluba: Ediju Stropniku, Zoranu Glušiču, Ludviku 
Toplaku, Stojanu Kerblerju in Miroslavu Luciju. Priznanja sta 
jim podelila predsednik Rotary kluba Ptuj Avgust Šibila in gu-
verner slovenskega distrikta 1912 Dušan Peterkovič. Priznanja 
Paul Harris Fellow, ki so namenjena najzaslužnejšim rotarijcem 
po svetu, so letos prejeli štirje člani, ki so se v zadnjem obdobju 
še posebej izkazali z delom v okviru kluba in v širšem okolju: 
Ludvik Toplak, Janko Šuman, Stojan Kerbler in Vladimir Jan-
žekovič. Priznanja Paul Harris Fellow podeljujejo od leta 1957. 
Ptujske rotarijce je vseskozi povezovala skrb za kakovost življe-
nja ljudi v širšem okolju, spodbujali so humanitarnost ter pod-
pirali projekte na področju kulture in umetnosti. Z zbranimi 
sredstvi so pomagali številnim, ki jim življenje ni bilo najbolj 
naklonjeno.
Letos bodo pomagali VDC Sožitje. Zbrana sredstva bodo na-
menili projektu ureditve zunanjega prostora in opreme za 
medgeneracijsko druženje, igro in rekreacijo. Fotograf Stojan 
Kerbler je za dobrodelne namene prispeval 60 podpisanih foto-
grafij, ki bodo darilo vsem donatorjem. 

sprejemu prejeli medaljo – grb MO Ptuj 
na steklu – in knjižno nagrado.
Čestitke in vse dobro tudi na njihovi na-
daljnji poti!
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AKTUALNO

Mateja Tomašič

Zakaj ste se odločili za prenovo in kaj vse ste postorili? 
Ideja o širitvi in preboju stene je bila prisotna že nekaj let, a se 
zaradi časovnih in finančnih kapacitet ni izvedla vse do popol-
nega zaprtja vseh dejavnosti v lanski zimi, kar je pomenilo, da 
imamo končno čas. Z zaposlitvijo v drugih dejavnostih, zahva-
ljujoč čudovitim prijateljem, dogovoru z lastnikom prostora in 
dejstvu, da smo večino dela opravili sami, nam je uspelo pre-
skočiti tudi finančne ovire.
Po odlokih, ki so bili v veljavi, ko smo se dokončno odločili za 
preboj stene, bi bilo nemogoče preživeti s takrat obstoječimi 
kapacitetami. 
Nov prostor, v katerem je bila prej prodajalna kristala in papir-
nica, je tako dobival podobo vse od decembra 2020 do julija 
letos, saj je bilo za postoriti marsikaj, ker je pred tem sameval 
skoraj pet let. Od obnove osnovne infrastrukture do popravil 
in nadgradenj na napeljavah ter seveda dekorja. Zapolnili smo 
ga s kosi pohištva, ki smo si jih lahko privoščili oz. jih obnovili 
sami in s pomočjo prijateljev. Tri velike stenske poslikave so 
delo Marka Horvata in vsaj desetih parov pridnih rokic, ki so 
jih pomagale risati.

Se je spremenila, dopolnila tudi ponudba lokala?
Ponudba v kavarnici se spreminja že od samega začetka obra-
tovanja, saj je ideja, da je poleg širokega nabora stalne ponudbe 
vedno nekaj novega, če le možno lokalnega, slovenskega, se-
zonskega. V osnovi še vedno ostajamo kavarna, kar vsaj pri nas 
pomeni, da imamo v ponudbi pijačo ter skrbimo za dogodke. 
Imamo pa srečo, da imamo čudovite sosede in druge ponudni-
ke storitev v mestu, s katerimi odlično sodelujemo, ki poskrbi-
jo tudi za ponudbo hrane in raznoraznih izdelkov na skupnih 
dogodkih. 
Poskušamo širiti ozaveščenost in pomen veganske prehrane in 
pijače, naša nabava in ponudba sta usmerjeni k temu, da se iz 
vseh procesov poslovanja izključi čim več plastičnih izdelkov.

Že v preteklosti ste bili znani kot organizator različnih zani-
mivih dogodkov. Kaj se na tem področju obeta v prihodnje? 

Od rojstva kavarne se je na našem dvorišču, v notranjosti ka-
varnice in tudi v regiji, bodisi v naši organizaciji bodisi v so-
delovanju z drugimi klubi in društvi, ali pa samo kot sodelu-
jočimi akterji, zvrstilo več kot 300 dogodkov. Tudi v prihodnje 
si želimo ponuditi pestro paleto dogodkov, je pa res, da se v 
trenutnih razmerah, ko se odloki in dovoljenja spreminjajo 
tako rekoč iz dneva v dan, težje dela srednjeročne in dolgoroč-
ne načrte in programe. Imamo načrtovane tako izobraževalne 
delavnice, razstave in manjše koncerte in srčno upamo, da jih 
bomo lahko tudi v čim večji meri izpeljali.

Dejavni ste tudi na področju dobrodelnosti.
Z velikim veseljem v največji možni meri vračamo v lokalno 
okolje, kolikor pač lahko. Povezujemo se z zaupanja vrednimi 
dobrodelnimi društvi in posamezniki. Verjamemo, da je urav-
notežena, srečna in zdrava okolica izjemnega pomena za dob-
robit vsakega posameznika.

Kakšni so načrti za naprej?
Hočemo postati večji od McDonaldsa. Bodi do Tokia, v vsako 
mesto, vas in nekaj gorskih postojank. Radi bi tudi kupili Tri-
glav in z vrha naredili zip-line do Kopra. Seveda si, kot večina 
majhnih podjetij, želimo le v miru opravljati svojo dejavnost, 
razveseljevati ljudi, vlagati in soustvarjati sr(e)čno okolje.

Zakaj ime BODI? 
Bodhi, prvotno mišljeno ime, je v budizmu stanje razsvetljeno-
sti, ki vodi v nirvano. Ob poskusu registracije imena smo prejeli 
klic srednje prijazne gospe z ministrstva za notranje zadeve oz. 
neke njihove pisarne, iz katere so nam dejali, da mora biti bese-
da, in ime, slovenska, kot npr. takrat pri Qlandii. Zatorej Bodi, 
z nemim H, ki tudi deluje dobro. Bodi srečna. Bodi ustvarjalen. 
Bodi širokega srca. Bodi ljubeča ... Bodi najboljše, kar si lahko. 

Kavarna Bodi je svoja vrata na Ulici heroja Lacka 8 na Ptuju 
odprla pred osmimi leti. Med drugim je znana po številnih 
zanimivih in dobro obiskanih dogodkih. Ustanovil jo je Marko 
Kolarič, pred tremi leti pa se mu je pri vodenju lokala pridružil 
Boštjan Maroh, s katerim sta tudi ustanovitelja projekta Pun 
kufer dobrega. Kavarna pa je letos doživela tudi popolno pre-
novo. 
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Preventivni dogodek »Varna pot v šolo«

Evropski teden mobilnosti
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PROMET

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je Združenje šoferjev 
in avtomehanikov Ptuj v sodelovanju s SPVCP Mestne občine 
Ptuj in Vrtcem Ptuj v obdobju od 20. do 22. septembra 2021 
izvedlo preventivni dogodek »Varne šolske poti« za učence 4. 
razredov osnovnih šol Mladika, Breg, Ljudevita Pivka, Ljudski 
vrt s podružnico Grajena in Olge Meglič. Dogodek je name-
njen povečanju varnosti ptujskih osnovnošolskih otrok na poti 
v šolo in iz šole s poudarkom na pešcih in kolesarjih. Letos je 
bilo vključenih 246 učencev 4. razredov, projekt pa smo izvajali 
na vseh osnovnih šolah. Učencem so bili predstavljeni načini 
prihoda v šolo in pravilno ravnanje glede na to, na kakšen na-
čin prihajajo v šolo, s poudarkom na kolesarjih, pravilni opre-
mi kolesa in kolesarja ter prikazu pravilne uporabe čelade. V 
predstavi »Prometna vila« je bilo prikazano, kaj se zgodi, če ne 
uporabljamo kolesarske čelade in ne upoštevamo prometnih 
pravil. Veseli smo pozitivnih odzivov učencev in učiteljev, ki si 
želijo še več dogodkov na temo prometne varnosti. 

Janez Strelec, predsednik ZŠAM Ptuj

Stanka Krajnc Letonja

Mestna občina Ptuj je med 17. in 23. septembrom organizira-
la dogodke ob Evropskem tednu mobilnosti 2021 pod geslom 
»Živi zdravo. Potuj trajnostno.« in se tako že 13 po vrsti pri-
družila dejavnostim ETM, ki je letos obeleževal 20 let. Ulice 
otrokom so omogočile ustvarjanje s kredami na območju šol-
skih okolišev, Ptujska kolesarska mreža in Zavod za šport Ptuj 
sta organizirala kolesarski potep okrog Ptujskega jezera, Ulice 
ljudem so ponudile prometni poligon, predstavitev električnih 
koles in vozila Šoferko, animacije za otroke, ZŠAM Ptuj je pred-
stavil projekt »Varne šolske poti«, v sklopu predstavitve elek-

trične mobilnosti je na Zadružnem trgu potekala predstavitev 
električnega vozila Volkswagen ID.4 in hibridnega električnega 
vozila Toyota, osnovnošolci, dijaki, študenti in drugi mladi so 
se podali na urbani sprehod po starem mestnem jedru. Otro-
ci starejših skupin Vrtca Ptuj so na poligonu KOLESARČEK 
s pomočjo igre spoznavali, kako jih na cesti vidi voznik, kako 
pomembna je varnostna čelada, predvsem pa, kako se pravilno 
prečka cestišče. Učili so se osnov pravilnega vedenja v prometu 
in se obenem zabavali. Ob dnevu slovenskega športa pa se je 
odvijala še okrogla miza z razpravo o športu v MO Ptuj. Števil-
ni zanimivi dogodki in dejavnosti so nas tako znova povezali 
v prizadevanjih za človeku in okolju prijaznejše načine mobil-
nosti.
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Priznanje Turistične zveze Slovenije Jožici 
Težak
Stanka Krajnc Letonja

13. in 14. oktobra je Postojna gostila Dneve slovenskega turiz-
ma 2021, največji strokovni dogodek na področju turizma v 
državi, ki ga je Turistična zveza Slovenije zaključila s srečanjem 
predstavnikov turističnih društev in zvez iz celotne Slovenije. 
Med 52 podeljenimi priznanji TZS najzaslužnejšim prostovolj-
kam in prostovoljcem v letu 2021 je eno romalo tudi v roke 
Ptujčanke Jožice Težak iz Turističnega društva Ptuj. Priznanje 
pomeni nagrado za prostovoljno delo, ki je podlaga delovanja 
turističnih društev in temelj slovenskega turizma. Predsednik 
Turističnega društva Ptuj Peter Pribožič je dejal, da je priznanje 
šlo v roke prizadevni članici, ki zadnjih 22 let dejavno deluje v 
društvu. »Vsa leta skrbi za tajništvo društva, obvešča članstvo 
o aktivnostih, usklajuje sestanke, usklajuje delovne akcije, pri-
pravlja dokumentacijo za razpise in prijave na razpise. Jožica 

TIC PTUJ NA MESTNEM TRGU

Turističnoinformacijski center oziroma TIC Ptuj je od za-
četka letošnjega leta na novi lokaciji. V samem središču 
starega mestnega jedra, na Mestnem trgu 4, lahko prido-
bite turistične informacije, zemljevid mesta in okolice ter 
širok nabor turističnih publikacij, številne unikatne spo-
minke ali opravite rezervacijo za vodeni ogled mesta. Ob 
klasičnem ogledu, ki vas popelje po glavnih znamenitostih 
Ptuja, lahko izbirate med različnimi tematskimi vodenji, 
ki jih izvajajo lokalni vodniki. Med letošnje novosti sodi 
kulinarično obarvani vodeni ogled Ptujske gostilne skozi 
čas, ki ponuja zabavno in okusno spoznavanje ptujske ku-
linarične tradicije. 
Številni obiskovalci turističnoinformacijski center obi-
ščejo tudi zaradi kurenta/koranta. Ta jim vzdušje Kuren-
tovanja pričara v t. i. kurentovem kotičku, kjer si lahko, 
ob kurentovi opravi – kurentiji –, ogledajo še promocijske 
filme o kurentu in Kurentovanju. Številni občudovalci tega 
skrivnostnega pustnega lika se ravno po obisku TIC-a pre-
pričajo o njegovi edinstvenosti in odločijo za obisk nasle-
dnjega Kurentovanja.

Letošnjo poletno turistično sezono so, ob slovenskih gostih, 
zaznamovali turisti iz mnogih evropskih držav. V večjem 
številu so Ptuj spoznali Belgijci, Nizozemci, Nemci, Francozi 
in Avstrijci. Staro mesto ob Dravi pa radi obiščejo tudi obi-
skovalci iz daljnih dežel, med drugim iz Nove Zelandije ali 
Japonske. Svoje navdušenje nad bogato zgodovino mesta pa 
je pred nedavnim izrazil zadovoljni turist iz daljne Aljaske.

T.: 02 779 60 11
E.: info@visitptuj.eu 
W.: www.visitptuj.eu 

TURISTIČNI KOTIČEK

TURIZEM

je vedno med prvimi, ki poskrbijo za izvedbo prireditev in de-
javnosti TD Ptuj. S svojim delom je predana turističnemu do-
gajanju in vedno pripravljena na sodelovanje. Je veselega srca, 
nesebična in pripravljena veliko svojega časa nameniti turizmu 
in delovanju Turističnega društva Ptuj.«
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AKTUALNO

MARTINO
VANJE

PTUJ 2021

Četrtek, 11. 11. 2021
Mestni trg
Kulturni program z vinsko-kulinarično ponudbo

Sobota, 13. 11. 2021
Mestna tržnica
Zabavno-glasbeni program z otroško animacijo 
in vinsko-kulinarično ponudbo

www.visitptuj.eu 

Potep med vinogradi 
Mestnega vrha
Nedelja, 7. 11. 2021 
Potepanje po ptujskem vinorodnem zaledju s kulinaričnimi 
postanki pri lokalnih ponudnikih 

*Zagotovite si brezplačen zemljevid pohodniške poti na Mestni Vrh 
v TIC Ptuj na Mestnem trgu 4.
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V SPOMIN / OBVESTILA
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–  Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne obči-
ne Ptuj za leto 2021

–  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občin-
skem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, spremem-
be in dopolnitve št. 5

–  Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni 
občini Ptuj v letu 2021

–  Javni poziv za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 
2021

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

URADNI VESTNIK, ŠT. 13/2021

4. septembra 2021 se 
je poslovila Rozina Še-
betič, ena od bolj pre-
poznavnih likovnih 
ustvarjalk na Ptuju. 
Vse svoje življenje je 
posvetila likovnemu 
ustvarjanju, nadgraje-
vanju svojega znanja 
in poučevanju. Rada je 
posegala po različnih 
slikarskih tehnikah: olje, 

akril, akvarel, pastel, batik, kolaž in gvaš. Najraje je 
slikala motive iz narave, iz katere je črpala navdih za 
izražanje svojih notranjih razpoloženj. Upodabljala je 
vedute Ptuja in okoliških krajev, tihožitja in portrete. 
Zelo jo je zanimala kulturna dediščina. 
Kot članica slikarskih združenj, pa tudi samostojno, je 
sodelovala na številnih razstavah. Skupno je pripravi-
la 96 samostojnih razstav, sodelovala in razstavljala 
pa je še na 426 razstavah doma in v tujini ter na 233 
slikarskih kolonijah in 44 ekstemporih. Nekaj časa je 
kot mentorica vodila likovno sekcijo Delavsko prosve-
tnega društva Svoboda Ptuj. Pogosto je sodelovala na 
izobraževanjih JSKD in tematskih likovnih razstavah. 
Večkrat je bila uvrščena na državno razstavo.
Rozina Šebetič je med svojim dolgim ustvarjalnim 
življenjem prejela številna priznanja za svoje delo, 
med drugim oljenko Mestne občine Ptuj (1994), pečat 
mesta Ptuja z likom sv. Jurija (1997), srebrno plake-
to Zveze kulturnih društev Ptuj (1998) in certifikat 
Združenja likovnih društev Slovenije (1999).  
Rozina Šebetič nam bo ostala v spominu kot vsestran-
ska in nadvse plodovita likovnica, ki je ustvarjala do 
samega konca svojega življenja.

Viri:
– Obrazi slovenskih pokrajin. Rozina Šebetič. Dostopno na www.
obrazislovenskihporajin.si.
– Petrovič, Nataša. 2012. Podoba in beseda: 40 let Likovne sekcije 
dr. Štefke Cobelj Delavskega prosvetnega društva Svoboda Ptuj: 10 
let Literarnega kluba Zveze kulturnih društev Ptuj. Ptuj: Zveza kulturnih 
društev Ptuj.

V spomin Rozini 
Šebetič

Iva Brajović, OI JSKD Ptuj

RAZSTAVI SE!

Če slikaš, rišeš, fotografiraš, izdeluješ grafike, kolaže ali 
drugače ustvarjaš, ti ponujamo možnost, da razstavno ki-
lometrino nabereš v galeriji mladinskega centra CID Ptuj.
Pošlji svojo kratko predstavitev in nekaj fotografij svojih 
del na cid@cid.si.

OBVESTILA IZ MESTNE HIŠE

Mestna občina Ptuj je 7. oktobra 2021 objavila Javno draž-
bo za prodajo nepremičnin Mestne občine Ptuj, nepozi-
dana stavbna zemljišča: 3503/2, 3503/3, 3503/5, 3503/6 in 
3503/7, vse k. o. 400 Ptuj. 
Javna dražba in podrobnejše informacije so objavljene na 
občinski spletni strani www.ptuj.si in na portalu nepremic-
nine.ptuj.si ter na strani 12 v Ptujčanu.
Rok za vplačilo varščine je 3. november 2021, ogled nepre-
mičnin je možen po dogovoru. 

**

V oktobrski številki Uradnega vestnika tudi letos obja-
vljamo Javni poziv za podelitev nagrad prostovoljcem, ki 
delujejo na področju mladinskega dela, humanitarne de-
javnosti, športa, zdravstva, socialne varnosti in izobraže-
vanja. Rok za prijavo je 12. november 2021. Nagrade bodo 
podeljene na podlagi zbranih prijav predlagateljev, in sicer 
vsem prijavljenim kandidatom, za katere predlagatelj na 
obrazcu izkazuje upravičenost. Podelitev bo ob dogodku, 
ki bo organiziran v počastitev ob mednarodnem dnevu 
prostovoljstva. Prijavnica bo objavljena na spletni strani 
Mestne občine Ptuj: http://www.ptuj.si/, več informacij pa 
lahko dobite na telefonski številki 02 748 29 53 ali na na-
slovu obcina.ptuj@ptuj.si.
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MESTNI SVET / VABILO

Svetniki soglasno potrdili 4. rebalans 
proračuna
Stanka Krajnc Letonja

Na rekordno kratki oktobrski seji so sve-
tnice in svetniki vse točke dnevnega reda 
sprejeli soglasno in z večino glasov.
Soglasno so potrdili 4. rebalans prora-
čuna Mestne občine Ptuj za leto 2021 v 
višini 33,4 milijona evrov. Od sprejetega 
proračuna je nižji za 3,9 milijona evrov 
oziroma za 10,4 odstotka. Znižanje pro-
računa je posledica prenosa nekaterih 
investicij v leto 2022, in sicer rekon-
strukcije poslovilnega objekta na novem 
Rogozniškem pokopališču ter ureditve 
igrišča in objekta ŠD Rogoznica. Zaradi 
spremenjene dinamike izvedbe del se v 
naslednje leto delno prenašajo tudi ure-
ditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič 
in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne 
varnosti, revitalizacija Stare steklarske 
in Vrazovega trga s pripadajočimi uli-
cami ter rekonstrukcija Slovenskogori-
ške ceste. Rebalans predvideva tudi višje 
odhodke za prizidavo z rekonstrukcijo 
in energetsko sanacijo OŠ Mladika II. 
faza za 277.182,83 EUR, investicijsko 
in tekoče vzdrževanje osnovnih šol za 
25.000,00 EUR, pomoč družini na domu 
za 40.000,00 EUR, investicijsko vzdrže-
vanje cestne infrastrukture za 65.000,00 
EUR, za lokalne in krajevne ceste po 
30.000,00 EUR ter vzdrževanje parkov 
in zelenih površin 204.976,76 EUR. V 
proračun je vključena še nova postavka 
za reflektorje na ptujskem mestnem sta-
dionu. Zmanjšuje se tudi načrtovano za-
dolževanje, in sicer za 900.000,00 EUR.
Nadalje so po skrajšanem postopku spre-
jeli Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Center interesnih dejavnosti Ptuj.
Soglasno so potrdili Program varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v Mestni občini Ptuj za obdobje 2022–
2026 in sprejeli sklepe Mestnega sveta 
Mestne občine Ptuj o potrditvi predlo-
gov sklepov uprave in nadzornega sveta 
družbe Javne službe Ptuj, d. o. o.
Sprejeli so sklep o ukinitvi statusa gra-
jenega javnega dobrega na nepremič-
nini katastrska občina 400 Ptuj, parcela 
1166/6, pri kateri je v zemljiški knjigi 
vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega 

29. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
18. oktobra 2021.

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na žalno komemoracijo ob 
dnevu spomina na mrtve,

ki bo v petek, 29. oktobra 2021, ob 16. uri

v Parku spominov na starem mestnem pokopališču 
na Ptuju.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

pomena, sklep o prenosu nekategorizi-
rane ceste med občinske ceste – nepre-
mičnini katastrska občina 389 Nova vas 
pri Ptuju, parceli 201/17 in 199/3, sklep o 
prodaji poslovnega prostora Prešernova 
ulica 11, Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, 
stavba 1546, del stavbe 6, sklep o proda-
ji poslovnega prostora Prešernova ulica 
11, Ptuj, katastrska občina 400 Ptuj, stav-
ba 1546, del stavbe 7, in sklep o prodaji 
garažnih prostorov v garažnem objektu 
Rimska ploščad, katastrska občina 400 
Ptuj, stavba 2807, deli stavbe 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 in 14.
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Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 1218/28: Ali bo investitor projekta Odva-
janje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave Mestne obči-
ne Ptuj, MO Ptuj, naložil vsem občanom, ki se zaradi napak 
v projektu in neusklajenosti z dejanskim stanjem ne morejo 
priključiti na novo kanalizacijo, da sami na svoje stroške 
uredijo in vzdržujejo interna črpališča za nov kanalizacijski 
priključek, kljub dejstvu, da imajo izvedeno obstoječo kana-
lizacijo?
– Kakšna je pravna podlaga takšne zahteve, glede na dejstvo, 
da se je izvedba kanalizacije začela na pobudo MO Ptuj, ne-
kateri občani pa imajo kanalizacijske priključke, ki so bili 
izvedeni bistveno pred sprejetjem Odloka o odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
MO Ptuj in v skladu s takratno zakonodajo?
– Ali naj svojim volivcem svetujemo, da v takih primerih na-
jamejo dobrega odvetnika, saj gre v tem primeru za poseg v 
že pridobljene pravice?
Odgovor: Najprej moramo poudariti, da ne gre za napake v 
projektu, saj se novograjena kanalizacija v Zechnerjevi ulici 
priključuje na obstoječe kanalizacijsko omrežje (jašek), zgraje-
no leta 2015, in da občina ni dolžna zagotoviti gravitacijskega 
odvajanja komunalnih odplak iz kleti, saj je v določenih pri-
merih interno črpališče edini racionalen ali celo izvedljiv način 
odvajanja komunalnih odpadnih vod iz celotnega objekta, ne 
samo iz kleti.
Cilj investicije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju 
Drave Mestne občine Ptuj«, za katero so pridobljena EU sred-
stva, so ureditev ustreznosti odvajanja in posledično čiščenja 
odpadnih voda, zmanjšanje obremenjevanja okolja, izpolnjeva-
nje zakonskih zahtev, zvišanje kakovosti življenja na območju, 
izboljšanje učinka čiščenja, zmanjšanje emisij vode iz komu-
nalnih virov onesnaženja, varovanje in zaščita vodnih virov 
podtalnice.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko in Jernej Šömen, Komu-
nalno podjetje Ptuj, d. d.

Odgovori na pobude in vprašanja z 28. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja z 28. re-
dne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala 
v ponedeljek, 20. septembra 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 po-
budo št. 1219/28: V imenu Svetniške skupine DeSUS MO 
Ptuj dajem naslednjo pobudo, da se nemudoma dobavi in 
montira napisna tabla, ki bo označevala prostore Zavoda za 
turizem.
Odgovor: Ob selitvi Zavoda za turizem na Mestni trg 4 je bila 
s strani ZVKD predlagana rešitev označevanja TIC-a Ptuj s 
stranskimi bočnimi označbami. Dodatno smo na okna name-
stili še nalepke. Na steklenih izložbenih oknih bodo nameščene 
še dodatne nalepke z napisom Turistične informacije/Tourist 
info, z ZVKD pa bomo poskušali najti rešitev za postavitev ta-
ble na samem pročelju. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 1220/28: Občani in občanke so vse manj zadovoljni 
s storitvami javnega podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. Javne 
službe Ptuj, d. o. o. naj se reorganizirajo, in sicer tako, da bo 
javni servis, namenjen javnim storitvam, ločen od pridobi-
tne in tržne dejavnosti ne samo računovodsko, ampak naj se 
ustanovi novo gradbeno podjetje za izvajanje gradbenih del, 
z ločenimi kadri in ločenim TRR, kajti pri tej organizaciji se 
lahko kadri in denarna sredstva nemoteno prelivajo.
Odgovor: Vedno sprejemamo konstruktivno kritiko in se za-
vezujemo, da bomo zadeve preučili. Kjer je kritika na mestu, 
bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za izboljšanje svojih storitev. 
Kar se tiče pobude glede ustanovitve novega podjetja, pa od-
ločitev ni v naši domeni, saj strategijo upravljanja kapitalskih 
naložb sprejema občina, ne podjetje samo. Podjetje ima tržne 
in javne storitve ločene skladno z vso veljavno zakonodajo, 
računovodske izkaze pa letno revidirane s strani neodvisnega 
revizorja. Pomisleke glede prelivanja sredstev odločno zavrača-
mo. 
Pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj, d. 
o. o.

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 1221/28: Javno podjetje Javne službe Ptuj, d. o. o., je 
tudi upravljavec tržnice. 
V imenu stranke DeSUS MO Ptuj pa podajam naslednja 
vprašanja: 
– Kaj je upravljavec naredil v tej smeri, da bi vsakodnevno 
prodal čim več tržnega prostora? 
– Zakaj se dovoli, da prodajalci parkirajo svoja vozila ob 
prodajnih pultih, kot se je to dogajalo ob razstavi DOBRO-
TE SLOVENSKIH KMETIJ (dostava da – parkiranje ne)?
– Kdaj bodo postavljene na tržnici stojnice, ki bodo imele 
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fiksno lokacijo s primerno streho in predalom za zaklepanje 
osebnih stvari branjevk?
Odgovor: S strani JSP, d. o. o., smo prejeli naslednji odgovor: 
»Kot upravljavec imamo v trenutnih okoliščinah zelo oteženo 
delo pri iskanju novih prodajalcev. Ne koristi ne trenutna CO-
VID-19 situacija, kakor ne spremenjena funkcionalnost nove 
tržnice. V okviru zmožnosti redno izvajamo aktivnosti v smeri 
pridobivanja novih prodajalcev, spremljamo načine delovanja 
podobnih tržnic drugih mest, vabimo bivše prodajalce in ti-
ste prodajalce, ki najemajo prostor le občasno, da bi prodajo 
vršili bolj pogosto. Prodajo na tržnici smo dopolnjevali tudi s 
ponudbo dobaviteljev Škrnicla, delno prodajo smo vršili sami. 
Menimo pa, da bi tržni prostor oz. lokacijo prodaje bilo potreb-
no prilagoditi potrebam in željam obstoječih prodajalcev, saj 
je ohranitev teh v tem trenutku enako pomembna kot iskanje 
novih.«
Javna površina se za namene izvedbe prireditev in drugih do-
godkov začasno odda v uporabo na podlagi soglasja. Slednje 
dovoljuje zgolj uporabo javne površine za namen izvedbe prire-
ditve, ne pa tudi parkiranja. V prihodnje se bo v času tovrstnih 
dogodkov glede parkiranja vozil opravljal poostren nadzor.
V okviru projekta Ureditev mestne tržnice so postavljene fi-
ksne mize v pokritem delu in nabavljene premične stojnice 
za primere, ko je potreba po tej opremi povečana. Dejansko 
se pa premične stojnice redno uporabljajo, fiksne pa občasno. 
Za tržnico ni predvidenih nobenih novih stojnic. Shranjevalni 
prostori za fiksne stojnice so naročeni in bodo izdelani ter do-
bavljeni v roku dveh mesecev.
Pripravili: JSP, d. o. o., Mojca Rihtarič, Mojca Brunčič

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 1222/28: Dajemo pa pobudo, da se k sodelovanju 
povabijo tudi kmeti z EKOLOŠKO proizvodnjo hrane (vsaj 
tisti, ki prejemajo sredstva MO Ptuj za razvoj podeželja) in 
se odpre EKOLOŠKA TRŽNICA. 
Odgovor: Na območju Mestne občine Ptuj so le tri kmetije, 
ki imajo zemljišča na območju Mestne občine Ptuj ter pride-
lujejo ekološko hrano in izdelke. Nobena od teh ni prejela niti 
zaprosila za sredstva, ki jih preko Javnega razpisa za dodelitev 
državnih in drugih pomoči ter ukrepov za programe razvoja 
podeželja v Mestni občini Ptuj razpisuje Mestna občina Ptuj. 
Na območju Upravne enote Ptuj je teh ekoloških kmetij več. 
S pobudo bomo seznanili Kmetijsko gozdarsko zbornico Ptuj, 
ki ima več stikov z ekološkimi kmetijami na širšem območju 
Upravne enote Ptuj.
Pripravila: Alenka Bezjak

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 1223/28: 
– Ali obstajata možnost in volja pri izvajalcu del, Komunal-
nem podjetju Ptuj, da spoštuje svoj operativni plan izvedbe 
del in izvede kanalizacijo na kraku Cesta 8. avgusta po potr-
jenem terminskem planu izvedbe del?

– Ali obstaja možnost, da se istočasno z izvedbo kanaliza-
cije, tam, kjer je to potrebno, predvidi in izvede tudi druga 
potrebna infrastruktura (razsvetljava, optični kabel za inter-
net), da ne bodo kasneje potrebni dodatni posegi v teren, ko 
bodo dela že zaključena?
Odgovor: Na Komunalnem podjetju Ptuj smo izvedli reorgani-
zacijo delovnih skupin na omenjenem projektu, tako da bomo 
lahko izvedli navedena dela v skladu z naknadno podanim ter-
minskim planom. Dela so se že začela na kanalu na Cesti 8. 
avgusta.
Zakoličba kanala je že narejena, izkope smo začeli 30. sep-
tembra 2021. Prav tako smo 23. septembra 2021 za omenjene 
trase pozvali lastnike in upravljavce komunalnih vodov (JSP, 
Telemach, Elektro Maribor, Adriaplin) k sočasnemu pristopu 
gradnje njihovih vodov in na njihov odgovor za priključitev pri 
gradnji še čakamo. Če z njihove strani ne bo odziva, se omenje-
na infrastruktura na tem področju ne bo izvajala.
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.
Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 1224/28: Zunanje stopnišče – stopnice od lekarne na 
parkirni prostor Mercator – so popolnoma uničene in do-
trajale, s tem pa tudi zelo nevarne. Kdaj se bo kdo lotil in to 
stopnišče saniral?
Odgovor: Omenjene stopnice so v lasti Poslovnih sistemov 
Mercator, d. d., iz tega razloga je lastnik na območje postavil 
tablo, da je uporaba stopnic na lastno odgovornost, ker ne gre 
za javno površino, katere bi bila lastnica Mestna občina Ptuj. 
Ker gre za zelo pogosto pot, ki vodi do središča mesta, smo v 
preteklem letu s soglasjem lastnika opravili nujna vzdrževalna 
dela, v okviru katerih so se popravili robovi in pohodni deli sa-
mih stopnic. Za dolgotrajno rešitev je potrebna celovita obnova 
stopnic, rekonstrukcija je predvidena v naslednjem letu.
Pripravil: Tadej Zorec

Luka Žižek, svetniška skupina SD, je posredoval pobudo št. 
1225/28: Podajam pobudo, da se poleg že obstoječega dela 
Ptujskega gradu osvetli tudi severna stran žitnice. 
Odgovor: Na to temo smo v Pokrajinskem muzeju Ptuj - Or-
mož imeli v septembru 2021 sestanek s predstavnico ZVKDS 
OE Maribor in s predstavnikom podjetja, specializiranega za 
osvetljevanje kulturnih spomenikov, in nato še sestanek z žu-
panjo Mestne občine Ptuj. In sicer sta bili temi možnosti po-
sodobitve obstoječe razsvetljave gradu in možnosti za osvetli-
tev nekdanje grajske žitnice. Dogovorili smo se, da na podlagi 
trenutnega stanja strokovnjaki pripravijo predlog za sanacijo 
razsvetljave v skladu s sodobnimi standardi, ki pritičejo tako 
zakonskim obvezam kot tudi kulturni dediščini. 
Pripravil: dr. Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega 
muzeja Ptuj - Ormož

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1226/28: Sanacija Doma
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krajanov Budina. Predlagam, da se v letu 2022 hkrati z za-
menjavo dotrajanih oken, skozi katera zamaka, uredi tudi 
fasada.
Odgovor: Zamenjava stavbnega pohištva bo izvedena tako, 
da po menjavi ne bo prihajalo do nobenega zamakanja zaradi 
same izvedbe, saj bo izbrani izvajalec moral poskrbeti za stro-
kovno izvedbo del. 
Pripravil: David Majcen

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1227/28: Sanacija čistilne 
naprave na Ranci. Predlagam, da se v proračunu za leto 2022 
zagotovijo sredstva za sanacijo čistilne naprave na Ranci.
Odgovor: V izvedbi je projektna dokumentacija, ki bo podala 
možno rešitev zmanjšanja vplivov črpališča Ranca na okolico, 
in sicer bosta v njej obdelana predlog mehanskega čiščenja gro-
bih delcev vse vode, ki se razbremenjuje v potok, in predlog 
preprečevanja širjenja smradu iz vseh objektov črpališča Ranca.
Pripravil: Jernej Šömen, Komunalno podjetje Ptuj, d. d.
Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala vprašanje št. 1228/28: Naj se uredi ulica 
K Jezeru kot šolska pot.
Odgovor: Tehnična komisija Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu je opravila ogled, kjer je določeno, da se na 
relaciji od Trat do Rance izvede postavitev prometnih znakov 
za omejitev 30 km/h in znaka sprememba prometnega režima. 
Izvedla se je tudi ureditev bankin na celotnem območju. Nave-
deno je bilo izvedeno v sklopu rednih vzdrževalnih del. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1229/28: Avtobusne posta-
je na Ormoški cesti. Predlagam, da se na avtobusni postaji 
pred odcepom za Ranco postavi nadstrešek. Prav tako naj 
se pregledajo tudi druge avtobusne postaje in poti do njih, 
ki so velikokrat zgolj poljske poti, da so prehodne in posute 
s peskom. 
Odgovor: Za glavno cesto G1-2/0249 Ptuj–Spuhlja (Ormo-
ška cesta) Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja projektno 
dokumentacijo v fazi PZI za izvedbo rekonstrukcije ceste. V 
rekonstrukciji bo zajeta ureditev avtobusnih postajališč na ce-
lotnem odseku. Za pregled in ureditev avtobusnih postajališč 
ter poti do njih pa smo pozvali vzdrževalce cest, da izvedejo 
navedeno. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1230/28: V predlogu proračuna – 
posebni del za leto 2022 – je na postavki 6583 RKP ODSEK 1 
Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk skupni predlog v znesku 
100.000,00 €. Zakaj se postavka zmanjšuje?
Odgovor: Zaključeno je bilo javno naročilo za izbiro izvajalca 
gradbenih del za izvedbo RKP Odsek 1 Ptuj–Hajdina–Kidri-

čevo–Majšperk. Odločitev o oddaji JN je pravnomočna, tako 
da bo z izvajalcem sklenjena gradbena pogodba. Po podpisu 
pogodbe bosta uvedba v delo in začetek gradnje glede na ter-
minski plan izvajalca. Izvedba vseh del na celotnem odseku 
Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk mora biti zaključena do 31. 
marca 2023. V dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2022 
bodo vrednosti, ki so potrebne za izvedbo projekta.
Pripravil: Tadej Zorec

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala 
pobudo št. 1231/28: Naj se doda nova postavka Ureditev od-
vodnjavanja meteorne vode na Selski cesti. 
Odgovor: Skupaj z Javnimi službami Ptuj smo naredili oceno 
izvedbe programskih vsebin in oceno izvedbe fiksnih obrato-
valnih stroškov v Dominikanskem samostanu, ki se bodo pla-
čali še letos, in ugotovili, da bodo sredstva na postavki 4266 
Programske vsebine v Dominikanskem samostanu porabljena 
in jih ne moremo prenesti na novo postavko za ureditev odvo-
dnjavanja. 
Pripravila: Klavdija Petek

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1232/28: Spet se pojavljajo težave 
pri projektu Mestne tržnice. Glede na to, da je pod vprašajem 
funkcionalnost objekta, nas zanima, za kakšno vrsto bančne 
garancije gre in v kolikšnem znesku. Ali bo bančna garancija 
zadostovala za popravilo izvedbe projekta? Ali sta bila pri 
primopredaji podpisana zapisnik o izvršenih delih ter pisna 
izjava, da je bil objekt predan brez napak? 
Odgovor: Na mestni tržnici so se pojavljale težave z izpadom 
električne energije, zaradi zamakanja v električno omaro. Na-
paka je odpravljena na način, da do zamakanja več ne more pri-
ti. Odpravljajo se še posledice izpada električne energije v kleti. 
Ker je izvajalec pomanjkljivost odpravil, ni razloga za unovčitev 
bančne garancije.
Pripravila: Mojca Brunčič

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1233/28: Prosim za podatek, koli-
ko je vseh km občinskih cest in zakaj je tako majhno število 
km za doseganje cilja letnega vzdrževanja.
Odgovor: Mestna občina Ptuj upravlja skupno s 167 km javnih 
poti in 55 km lokalnih cest. Redno vzdrževanje se opravlja na 
162 km javnih poti, od tega 5 km javnih poti sodi v sovzdrže-
vanje mejnih občin.
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1234/28: Kateri produkti so bili 
oblikovani? Kateri so razvojni projekti v pripravi? Promoci-
ja kulturne dediščine na Ptuju in kako se je povečala dostop-
-nost javnosti? Kako se bo urejala skrb za obnovo in oživitev 
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prireditev v javnem interesu?
Odgovor: V sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest je 
bila izvedena promocijska kampanja na slovenskem in avstrij-
skem trgu, ki je ob digitalnih in tiskanih medijih vključevala 
tudi oglaševanje na televiziji. V okviru promocije ptujskih festi-
valov je bil posnet promocijski video in izdan napovednik do-
godkov Poletni utrip najstarejšega slovenskega mesta. V okviru 
dejavnosti promocije kulinarične ponudbe Ptuja je bila izdana 
publikacija Kulinarično potovanje skozi čas, v sodelovanju z lo-
kalnimi gostinci je bil oblikovan koncept kulinaričnih doživetij 
na zgodovinskih prizoriščih. V sodelovanju z Vrtcem Ptuj je 
Zavod za turizem izdal tematski turistični vodnik za otroke. V 
sklopu razvojnih aktivnosti je bil letos izveden razvoj tematske-
ga kulinaričnega vodenja Zgodbe ptujskih gostiln. Pozornost je 
namenjena razvoju outdoor ponudbe – pohodniških in kole-
sarskih tematskih poti, ki bodo mesto povezale s podeželjem in 
okoliškimi destinacijami. 
Digitalizacija kulturne dediščine je eden od ključnih korakov 
do povečevanja dostopnosti kulturne dediščine. Letos je bila iz-
vedena digitalizacija treh enot kulturne dediščine (kurent, Me-
stni stolp, Ptujski grad), ki bodo vključene v mobilno in spletno 
aplikacijo. V okviru zasnove prireditev v javnem interesu si bo 
Zavod prizadeval nadgraditi obstoječe koncepte prireditev z 
dodatnimi kakovostnimi vsebinami. S ciljem oživljanja starega 
mestnega jedra je predvidena predstavitev lokalnih in okoliških 
ponudnikov in društev. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1235/28: Čeprav smo na 27. seji 
potrjevali spremembo cene tako za vodarino kot odpadke, 
bi prosila dopolnitev dokumentacije elaboratov, in sicer 
prosim, če se doda Pogodba o najemu javne infrastrukture 
med MOP in izvajalcem, tako Komunale Ptuj kot Javne služ-
be. Prav tako naj se dodajo sodila oz. kriteriji za razpore-
janje stroškov (stroški, plače, nabava, uprava, vzdrževanje). 
Dodata naj se bruto bilanca omenjenih podjetij in register 
osnovnih sredstev. 
Odgovor: Vsa dokumentacija je kot priloga k odgovoru obja-
vljena na spletni strani.

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 1236/28: Po prenovi Ulice 5. prekomor-
ske so pločniki zelo ozki. Ker pa je tukaj po projektu mišlje-
na še souporaba s kolesarji, me zanima, ali se zadeva še lahko 
razširi, glede na to, da je tudi zemlja občinska. 
Odgovor: Po projektu rekonstrukcije Ulice 5. prekomorske ni 
predvidena souporaba površin za pešce in kolesarje. Za kole-
sarje so predvideni kolesarski pasovi na vozišču. Tako bodo 
pločnike uporabljali samo pešci.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-

sredoval vprašanje št. 1237/28: Kdaj se misli sanirati cesta, 
ki povezuje Orešje z Grajeno? 
Odgovor: Za sanacijo je podano naročilo, da se izvede pred 
začetkom zimske sezone.
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1238/28: Starši otrok v Spuhlji, ki 
obiskujejo OŠ Mladika, se obračajo na mene v zvezi z avto-
busnim postajališčem pri gostišču Villa Monde. 
Odgovor: S strani Mestne občine Ptuj je bila posredovana in-
formacija na OŠ Mladika in Arrivo, d. o. o., o novem avtobu-
snem postajališču in naj pripravijo vozni red ter komunicirajo 
o slednjem z OŠ Mladiko. Ko bi zadeva morala biti že vpeljana, 
je Arriva, d. o. o., opravila terenski ogled in ugotovila, da je 
postajališče neustrezno in da na omenjenem avtobusnem po-
stajališču ne bodo pobirali otrok.
Pripravil: Tadej Zorec
In vprašanje št. 1239/28: Kako je lahko prišlo do tega, da se 
postajališče pozicionira na določeno mesto, preden se preve-
ri, ali ga bo možno registrirati ob državno cesto?
Odgovor: Avtobusno postajališče se je postavilo na pobudo ČS 
Spuhlja, saj bi na tem območju pobirali približno 13 otrok in 
jim skrajšali pot do obstoječega postajališča. Preverili smo la-
stništvo in se odmaknili od državne ceste, da bi bilo pobiranje 
otrok čim bolj varno. Ker Arriva, d. o. o., pripravlja integracijo 
JPP in v okviru tega ni možno pobirati na neregistriranih po-
stajališčih, tega postajališča ne morejo upoštevati. Z dopisom 
Arrive, d. o. o., sta bili seznanjeni OŠ Mladika in ČS Spuhlja.
Pripravil: Tadej Zorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval  vprašanje št. 1240/28: Glede na to, da je na cepil-
nih mestih vedno večja gneča in nekateri čakajo tudi do dve 
uri, predlagam, da se predvsem za starejše postavijo kakšni 
stoli.
Odgovor: Za odgovor na vprašanje smo zaprosili direktorico 
ZD Ptuj, Metko Petek Uhan, dr. med. spec., ki je v dopisu po-
jasnila, da so za ljudi, ki se pridejo cepit, na voljo klopi in stoli, 
prav tako so kupili šotor, ki čakajoče varuje pred soncem in 
dežjem, ter umetno travo, saj je bilo zaradi travnate podlage 
terena ob dežju blatno. Nabavili so tudi klime in grelce.
Pripravila: Nataša Koderman

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1241/28: V Spuhlji se že od spomla-
di ni strojno pometalo po ulicah, zato prosim, da se to čim 
prej uredi.
Odgovor: V odgovoru nas vzdrževalci cest obveščajo, da je bilo 
pometanje izvedeno po zimski službi in še dvakrat čez poletje, 
vendar ne celotno območje, ampak samo tisto, kjer je bilo po-
trebno. 
Na osnovi rednih ogledov ni bilo zaznati večje onesnaženo-
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sti na tem območju. Izveden bo izredni pregled in po potrebi 
strojno pometanje.
Pripravil: Aleš Gregorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1242/28: Kdaj se predvideva, da od 
Arsa prejmemo dovoljenje za zaprtje Cero Gajk?
Odgovor: Postopki v zvezi z zapiranjem so v teku, težko pa 
napovedujemo ravnanja državnih organov. O morebitnih spre-
membah vas bomo sproti obveščali. 
Pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj, d. 
o. o.

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
obudo št. 1243/28: Bankine in travne površine ob cestiščih 
se v poletnih mesecih kosijo preredko, kar daje mestu zane-
marjen videz. Obcestne travne površine so bile ob Sloven-
skogoriški cesti tudi na prvi šolski dan preraščene s travo v 
višini najmanj pol metra, tako da so imeli starši in otroci, ki 
svoje otroke peš spremljajo v vrtec in v šolo, zelo neprijetno 
izkušnjo. 
Odgovor: Bankine in travne površine ob cestiščih na občinskih 
cestah vzdrževalci cest izvajajo po planu rednega vzdrževanja 
cest. Na Slovenskogoriški košnjo bankin izvaja upravljavec ce-
ste Direkcija RS za infrastrukturo, ki ga bomo pozvali k pove-
čanemu izvajanju del košnje trave. Stanje na terenu bomo in-
tenzivneje spremljali in po potrebi zagotavljali bolj frekventno 
košnjo bankin.
Pripravil: Aleš Gregorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1244/28: V imenu društva Ptuj je naš predlaga-
mo, da se odprti prostor ob reki Dravi, ki smo ga pridobili 
z rušitvijo Koteksa, spremeni v zelene površine z okrasnim 
drevjem in drugo parkovno urbano opremo, saj na Ptuju 
teh kronično primanjkuje. Nastala praznina je prijeten pro-
stor ob reki, ki mimoidočim lahko nudi prostor za druženje, 
sprostitev in občudovanje vedute. Do izpeljave natečaja, ki 
bo prikazal, kakšne vsebine bi na tem prostoru bile optimal-
ne, se lahko z manjšim finančnim vložkom postavi nekaj 
dreves in urbane opreme, kar bo mestu z dušo vsekakor dalo 
večjo dodano vrednost kot makadamska podlaga z jeklenimi 
konjički. 
in
Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1262/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
sedaj, ko je odstranjena stavba Koteksa in so očiščeni ostanki 
stavbe na začasnem parkirišču, pristopi k ozelenitvi prosto-
ra, ki bo mestu dal več zelenih površin. 
Odgovor: Odstranitve objektov na tem območju še niso do-
končane. V prihodnjem letu se bodo odstranili še preostali 
objekti vzdolž parkirišča ob Dravski ulici. Naslednji korak je 

priprava projektne naloge, v kateri bomo zapisali, kaj in kako 
želimo imeti v prihodnje urejen ta prostor. Veliko je pobud ob-
čanov za zelene površine, čemur bomo prisluhnili. Menimo, da 
je to območje treba urediti z dostopi do vode (po vzoru Lenta), 
dodati zasaditve in urbano opremo. Hkrati bo en del namenjen 
hotelski in velnes dejavnosti. Po končani projektni nalogi bomo 
izvedli javni arhitekturni natečaj, ki bo dal končno rešitev. Na 
tem območju je potrebna tudi izdelava OPPN, zato je realno 
pričakovati, da bo ta prostor dobil neko končno podobo v roku 
3–5 let.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1245/28: Prebivalci Žabjaka in Kicarja imamo v 
zadnjih letih precej težav pri vključevanju s ceste z oznako 
328032 – Svržnjakova ulica, na cesto z oznako 1286 – Sloven-
skogoriška cesta. 
in
Janez Rožmarin, svetniška skupina NSi, je podal vprašanje 
št. 1282/28: V povezavi z novim naseljem na območju Ža-
bjaka me zanima, ali imamo v načrtu ureditev nove ulice, s 
potrebno infrastrukturo (pločnik, krožišče), saj se bo v pri-
hodnje na tem območju zagotovo povečal promet zaposle-
nih in obiskovalcev. 
Odgovor: Navedeno križišče spada v rekonstrukcijo 2. etape 
Slovenskogoriške ceste. Za 2. in 1. etapo Slovenskogoriške ceste 
se pripravlja nova projektna dokumentacija, naročnik je DRSI. 
Mestna občina Ptuj je potrdila projektno nalogo za izdelavo 
projektne dokumentacije IZP in PZI za navedeni etapi.
V projektni nalogi je definirano, da se vsa križišča dimenzi-
onirajo na podlagi prometne študije, ki mora biti sestavljena 
iz kapacitetne analize prometne varnosti. Študija optimalne 
ureditve in dimenzioniranja križišča mora biti izdelana v dveh 
variantah. Preveriti je treba obstoječe stanje in obdelati še naj-
manj dva predloga optimalne rešitve. 
Ko bodo variante izdelane, bodo poslane investitorju in soinve-
stitorju Mestni občini Ptuj.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo 1246/28: Podajam pobudo, da se odstranijo grmičevja 
in bujna rast v zapuščeni stanovanjski hiši na Vičavi 112.
Odgovor: S strani občinskega inšpektorata je bil že v mesecu 
maju na omenjeni lokaciji opravljen inšpekcijski ogled v pred-
metni zadevi. Po pridobitvi podatkov iz uradnih evidenc je bilo 
ugotovljeno, da je lastnik objekta umrl ter da zapuščinski po-
stopek po pokojniku še ni zaključen. 
Pripravil: Aleš Lešnik

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1247/28: Podajam pobudo, da se na javnih cestah v 
lasti MO Ptuj, kjer je z znakom predpisana omejitev tovorne-
ga prometa nad 7,5 t, to dopolni z dopolnilno tablo »DOVO-
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LJENO ZA VOZILA, KI OPRAVLJAJO JAVNO SLUŽBO«. 
Odgovor: Na občinskih javnih cestah v Mestni občini Ptuj, kjer 
je z znakom predpisana omejitev tovornega prometa nad 7,5 t, 
so nameščene dopolnilne table, ki omogočajo izvajanje lokal-
nega prometa.
Za lokalni promet se šteje tudi promet vozil za izvajanje redne-
ga vzdrževanja cest, vozil komunalnih služb in drugih motor-
nih vozil. Z navedenim je omogočeno izvajanje javnih služb s 
tovornimi vozili in ni potrebe po izvedbi dodatnih dopolnilnih 
tabel.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval 
pobudo št. 1248/28: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj prouči, ali obstaja možnosti objave le zvočnih zapisov 
zapisnikov sej odborov in drugih delovnih teles in komisij. 
Odgovor: Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Ura-
dni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20 – v nadaljevanju: Po-
slovnik) v sedmem odstavku 76. člena določa, da se zapisniki 
sej delovnih teles objavijo na spletni strani Mestne občine Ptuj 
ter na portalu Svetniki v treh delovnih dneh. Občinska uprava 
je torej, tako za seje sveta in vsa delovna telesa, dolžna pripra-
vljati zapisnike (53. člen), s Poslovnikom pa je določeno tudi 
zvočno snemanje sej, ki so v pomoč pri sestavi zapisnika (54. 
člen). 
Pripravila: Zdenka Ristič

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1249/28: Podajam pobudo, da Komunalno podjetje 
Ptuj poda informacijo, koliko pritožb je bilo podanih zaradi 
netočnega odčitavanja števcev za vodo. 
Odgovor: Na Komunalnem podjetju Ptuj nismo prejeli nobene 
utemeljene reklamacije v zvezi z napačno zaračunano porabo 
vode. 
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1250/28: Podajam pobudo, da Komunalno podjetje 
Ptuj poda informacijo, kako je mogoče, da so gospodarski 
subjekti, ki v času korone sploh niso obratovali, prejeli enor-
mne poračune za vodo.
Odgovor: Kot že navedeno, lahko vse stranke sprotno spremi-
njajo akontacije glede na svojo predvideno porabo, če še nima-
jo vgrajenega vodomera na daljinsko odčitavanje. Kar pomeni, 
da lahko stranka med popisnim obdobjem plačuje višjo akon-
tacijo, kot ima dejansko porabo vode, vendar pa se stanje ob 
rednem popisu poračuna in dobi stranka izstavljen dejanski 
poračun.
Ker nam takšni primeri niso poznani, predlagamo, da nam 
stranka sporoči podatke svojega odjemnega mesta, na podlagi 
katerega lahko podamo konkretnejši odgovor. 
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1251/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
s strokovnimi službami pristopi k sanaciji cestišča na ulici 
Ob Studenčnici 1 in Mariborski ulici 21, kjer meteorna voda 
zaliva stanovanjske hiše.
Odgovor: V predmetni zadevi je s strani občinske uprave in s 
strani občinskega inšpektorata bilo podanih že več odgovorov 
stranki v postopku, ki zahteva dodatno ureditev odvodnje na 
navedeni cesti. 
Zavzeto je stališče, da trenutna meteorna kanalizacija v ce-
stnem telesu javne poti zadošča potrebam odvajanja prispevne 
meteorne vode s ceste ob padavinah ter da na podlagi tega hi-
dravlična študija ni potrebna. Z dodatnim vtočnim jaškom bi 
prišlo do preobremenitve obstoječega sistema. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1252/28: Podajam pobudo, da se poda informaci 
ja, kdo in na kakšen način meri kakovost in pitnost vode v 
objektih, ki so za javno rabo.
Odgovor: Kakovost vode v javnem vodovodnem omrežju Ptuj-
skega vodovodnega sistema nadzoruje upravljavec omrežja – 
Komunalno podjetje Ptuj – z odvzemi vzorcev vode po načrtu 
notranjega nadzora v črpališču Skorba, v vodovodnih objektih, 
v nekaterih šolah in v nekaterih gostinskih lokalih (akreditirani 
laboratorij Komunalnega podjetja Ptuj). Krajevno in časovno 
razporejen odvzem vzorcev vode daje dobro sliko kakovosti 
vode za celotni vodovodni sistem. Uporabnikom so podatki o 
kakovosti vode na razpolago na vpogled pri upravljavcu. 
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval 
pobudo št. 1253/28: Podajam pobudo, da se pozovejo upo-
rabniki in lastniki kompleksa bivše vojašnice na Vičavi, da 
poskrbijo za postavitev košev in očistijo smeti, ki jih je iz 
dneva v dan več, prav tako je bilo zaznati polomljene klopi, 
ki kazijo podobo.
Odgovor: Uporabnike območja nekdanje vojašnice na Vičavi 
smo obvestili o problematiki in da dodatno namestijo in popra-
vijo obstoječe koše ter sanirajo poškodovane klopi.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1254/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj v 
poročilu participativnega proračuna, ki je bil objavljen v 6. 
številki Ptujčana, popravi članek na strani 12, saj je pripra-
vljen površno in ni zajel vseh četrtnih skupnosti ter opisal 
projektov, ki se bodo izvajali po četrtih.
Odgovor: Prispevek je bil napisan v obsegu, ki je bil takrat na 
voljo. V eni od prihodnjih številk Ptujčana bomo podrobneje 
predstavili projekte, ki so jih občanke in občani izglasovali na 
glasovanju. Opise projektov je možno najti na spletni strani 
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Mestne občine Ptuj, pod zavihkom Participativni proračun, na 
povezavi https://www.ptuj.si/objava/383191.
Pripravila: Jasmina Krajnc

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1255/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
in SOU Sp. Podravja pristopita k preverjanju, kdo spušča 
greznično goščo v vodotok Grajena.
Odgovor: Zadevo smo predali komunalni inšpekciji. 
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1256/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k izdelavi ocene požarne ogroženosti Ptujskega gra-
du, glede na to, da ta ni izdelana. 
Odgovor: Na Mestni občini Ptuj smo v zadnjem obdobju vlo-
žili vrsto naporov za izboljšanje požarne varnosti Ptujskega 
gradu, žal pa pri lastniku nimamo ustreznega sogovornika, ki 
bi to razumel na enak način. Izdelava ocene ogroženosti po-
sameznih objektov je v pristojnosti njihovih lastnikov, v tem 
primeru Ministrstva za kulturo RS. 
Pripravil: mag. Janez Merc

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1257/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k pripravi in ureditvi kratkotrajnega ustavljanja 
pred Osnovno šolo Olge Meglič iz smeri Muzejskega trga, na 
območju knjižnice in Prešernove ulice.
Odgovor: Za ureditev območja pred Osnovno šolo Olge Me-
glič iz smeri Muzejskega trga, na območju knjižnice in Prešer-
nove ulice, je v sklopu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu že podana pobuda, za katero se je pripravil projekt 
ureditve. Po končanju gradbenih del na OŠ Olge Meglič in od-
stranitvi cestnih zapor se bo izvedla ustrezna označitev cone 
»Kiss and Ride«, v prevodu »poljubi in odpelji«. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1258/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
zaradi problematike parkiranja staršev otrok, ki obiskujejo 
OŠ Olge Meglič, poda usmeritve občinski redarski službi, da 
med 8.00 in 8.30 ter med 12.30 in 13.30 ne nadzira plačila 
parkirnine v modri coni na Dravski ulici ob Gostilni Ribič. 
Odgovor: S predlagano pobudo bomo seznanili pristojno služ-
bo medobčinskega redarstva.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1259/28: Podajam pobudo, ki jo je že obravnavala 
komisija za ogled šolske poti, in sicer da Mestna občina Ptuj 
na Muzejskem trgu postavi prometni znak 1116-2.
Odgovor: Postavitev predlagane prometne signalizacije se bo 

izvedla v sklopu projekta ureditve cone »Kiss and Ride«, v pre-
vodu »poljubi in odpelji«, ob OŠ Olge Meglič.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval 
vprašanje št. 1260/28: Podajam pobudo, da Komunalno 
podjetje Ptuj poda informacije, zakaj je prišlo do omejitev in 
prepovedi zalivanja javnih in zasebnih površin.
Odgovor: Pomanjkanje vode na vodnih virih ni bil poglavitni 
razlog za omejitev rabe vode na ptujskem vodovodnem siste-
mu. Omejitev rabe vode se izda zato, da se:
– omili pojav dviga usedlin v cevovodih, 
– zagotovi enakomeren dostop do vode za osnovne potrebe 
vsem uporabnikom vode na vodovodnem sistemu in 
– uporabnikom dobavlja voda po kakovosti v skladu z veljav-
nimi predpisi. 
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1261/28: Podajam pobudo, da se poda informacija, 
zakaj je prišlo do zastojev pri sanaciji ceste v Krčevini pri 
Vurbergu 154.
Odgovor: Pri sanaciji ceste v Krčevini pri Vurbergu je prišlo do 
zastojev zaradi neurejenih lastniških razmerij na območju ce-
ste in zahtev posameznih lastnikov zemljišč po zaustavitvi del. 
Nadaljevanje del se bo izvedlo po ureditvi lastniških razmerij.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1263/28: Podajam pobudo za postavitev ogledala v 
križišču Tihe poti, Raičeve ulice in Slomškove ulice, ki je is-
točasno tudi šolska pot. S tem bomo pripomogli k varnosti 
vseh udeležencev v prometu.
Odgovor: Za postavitev ogledala v križišču cest Tihe poti in 
Raičeve ulice je bila upravljavcu državne ceste Direkcija RS za 
infrastrukturo poslana vloga za izdajo soglasja za postavitev. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1264/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k uvedbi brezplačnega mestnega avtobusnega pre-
voza na način, kot so ga uvedli v Ljubljani in Mariboru.
Odgovor: V Mestni občini Ptuj je mestni avtobus že brezpla-
čen, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo RS pa pripravlja-
mo projekt integracije javnega potniškega prometa, mestnega 
prometa in šolskih prevozov na celostnem območju Mestne 
občine Ptuj. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1265/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
poda informacijo, koliko sredstev nameni za objavo v vseh 
medijih (razen Ptujčana) na mesečni in letni ravni za obdo-
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bje zadnjih petih let. Informacija naj vsebuje specifikacijo po 
mediju.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v obdobju od leta 2016 do 
konca avgusta 2021 za objave v raznih medijih porabila 109 ti-
soč evrov, in sicer 45 tisoč EUR v letu 2016, 12 tisoč EUR v letu 
2017, osem tisoč EUR v letu 2018, 20 tisoč EUR v letu 2019, 13 
tisoč EUR v letu 2020 ter 11 tisoč EUR v letu 2021. 
Pripravil: Benjamin Panikvar

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1266/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
poda informacijo, kakšen bo pristop h krepitvi odnosov s 
pobratenimi mesti.
Odgovor: Gre za pomembne vezi s pobratenimi mesti, česar se 
dobro zavedamo, a zdravstvena situacija ni dopuščala, da bi v 
zadnjem letu in pol te stike ohranjali tudi v živo. Ob obletnici 
pobratenja z Burghausnom smo pripravili razstavo, po dolgem 
času smo se znova srečali v živo in spregovorili o krepitvi vezi 
tudi v prihodnje. Z drugimi partnerskimi in pobratenimi mesti 
se bomo srečali v času kurentovanja, kar bo priložnost, da zno-
va okrepimo sodelovanje izpred časa epidemije.
Pripravila: Stanka Krajnc Letonja

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1267/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
poda informacijo, koliko sredstev nameni na letni ravni za 
zastopanja za obdobje petih let in katere so odvetniške druž-
be, s katerimi ima podpisana pooblastila in pogodbe za za-
stopanje. Informacije naj se podajo za vsako odvetniško pi-
sarno posebej.
Odgovor: Zaradi prevelikega obsega odgovora in pomanjkanja 
prostora odgovor objavljamo na spletni strani.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1268/28: Podajam pobudo, da se poda informacija, 
ali je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj posredoval poroči-
lo o ugotovljenih nepravilnostih v Mestnem gledališču Ptuj 
na Računsko sodišče in pristojnemu ministrstvu. Prav tako 
me zanima, če je bilo že poslano poročilo na KPK.
Odgovor: Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na dopis št. 
06210-89/2021-2 z dne 13. aprila 2021 Komisiji za prepreče-
vanje korupcije (KPK) posredoval pojasnilo 15. aprila 2021, v 
katerem je zapisal, da NO MO Ptuj ni ugotovil, da bi v zvezi s 
poslovanjem Mestnega gledališča Ptuj obstajal sum kaznivega 
dejanja, prav tako pa tudi ne hujše kršitve, ki bi zahtevale prija-
vo pristojnemu ministrstvu in Računskemu sodišču RS. 
Na podlagi prejetih priporočil in prejetega zaprosila KPK, št. 
06210-89/2021-13, z dne 18. maja 2021, da v roku treh mesecev 
od prejetih priporočil NO MO Ptuj obvesti KPK o ugotovitvah 
in ukrepih, je NO MO Ptuj dne 18. avgusta 2021 posredoval 
KPK Odziv na posredovana priporočila. 
Pripravila: Zdenka Ristič

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1269/28: Koliko znašajo neposredni stroški dela na 
dejavnosti za prvo polletje leta 2021?

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1271/28: Koliko znašajo neposredni stroški dela na 
dejavnosti za prvo polletje leta 2021?
Odgovor: Tekoči finančni podatki družbe so še nerevidirani, 
obdobno se o poslovanju obvešča nadzorni svet družbe, niso 
pa javno dostopni. Zaradi tega zahtevanih podatkov, zaradi za-
upnosti, ne moremo posredovati.
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1270/28: Koliko znaša povprečna bruto plača delav-
cev na dejavnosti ČIŠČENJE odplak?

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1272/28: Koliko znaša povprečna bruto plača delav-
cev na dejavnosti ODVAJANJE odplak?
Odgovor: 
V podjetju za potrebe prikaza v revidiranem poslovnem poro-
čilu konec poslovnega leta izračunamo povprečno bruto plačo 
za celotno podjetje. Za leto 2020 je znašala 1.745,65 EUR.
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval 
vprašanje št. 1273/28: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, koliko sredstev nameni na letni ravni 
za izdelavo pravnih mnenj za obdobje petih let in katere so 
odvetniške družbe, s katerimi ima Mestna občina Ptuj pod-
pisane pooblastila in pogodbe, ki so izdelala ta mnenja, in v 
katerih zadevah. Informacije naj se podajo za vsako odvetni-
ško pisarno posebej.
Odgovor: Zaradi prevelikega obsega odgovora in pomanjkanja 
prostora odgovor objavljamo na spletni strani.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1274/28: Podajam pobudo, da se poda informacija, 
kako daleč je izgradnja nove kurilnice.
Odgovor: Pri projektu posodobitve obstoječe kotlovnice trenu-
tno poteka izbira izvajalcev del. Javna naročila za izbiro izvajal-
ca so v fazi oddaje odločitve o najugodnejšem ponudniku. Če 
bodo vsi postopki nemoteno stekli, se bo gradnja začela v roku 
2–3 mesecev in bo trajala predvidoma do oktobra 2022.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o. 

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval 
pobudo št. 1275/28: Podajam pobudo, da vsi javni zavodi 
in pravni subjekti, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Ptuj (razen šol in vrtca), pripravijo poročila, koliko sredstev 
dobijo od lokalne skupnosti, države, koliko iz lastnega pri-
hodka in koliko iz drugih virov, ter nato razčlenitev odhod-
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kov (kilometrine, dnevnice, podjemne pogodbe, študentsko 
delo, telefoni …) za obdobje zadnjih petih let. Zaradi kom-
pleksnosti in obsega predlagam, da se pripravijo odgovori 
na zastavljeno pobudo nekje do januarske seje 2022.
Odgovor: Odgovori se pripravijo do januarske seje 2022.

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1276/28: Podajam pobudo, da se poda informacija, 
kako je z gradnjo kanalizacijskega omrežja, kjer se gradi ka-
nalizacija v bližini stanovanjskih hiš, ki pa zaradi drugega 
naslova niso zajete v gradnjo (npr. Sovretova pot–Orešje) in 
mejijo le nekaj metrov od Sovretove poti, kjer bo izvedena 
gradnja. Ali obstaja možnost priključitve na omrežje tudi 
teh objektov?
Odgovor: Pri pregledu obstoječega stanja se je ugotovilo, da 
je na območju Orešja 80, Ptuj, več obstoječih objektov, ki niso 
priključeni na obstoječo kanalizacijo. Pozvali smo Komunalno 
podjetje Ptuj, d. d., da opravi detajlni pregled priključenosti 
objektov na tem območju. Objektov ni možno vključiti v pro-
jekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MO 
Ptuj, saj je razdalja od najbližjega mesta izvedbe preveč odda-
ljena od predvidene novogradnje na Sovretovi poti. S pomočjo 
projektanta bomo preverili možnosti izvedbe in podali tehnič-
ne rešitve za konkretne primere.
Pripravila: Minja Vučinić in Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1277/28: Podajam pobudo, da se preveri zagotovitev 
zavarovanja za primer pravnega zastopanja svetnic in svetni-
kov v zvezi z opravljanjem funkcije.
Odgovor: V prejšnjem mandatu mestnega sveta je imela Me-
stna občina Ptuj za obdobje treh let (med 2016 in 2018) skle-
njeno zavarovanje pravne zaščite pri zavarovalnici ARAG SE. V 
treh letih veljavnosti zavarovanja nismo uveljavljali nobenega 
zavarovalnega primera iz tega naslova. O pobudi bomo razpra-
vljali na kolegiju vodij svetniških skupin.
Pripravil: Matej Gajser

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1278/28: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k sanaciji opornega zidu na naslovu Vičava 104.
Odgovor: Oporni zid je del zasebnega cestnega priključka do 
hišne številke Vičava 104, ki se priključuje na občinsko lokal-
no cesto z oznako LC 328091. Iz navedenega ugotavljamo, da 
Mestna občina Ptuj ni pristojna za predlagano sanacijo, ampak 
lastnica cestnega priključka.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1279/28: Podajam pobudo, da se občanom javno 
pojasni zaplet, ki je nastal zaradi Festivala narodnozabavne 
glasbe Ptuj.

Odgovor: Pri odločitvi o selitvi festivala v Juršince gre za po-
slovno odločitev lastnika. Zagotovo pa se strinjam z vsemi, ki 
so izrazili pomisleke, da tak festival sodi v staro mestno jedro 
Ptuja, in si seveda želim, da je bila to prva in zadnja selitev na 
drugo lokacijo.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Milan Klemenc, svetniška skupina Desus, je posredoval po-
budo št. 1280/28: Podajam pobudo, da se ogromne količi-
ne mletega asfalta, ki ostajajo pri gradnji kanalizacijskega 
omrežja, uporabijo za vzdrževanje javnih cest. 
Odgovor: Razlog za odločitev, da se rezkani asfalt v neveza-
ni nosilni plasti – tamponu – ne uporablja, je, da je uporaba 
skladno s TSC 06.800 (ponovna uporaba materialov v cesto-
gradnji – recikliranje) dovoljena samo v razmerju, da so 30 % 
mase ponovno uporabljena zrna asfalta, preostali del (70 %) pa 
bi moral biti kameni material. Tako mešanico materialov pa je 
treba predhodno pripraviti, za kar je potrebna posebna opre-
ma, s katero pa ne razpolagamo.
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
podal pobudo št. 1281/28: Zanima me, kakšno je stališče Me-
stne občine Ptuj, pa tudi osebno stališče županje glede tega. 
Menim, da bi bilo dobro, če bi občina pozvala občane k šte-
vilčnejšemu celjenju za preprečitev okužb s koronavirusom.
Odgovor: Cepljenje je stvar osebne izbire posameznika. Dokler 
je cepljenje prostovoljno, bomo posameznikom prepustili, da 
se odločajo po svoji lastni presoji. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je podala vprašanje št. 1283/28: Koliko zaposlenih na 
občinski upravi je cepljenih?
Odgovor: Cepljenih je približno takšen odstotek zaposlenih 
kot na ravni celotne občine, to je nekaj več kot polovica. Nekaj 
je tudi prebolevnikov, ki se bodo cepili, ko se bodo lahko. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je podala pobudo št. 1284/28: Predlaga označitev ulic, 
saj predvsem pri manjših prihaja do težav pri iskanju prave. 
Daje pobudo, da se za to zagotovijo sredstva v prihodnjem 
letu. 

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je podal pobudo 
št. 1285/28: Poudarja nujnost ureditve cestišča in hišnih šte-
vilk v Žabjaku, saj tudi interventna vozila težko pridejo na 
pravi naslov.
Odgovor: Na Mestni občini Ptuj težave v povezavi s tem po-
znamo. K reševanju je treba pristopiti sistemsko in celovito. En 
del sredstev za to je že rezerviran.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja
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PREDSTAVITEV NOVE KNJIGE 
DR. ALEKSANDRA LORENČIČA

10. 11., 11.00 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

FLORIAN ZELLER: 
MAMA

26. 11., 19.30 

Mestno gledališče Ptuj

KINOSKOP: 
DIVJA SLOVENIJA

27. 11., 10.00

Mestni kino Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

TOREK, 2. 11.

17.30: Začetni tečaj ruščine z Oxano Aseevo, 30-urni brezplačni zače-
tni tečaj ruščine (vsak torek in četrtek), obvezne prijave, CID Ptuj

SREDA, 3. 11.

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 (tudi 10. 11., 17. 
11. in 24. 11.); Osnovni tečaj lončarstva, tečaj spoznavanja gline in 
osnov dela na lončarskem vretenu ter v prostoročnih tehnikah, obvezne 
prijave (vsako sredo), CID Ptuj (75 €, mladi: 15–29 let: 60 €), 16.00: Kre-
ativna sreda v Špajzi: Novoletne voščilnice, ustvarjalna delavnica za 
zainteresirane od 5. leta naprej, Špajza modrosti; 17.00: Na poti k sebi: 
Odnos do sebe in osebna rast, spletno psihološko predavanje preko 
Zooma (Melita Kuhar), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

ČETRTEK, 4. 11.

13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavnosti za učence, Špajza mo-
drosti (tudi, 11. 11., 18. 11. in 25. 11.); 16.00–20.00: Svetovalnica za 
mlade: Insta po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program nu-
denja psihološke pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 
29. letom starosti, CID Ptuj (tudi 17. 11. in 22. 11.); 18.00: Družinska 
razmerja, svetovalnica o razvezi zakonske zveze ali prekinitvi zunajza-
konske skupnosti (Darja Nadelsberger Bene), Špajza modrosti 

PETEK, 5. 11.

9.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije, medgeneracijsko 
druženje z raznimi dejavnostmi, Špajza modrosti (tudi 12. 11., 19. 11. 
in 26. 11.)

SOBOTA, 6. 11.

14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim 
gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Za-
vod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (tudi 13. 11., 
20. 11. in 27. 11.); 15.00, 15.30, 16.00: Pobeg iz grajskega rova, pu-
stolovščina, v igri pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je 
prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) 
(tudi 13. 11., 20. 11. in 27. 11.); 18.00: Vinska degustacija v temi, de-
gustacija, ki vam približa vino drugače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, rov 
pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground)

NEDELJA, 7. 11.

Kulinarično potepanje po ptujskem vinorodnem zaledju, Zavod za tu-
rizem Ptuj, Mestni Vrh; 12.00–15.00: Nedeljski brunch: Martinovanje, 
kulinarično razvajanje z bogatim izborom jedi na bifeju in neposredno 
pred vami (show cooking), s kuharskim chefom Robertom Žibratom, 
Terme Ptuj (Grand hotel Primus) (19,90 €, otroci do 12 let: 11,00 €, 
otroci do 4 let: brezplačno)

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

PETEK, 12. 11.

20.00: Êdna, celovečerni koncert mladih in izkušenih glasbenikov iz 
Prekmurja in Štajerske, CID Ptuj (5 €)

PONEDELJEK, 8. 11.

18.00: Psihoterapevtsko svetovanje, brezplačno individualno svetova-
nje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje 
pozitivne samopodobe … (Zlatko Zimet) Špajza modrosti (tudi 15. 11., 
22. 11. in 29. 11.)

TOREK, 9. 11.

18.00: Učinkovita komunikacija, predavanje, na katerem boste spo-
znali, kako s komunikacijo gradimo medosebne odnose (Marija Baška-
rad), obvezne prijave, Špajza modrosti

SREDA, 10. 11.

11.00: dr. Aleksander Lorenčič: From dreams of ˝a second Switzer-
land˝ to capitalism without a human face, predstavitev nove knjige, 
potrebne predhodne prijave, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (razstavišče); 
19.00: Jaz v vlogi starša, spletno predavanje preko Zooma (Simona Vr-
bančič), Špajza modrosti

ČETRTEK, 11. 11.

Martinovanje na Ptuju 2021, tradicionalni družabni dogodek s pestro 
kulinarično ponudbo in glasbenim programom, Zavod za turizem Ptuj, 
Mestni trg; 16.00: Kreativna sreda v Špajzi: Kličemo snežinke, ustvar-
jalna delavnica za zainteresirane od 5. leta naprej, Špajza modrosti

SOBOTA, 13. 11.

9.00–13.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in po-
polnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, 
namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; Martinovanje 
na Ptuju 2021, tradicionalni družabni dogodek s pestro kulinarično po-
nudbo in glasbenim programom, Zavod za turizem Ptuj, Mestna tržnica

TOREK, 16. 11.

18.00: Z otrokom v hribe, predavanje o pomembnostih priprav na dru-
žinski izlet (Marija Baškarad), obvezne prijave, Špajza modrosti

SREDA, 17. 11

16.00–20.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in po-
polnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, 
namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 16.00: Kre-
ativna sreda v Špajzi: zabavno kolažiramo, ustvarjalna delavnica za 
zainteresirane od 5. leta naprej, Špajza modrosti; 17.00: Na poti k sebi: 
Intimnost in njen pomen za zdrav partnerski odnos, spletno psiholo-
ško predavanje preko Zooma (Melita Kuhar). Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; 
19.00: Kaj so čustva in zakaj so pomembna pri vzgoji otrok?, spletno 
predavanje preko Zooma (Simona Vrbančič), Špajza modrosti
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Alenka Slavinec: Zavedanje enosti, razstava fotografij, montaž, insta-
lacij in avtorskega zvoka, Miheličeva galerija Ptuj, 30. 9.–14. 11.; Na-
tura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje, gostujoča fotografska 
razstava, 5. 11.–28. 12. 2021; Jurčičevi literarni junaki, razstava ob 
letu Josipa Jurčiča (Anja Ogrizek), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (študijski 
oddelek), 12. 10.–15. 11. 2021; Iz zapuščine Ivana Potrča, razstava 
del Ivana Potrča, ki jih je knjižnici podarila hči Marjetica Potrč (Bože-
na Kmetec Friedl), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (študijski oddelek), 15. 
11.–13. 12. 2021;

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI

GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

PETEK, 5. 11.

19.30: Jernej Čampelj: Ljubezen gre skozi želodec, vedno lačna ... ko-
medija o odnosih med ljudmi, gostujoča predstava, produkcija: Smejmo 
se & Jernej Čampelj (za izven), Mestno gledališče Ptuj (18 €)

SOBOTA, 6. 11.

9.30 in 11.00: Potovanje Pingo pingvina, otroška, predstava primerna 
za otroke, stare od 3 do 10 let, gostuje Zavod Enostavno Prijatelji, za 
Izven, Mestno gledališče Ptuj (8 €)

SOBOTA, 20. 11.

19.30: Soulgreg artists, koncert gostujoče glasbene zasedbe (za Izven), 
Mestno gledališče Ptuj (20 €)

PETEK, 26. 11.

19.30: Florian Zeller: Mama, premiera pretresljive drame, ki govori o 
bolečini in osamljenosti mame, ki se spopada s sindromom »praznega 
gnezda«, koprodukcija z Mestnim gledališčem Ptuj in Prešernovim gle-
dališčem Kranj (premiera, za Izven), Mestno gledališče Ptuj (18 €)KINO (več na www.kinoptuj.si)

SREDA, 3. 11.

10.00: Filmska čajanka: Vonj po rožah (La fine fleur, Pierre Pinaud), 
Francija, 2020, 95 min, vrtnarska komedija, po projekciji filma sledi dru-
ženje ob čaju, pecivu in vrtnicah, Mestni kino Ptuj (3 €)

SREDA, 10. 11.

20.00: Slovenski teden filma: Nasvidenje v naslednji vojni, Slovenija, 
1980, 118 min, drama, kultni film po romanu Vitomila Zupana Manuet 
za kitaro, Mestni kino Ptuj (4/5 €)

NEDELJA, 14. 11.

16.30: Evropski art kino dan: Škrati (Die Heinzels – Rückkehr der Hein-
zelmännchen, Ute von Münchow-Pohl), Nemčija, 2019, 78 min, dru-
žinski animirani film, sinhronizirano, 6+, Mestni kino Ptuj (5/4 €); 18.00: 
Evropski art kino dan: Gospodična Marx (Miss Marx, Susanna Nicchi-
arelli), Italija/Belgija, 2020, 107 min, biografska drama, Mestni kino Ptuj 
(5/4 €); 20.00: Evropski art kino dan: Martin Eden (Pietro Marcello), 
Italija/Francija/Nemčija, 2019, 129 min, romantična drama, Mestni kino 
Ptuj (5/4 €)

ČETRTEK, 18. 11.

17.00: Slovenski teden filma: Piran – Pirano (Goran Vojnović), Slove-
nija, 2010, 101 min, posebna projekcija zgodovinske ljubezenske drame 
in ogrevanje za obisk režiserja Gorana Vojnovića, s katerim bo 9. de-
cembra pogovor o(b) njegovem novem filmu Nekoč so bili ljudje, Mestni 
kino Ptuj (5/4 €)

SREDA, 24. 11.

13.00: Z dojenčkom v kino: Gloria mundi (Robert Guédiguian), Fran-
cija/Italija, 2019, 106 min, drama, vabljeni mamice in/ali atiji skupaj z

SOBOTA, 20. 11.

10.00–13.00: Muzejska delavnica za družine: Zlati barok, delavnica s 
prikazom postopka pozlate, udeleženci pa bodo izdelali pozlačen ba-
ročni okrasek, si ogledali pozlačene predmete v grajskih sobanah in si 
nadeli baročni kostum, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad; 
18.00: Degustacija piva v temi, degustacija, ki vam približa pivo druga-
če, kot ste vajeni, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Under-
ground); 19.00: Hamo & Rudi Bučar, akustični koncertni večer, Javne 
službe Ptuj, Velika dvorana Dominikanskega samostana (vstopnice: 
Eventim, Ptujska kavarna, Mestna blagajna)

TOREK, 23. 11

18.00: Učenje učenja, predavanje o tem, kako otroku pomagamo pri 
pridobivanju samostojnosti, organizaciji časa … (Marija Baškarad), ob-
vezne prijave, Špajza modrosti

SREDA, 24. 11.

16.00: Kreativna sreda v Špajzi: Mobile visijo iz zraka, ustvarjalna de-
lavnica za zainteresirane nad 5. letom starosti, Špajza modrosti; 19.00: 
Mami, dovolj si!, spletno predavanje preko Zooma (Simona Vrbančič), 
Špajza modrosti

ČETRTEK, 25. 11.

18.00: Bojan Golčar: Posledice, razstava fotografij na tematiko pod-
nebnih sprememb in človekovega ravnanja s planetom, Pokrajinski mu-
zej Ptuj - Ormož, Miheličeva galerija

PETEK, 26. 11.

20.30: Rap domačica: 8 Mile Freestyle Rap Battle, po predolgem pre-
moru se vrača huda bitka v freestyle rapu, kot ga poznamo iz filma 8 milj, 
CID Ptuj (predprodaja: 5 €, na dan dogodka: 8 €)

dojenčki; za beleženje spominov bo poskrbel mojster fotografije Albin 
Bezjak, Mestni kino Ptuj (vstopnine ni)

SOBOTA, 27. 11.

10.00: Kinoskop: Divja Slovenija (Matej Vranič), Slovenija, 83 min, 
dokumentarni, v slovenščini, 6+, čudovit dokumentarni prelet bogastva 
naravnega okolja v Sloveniji nam predstavlja pestro favno in floro naših 
krajev ter razkriva osupljive podrobnosti; po projekciji filma bo z nami 
Jure Novak, velik poznavalec ptic in del snemalne ekipe filma, Mestni 
kino Ptuj (3 €)

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

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



Tradicionalno
edinstven že 60 let.

Prisoten je v večini gostiln, da o njegovi navzočnosti v »kavnih barčkih« niti 
ne govorimo. Pravijo, da je najboljši kot špricar oz. brizganec, navdušuje pa 
tudi tiste, ki bi radi popili kaj dobrega, ne preveč dragega a zelo okusnega. V 
zadnjih letih z razvojem vrhunske kulinarike pri nas Haložan postaja obvezna 
začimba raznih omak. Od buzare, bolonjske omake, golaža vse do  štajerske 
kisle juhe in piščančje obare. 

Začetki segajo v šestdeseta leta, ko ga je »izumil« tedanji direktor Ptujske 
kleti Jani Gönc. Njegova temeljna zamisel je bila ponuditi slovenskim pivcem 
nekaj, kar bi se lepo in neagresivno mešalo z mineralno vodo. Potrebno je 
poudariti, da takrat buteljčnih vin pri nas skorajda ni bilo; pila so se namizna 
»odprta« vina, ki so bila v veliki večini osnova za brizganec. Gönc je želel v 
novo vino vmešati skorajda vse sorte, ki rastejo v Halozah, kjer so vinogradi 
za vina Ptujske kleti – oba rizlinga (laški in renski), beli pinot, chardonnay, 
šipon, sauvignon in minimalni dodatki raznih muškatov. Uspeh je bil popoln 
in Haložan je postal vsakdanje vino v množici slovenskih domov in bližnjih 
lokalov. 

V novodobnih časih se je s sodobno tehnologijo in natančnim pristopom k 
kletarjenju kakovost Haložana dvignila na zavidljivo raven, saj se na slepih 
pokušnjah med vrhunskimi buteljčnimi vini odlično izkaže. Haložan pa se ne 
glede na obdobja in tehnologije drži nekaterih stalnic: zgoraj opisani sortni 
nabor, alkoholna stopnja je med 9,5 in 12 odstotki, je polsuho vino, ki ima od 
9 do 12 g nepovretega sladkorja.

Haložan je namreč danes moderno, harmonično in zelo pitno vino ter 
verjetno tudi prvo litrsko vino na svetu z zlato medaljo. Prejelo jo je pred 
štirimi leti na enem največjih mednarodnih ocenjevanj na svetu – na AWC 
Dunaj. Ne glede na dokazano izjemno kakovost, pa je njegova cena ostala 
dostopna vsem, zato mu lahko rečemo, da je ljudsko vino 
in si ga lahko tudi vsak privošči. 

Prvi Haložan letnik 1961, je prišel na vinske karte in 
trgovske police leta 1962, kar pomeni pred natanko 60 
leti. Danes se ga skoraj 50 odstotkov proda  v gostinstvu. 
Zelo močno je poleg Ptuja in okolice, od koder prihaja, 
že desetletja zasidran na Gorenjskem in v osrednji 
Sloveniji, še posebej v Ljubljani, v zadnjih letih pa njegova 
popularnost raste tudi v Zasavju in na Dolenjskem.

Haložan ni samo vino, je tudi začimba.

P
tu

js
ka

 k
le

t d
.o

.o
., 

Vi
na

rs
ki

 tr
g 

1,
 S

I-
22

50
 P

tu
j



Možnost  
plačila s 

turističnimi  
boni

PARK
POSTOJNSKA
JAMA
Čudežni svet  
obstaja

Več informacij: 
www.postojnska-jama.eu
05 / 7000 100

Nepozabna
vožnja z 
vlakcem!

Izkoristite krompirjeve 
počitnice za ogled 

znamenitosti Parka 
Postojnska jama!

Spoznajte 
mladičke 
človeške  

ribice!

Brigita Pušnik s.p. 
Osojnikova cesta 3 • 2250 Ptuj

02 776 4561 • 02 779 2261
pusnik.brigita@gmail.com
www.frizerstvo-brigita.si

Pridite na spremembo! Se priporočamo.

Naročilo pizz za osebni prevzem
Odslej si lahko naročite napolitanske 
pizze iz testa z drožmi v  
Pomaranči preko spleta.   
www.pomaranca-to-go.com

vsak dan 11. do 20. ure. 

www.pomaranca-to-go.com

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


