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Dan mednarodnih manjšin v pobratenem 
Varaždinu

INFORMACIJE o možnostih oglaševanja: 041 283 694, info@agencijalotos.net

VSAK MESEC V VAŠEM NABIRALNIKU.
ČASOPIS MO PTUJ  / 9.200 GOSPODINJSTEV

3. 6. 2022 ob 20.30
Dominikanski samostan – južno dvorišče

Vstopnice: Eventim, Dominikasnki samostan Ptuj,
blagajna Javnih služb Ptuj

WWW.DOMINIKANSKISAMOSTAN.SI

DIMEK&KLARIČ
(MI2)

Z muziko o vinu in ljubezni 

Županja Nuška Gajšek se je z delegacijo svetnikov udeležila dneva 
mednarodnih manjšin v pobratenem Varaždinu. Najprej se je na 
sprejemu v mestni hiši srečala z namestnikom župana Mirosla-
vom Markovićem in s predstavniki manjšin.
Pred mestno hišo smo nato prisluhnili nastopu Slovenskega pev-
skega zbora Nagelj iz Varaždina in Moškega pevskega zbora KD 
Grajena, si ogledali predstavitvene stojnice manjšin in gospodar-
ski sejem, na katerem se je v sklopu pobratenih in partnerskih 
mest predstavljal tudi Ptuj.

Stanka Krajnc Letonja
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Ptuj – mesto festivalov 

Peter Pribožič,
predsednik Turističnega društva Ptuj
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24. junija 2022.

Že v maju se na Ptuj ponovno vračajo festivali. V začetku meseca je v domini-
kanskem samostanu žuborel Salon Sauvignon z 98 vzorci te žlahtne sorte vina. 
Osrednji dogodek slovenskega podeželja je bil 33. festival Dobrote slovenskih 
kmetij, ki je letos izpostavil slovenska olja. Več kot 550 kmetij iz vseh sloven-
skih pokrajin in zamejstva je z 987 dobrotami sodelovalo na senzoričnem oce-
njevanju. Okoli 23.000 dobrot je v 33 letih na Ptuju prejelo laskava priznanja, ki 
jih srečujemo ob obiskih kmetij in na prodajnih mestih po Sloveniji. 
Ptujska kulinarična doživetja z žlahtno kapljico bo spremljalo vrsto prireditev 
meseca junija, ki jih bodo predani organizatorji pripravili za domačine in turi-
ste, ki bodo obiskali naše lepo mesto. Večkrat čez poletje se bo ponovila Kuhna 
na dvorišču, ki jo pripravljajo ptujski gostinci in Zavod TuRA. Tukaj bo tudi 
start druge etape kolesarske dirke Po Sloveniji.   
Julij bo v znamenju začetka 20. festivala sodobne umetnosti ART STAYS, ki 
že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico vrhunsko produkcijo domačih in 
tujih umetnikov na področju likovne umetnosti. KUD Art Stays s festivalskimi 
dogodki obogati poletno dogajanje na Ptuju. 
Sledi 14. festival Arsana Društva za glasbeno umetnost Arsana, ki z vrhunskimi 
glasbenimi ustvarjalci postaja prepoznan v širšem evropskem prostoru. Festi-
valski glasbeni spektakli dajejo mestu ob Dravi utrip in poskrbijo za posebna 
doživetja domačih in tujih gostov. 
V sredini avgusta nas bo društvo Poetovio LXIX povabilo na 15. Rimske igre, 
ki se odvijajo v Rimskem kampu Poetovio in starem mestnem jedru. Več kot 
1000 nastopajočih, oblečenih v rimska oblačila, vselej ustvari vzdušje mogoč-
nega mesta Poetovio v času, ko so tod živeli Rimljani. Po rimskih igrah smo 
edinstveni v evropskem prostoru. 
V septembru nas bodo 20. Grajske igre v organizaciji Društva Cesarsko-kra-
ljevi Ptuj in Viteški dnevi popeljali do svetovnega dneva turizma, ko bomo s 
praznovanjem izpostavili pomen turizma za naše mesto. Že bežen pogled na 
glavne festivale odkriva bogato dogajanje na Ptuju. Dogodkov je še bistveno 
več, organizatorje pa bomo najbolj nagradili in jih podprli s svojim obiskom. 
Naj živi festivalsko mesto Ptuj. 
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DAN UPORA PROTI 
OKUPATORJU

30 LET MANAGER KLUBA 
PTUJ

NOV DEFIBRILATOR NA 
RANCI

PRIREDITEV OB PRAZNIKU 
DELA

OBISK JAPONSKEGA 
VELEPOSLANIKA

Mestna kronika

V razstavišču Stari zapori je 27. aprila 
potekala osrednja slovesnost ob dnevu 
upora proti okupatorju. Slavnostna go-
vorka je bila Branka Bezeljak, predsedni-
ca Združenja borcev za vrednote NOB 
Ptuj in članica predsedstva Zveze ZB za 
vrednote NOB Slovenije. Delegacija MO 
Ptuj, Združenja borcev za vrednote NOB 
in OZ veteranov vojne za Slovenijo je 
položila venec na spominsko ploščo na 
zgradbi nekdanjih zaporov in k spomeni-
ku vsem borcem in žrtvam za svobodno 
Slovenijo na Vičavi. V kulturnem pro-
gramu so nastopili Pihalni orkester Ptuj, 
Komorni moški zbor Ptuj, Moški pevski 
zbor Grajena, Vokalna šola Arsana, DPD 
Svoboda Ptuj – Teater III in raper Mišel 
Ristov – Amo Socialec.

Na prijateljskem obisku sta se mudila 
veleposlanik Japonske v Republiki Slo-
veniji nj. eksc. Hiromichi Matsushima 
in kulturna atašejka japonskega velepo-
slaništva dr. Sayaka Yamashita. Županja 
je izrazila dobrodošlico gostoma in na 
kratko predstavila zgodovino mesta. Go-
vorili so o pestrem festivalskem dogaja-
nju, kurentovanju, kulinariki in bogati 
vinski tradiciji. Veleposlanik je pouda-
ril, da je čas, da po dveh letih epidemije 
zopet zaživimo in znova povabimo tudi 
japonske turiste v Slovenijo in na Ptuj. 
Sam si je ogledal razstavo Leona Zakraj-
ška v Galeriji mesta Ptuj.

Manager klub Ptuj, ustanovljen leta 
1991, je 21. aprila v dominikanskem 
samostanu obeležil 30-letnico svojega 
delovanja. V tem obdobju so izvedli šte-
vilne dogodke, tudi lastna Marketinški 
klicaj in Naj podjetniško idejo, dejavno 
pa pomagajo vzpostavljati pogoje za hi-
trejši gospodarski in družbeni razvoj. Na 
okrogli mizi, ki jo je vodil predsednik 

Z donacijami več kot 30 članov društva 
in podjetij je Brodarsko društvo Ranca 
Ptuj na prvi dan plovne sezone svojemu 
namenu predalo defibrilator v vrednosti 
dobrih 2000 evrov, ki je namenjen tudi 
oživljanju dojenčkov in otrok. Ob tej pri-
ložnosti so se zahvalili vsem, ki so poma-
gali uresničiti to večletno željo društva. 
Tudi županja Nuška Gajšek je izrazila 
veselje, da je v lokalni skupnosti še pri-
sotna skrb za sočloveka, da vsak prispeva 
po svojih zmožnostih in da smo v mrežo 
defibrilatorjev dodali še enega na zelo 
frekventni lokaciji. Z željo, da ne bi bil 
nikoli uporabljen.

kluba Miha Senčar, so gostili izvršno di-
rektorico Združenja Manager Petro Ju-
vančič, predsednico Lekarniške zbornice 
Slovenije in podpredsednico MKP Darjo 
Potočnik Benčič, predsednika uprave 
Taluma Marka Drobniča in predsednika 
uprave NLB ter predsednika AmChama 
Slovenia Blaža Brodnjaka. 

Po dveh letih smo lahko praznik znova 
obeležili s prvomajsko proslavo in kre-
sovanjem. Zbrane je najprej pozdravila 
županja Nuška Gajšek, ki jim je čestitala 
ob prazniku dela in jim zaželela, da ga 
ponosno praznujejo in se spomnijo na 
izborjene delavske pravice. Slavnostni 
govornik Andrej Zorko, izvršni sekretar 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 

je poudaril, »da je 1. maj čas zavedanja, 
da je treba pravice nadgraditi, da je treba 
omogočiti dostojno življenje vsem, pra-
vice za vse. Da bo delo spoštovano in 
cenjeno in da bodo ustvarjeni pogoji za 
kakovostna delovna mesta.« 

Stanka Krajnc Letonja
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Ptujski poletni festivali in prireditve

Mateja Tomašič, Bronja Habjanič

8. mednarodni festival Salon 
Sauvignon 
V Dominikanskem samostanu se je 7. maja odvil 8. mednaro-
dni festival Salon Sauvignon, na njem pa se je predstavilo več 
kot 60 vinarjev in drugih vrhunskih razstavljavcev iz Slovenije 
in tujine. 
4. maja so v sodelovanju s KGZ Slovenije – Zavod Ptuj izve-
dli festivalsko strokovno ocenjevanje. »Strokovnima skupina-
ma, ki sta ocenili skoraj sto vzorcev, se je pridružil dr. Klemen 
Lisjak, mednarodno prepoznavni strokovnjak za to sorto, ki 
je bil hkrati tudi nosilec letošnjega Master Classa, na katerem 
smo soočali najboljše sauvignone in cabernet sauvignone leto-
šnjega ocenjevanja z izbranimi sauvignoni s sveta,« je povedal 
Slavko Dobnik, direktor festivala. 
Naziv šampiona je pripadel sauvignonu 2021, Vina Bračko, ki 
je hkrati tudi prvak v kategoriji suhih vin. Prvak v kategoriji 
zorjenih vin je bil sauvignon premium iz soda Vina Leber 2019, 
suho. Prvak v kategoriji cabernet sauvignon pa je Cabernet Sa-
uvignon Bagueri 2017, suho.
V okolje festivala je organizator ponovno vključil likovne vse-
bine; tokrat Zgodbe stolov, ki so jih pod mentorstvom Dušana 
Fišerja, akademskega slikarja, ustvarili ptujski gimnazijci, in 
fotografsko razstavo Vino in umetnost. Dogodek so zaključili s 
koncertom glasbene umetnice Ditke.

Dominikanski samostan 
V Dominikanskem samostanu to poletje napovedujejo kar 
nekaj dogodkov. Prvi koncert bo 3. junija ob 20.30 na južnem 
dvorišču, zasedba Mi2, Dimek&Klarič – Z muziko o vinu in 
ljubezni. 18. junija ob 20. uri bo na osrednjem dvorišču samo-
stana za smeh poskrbel Tadej Toš – Freestyle comedy. V okviru 
Ptujske noči 5. in 6. avgusta bo JAZZ&GIN WEEKEND, oba 
večera ob 20. uri na južnem dvorišču. Koncert Jana Plestenjaka 
v Sončnem parku pa bo 19. avgusta ob 20. uri. Vstopnice za te 
dogodke so na voljo na blagajni Dominikanskega samostana, 
na Mestni blagajni in na Eventimu. 

Mestni kino Ptuj – Letni kino na 
letališču

Mestni kino Ptuj bo čez poletje odprt vse petke, sobote in ne-
delje. Poleg rednega sporeda bo ponudil tudi nekaj posebnih 
dogodkov (1. junija Filmska čajanka, 8. junija Odprto platno, 
22. junija Festival migrantskega filma, 24. julija Kino vrtiček v 
okviru Festivala Arsana).
»Posebej pa se seveda veselimo filmskih projekcij na prostem. 
Za zdaj imamo potrjena dva projekta. Prvi bo v soboto, 4. 
junija, Letni kino na letališču. Ob 21.00 bo na Športnem letali-
šču Moškanjci (v primeru slabega vremena 5. junija) na ogled Fo
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akcijska drama Top Gun: Maverick. V četrtek, 23. junija, pa 
ob 21.00 otvoritev Kina brez stropa na dvorišču za kinom (v 
primeru slabega vremena v kinu) z glasbeno biografsko dramo 
Elvis. Kino brez stropa bo nato gledalce razveseljeval vse petke, 
sobote in nedelje v juliju in avgustu. Morda pa v avgustu pri-
pravimo še kakšno filmsko presenečenje na še kakšnem zani-
mivem zunanjem prizorišču,« napoveduje Nina Milošič, vodja 
Mestnega kina Ptuj. 

Poletna muzejska noč in 
poletno dogajanje v muzeju 

Poletna muzejska noč, ki se bo letos odvila v soboto, 18. junija, 
je največja nacionalna promocijska akcija slovenskih muzejev 
in galerij. Med 18. in 24. uro bo prost vstop v muzejske zbirke v 
Ptujskem gradu, delavnica za družine, predavanje in predstavi-
tev grajske vinske kleti s pokušino vin.
V Miheličevi galeriji bo 9. junija ob 18. uri odprtje slikarske 
razstave Trije. Avtorji so Zlatko Luketič, Igor Orešič in Gerhard 
Plaschke. Na Ptujskem gradu pa bodo 1. julija ob 12. uri odprli 
arheološko razstavo Zgodba o štirih damah – prazgodovina 
Spodnjega Podravja. 
»Muzejski vikend, delavnica za družine, bo na Ptujskem gradu 
v soboto, 16. julija, od 10. do 13. ure. Udeleženci si bodo ogle-
dali razstavo Zgodba o štirih damah – prazgodovina Spodnje-
ga Podravja ter izdelali nakit iz žice. Delavnica je namenjena 
družinam z otroki, starimi več kot pet let, in je brezplačna. V 
avgustu bo delavnica za družine v soboto, 20. avgusta, v Rim-

skem kampu Poetovio na Štukih v okviru XV. Rimskih iger,« je 
sporočila Metka Stergar, kustodinja pedagoginja PMPO.

Kuhna v mestu kar dvakrat
Kuhna na dvorišču je tradicionalni kulinarični dogodek, ki se 
je iz stare meščanske hiše, znane pod imenom Fürstova hiša, 
preselil na mestno tržnico in preimenoval v Kuhna v mestu. 
Ob prijetnem druženju spoznajte kulinariko domačih gostin-
cev in uživajte v čarobnem okolju starega mestnega jedra. Letos 
bodo lokalni chefi pripravljali svoje mojstrovine 2. julija in 24. 
septembra od 11. ure naprej. Vabljeni na pokušino mojstrovin 
naših odličnih ponudnikov. Organizatorji dogodka so Zavod 
za turizem Ptuj in lokalni ponudniki.

Jubilejna, 20. edicija festivala 
Art Stays

Letošnji festival sodobne umetnosti Art Stays nosi naslov 
POST-PRODUCTION in ima dva povezana tematska sklopa. 
Prvi se bo posvečal 20-letni zgodovini festivala in raznolikim 
tematikam v sodobni umetnosti. V drugem »post-produkcij-
skem« sklopu pa bodo povabili umetnike, ki so s svojim gosto-
vanjem/delom zaznamovali okolje in vzpostavili procese lokal-
ne skupnosti, jo vključili v izvedbo in tako s skupnim delom 
izpeljali svoje projekte. 
Med drugim bodo gostili ameriško umetnico Lynn Book, 



7 ŠTEVILKA 5, MAJ 2022

OSREDNJA TEMA
Fo

to
: Č

rto
m

ir 
G

oz
ni

k

čilskega umetnika Felipeja Aguileja, italijansko skupino Mo-
vimento, v Berlinu živečega umetnika Costantina Cierva in 
mnoge druge. Poseben gost festivala pa bo poljski režiser in 
umetnik Lech Majewski. 
»V času otvoritvenega vikenda, med 7. in 10. julijem, bomo 
odprli razstave na osmih prizoriščih, imeli bomo pogovore in 
predavanja z gostujočimi umetniki in kustosi, potekale bodo 
likovne delavnice, zvečer pa performansi, videomapiranja in 
koncerti. Otvoritveni koncert bo zaznamovala skupina Koala 
Voice,« napoveduje Jernej Forbici, direktor festivala.

14. festival Arsana – od 21. do 
30. julija

V okviru festivala koncerte klasične, jazz, etno, world, rock, in-
strumentalne in vokalne glasbe nadgrajujejo še Glasba v mestu, 
Oder mladih, Otroški glasbeni festival, poulično dogajanje, 
Odprta kuhna in bogat spremljevalni program. 
Operni večer na Panorami bo 1. julija. Pod taktirko Simona 
Krečiča bo na vznožju griča Panorama nastopil SNG Maribor s 
simfoničnim orkestrom, zborom in solisti.
Nekateri vrhunci letošnjega festivala bodo koncerti Vlada 
Kreslina z Malimi bogovi in Beltinško bando, Big Banda RTV 
Slovenija s solisti, New York Voices feat. Vox Arsana in Prifar-
skih muzikantov z Nuško Drašček in Anjo Bukovec, projekta 
Balkan fever in Oblivion ter nastop mednarodne zasedbe Jan 
Kus & The Slavo Rican Assembly z Vesno Pisarović. Zaključek 
festivala na novem prizorišču Mestne tržnice bo z zasedbama 

Siddharta in Joker out. Na Ptujskem gradu bo nastopil Tadej 
Toš. Vokalna šola Arsana in Glasbena šola Instrumental.ko pri-
pravljata Poletno glasbeno šolo za mlade glasbenike z glasbe-
nim znanjem ter »malo glasbeno šolo« za najmlajše brez glas-
benega predznanja.

Ptujska poletna noč, 5. in 6. 
avgust

Ptujska poletna noč je dogodek, ki poteka ob prazniku Mestne 
občine Ptuj, organizirata pa jo Zavod za turizem Ptuj in Mestna 
občina Ptuj v sodelovanju s ponudniki starega mestnega jedra.
Ta tradicionalni dogodek spremeni ulice v sprehajališče z 
glasbo, zrak se napolni s sladkimi vonjavami hrane, mesto 
samo pleše v ritmu. Staro mestno jedro ponuja veliko novih 
doživetij za vsak okus.
»Pestro dogajanje, tik pred Poletno nočjo, se bo odvijalo že 
v četrtek, 4. avgusta, cel dan, saj bo ta dan potekal Ožbaltov 
sejem. Petek in sobota bosta pestra s 'terasa fest' programi loka-
lov v starem mestnem jedru. Glavno dogajanje se nam obeta v 
soboto, 6. avgusta 2022, na tržnici. Popoldne in zvečer se boste 
na Mestnem trgu razvajali z raznoliko kulinariko, Miklošičeva 
ulica bo polna ponudbe ustvarjalcev, izdelovalcev in umetni-
kov ročnih spretnosti, na Novem trgu pa se bo odvijal pester 
otroški program,« je napovedala Tanja Srečkovič Bolšec, direk-
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torica Zavoda za turizem Ptuj. 

XV. Rimske igre bodo od 18. do 
21. avgusta

»XV. Rimske igre bodo prav gotovo največja predstavitev antike 
v tem delu Evrope. Ponovno bomo obudili zgodbe, stare 2000 
let, in spremenili Ptuj v antični Poetovio. Pričakujemo več kot 
800 udeležencev iz šestih držav, ki bodo predstavljali vse sloje 
rimske družbe. Pester otroški animacijski program, bogata 
kulinarika in nastopi v Teatru se bodo prepletali vse štiri dni. 
Predstavitev obrti, izdelava lončenih in lesenih izdelkov ter pre-
davanja bodo zanimivi za vse starostne skupine,« je napovedal 
Andrej Klasinc, predsednik društva Poetovio LXIX. Program 
se bo večinoma odvijal v Rimskem kampu Poetovio na Štukih, 
starem mestnem jedru in na Panorami.
Odprtje iger bo v četrtek, 18. avgusta, ob 19. uri v novem Teatru 
Rimskega kampa Poetovio. V petek, 19. avgusta, bo celodnev-
no dogajanje v kampu, otroški tabor in večerni spektakel. V 
soboto, 20. avgusta, ob 11. uri bo tradicionalna povorka po 
ulicah Ptuja, ob 12.30 pa tudi letos dirka kvadrig na Panorami, 
popoldan pa dogajanje v Rimskem kampu, kjer bo tudi večerni 
spektakel. V nedeljo, 21. avgusta, bo od 11. ure v kampu dru-
žinski dan.

Dnevi poezije in vina
Med 22. in 27. avgustom bo potekal 26. mednarodni pesniški 
festival Dnevi poezije in vina, na katerem prisluhnemo poeziji 
v najrazličnejših jezikih in okušamo vina iz cele Slovenije, Ptuj 
pa se spremeni v svetovno pesniško središče. Večerna pesniška 
branja bo vsak večer zaobjel koncert priznanih slovenskih in 
tujih glasbenikov, bogat spremljevalni program pa bo vključe-
val še pogovore z avtorji, vinsko-kulinarične pokušnje, ume-
tniške razstave in delavnice, gledališke performanse, okrogle 
mize, otroški program in več. Pestro, prijazno, živo.
Osrednje dogajanje bo potekalo na Mestni tržnici, a bodo v be-
sedah poezije in glasbe hkrati zaživeli tudi ptujska dvorišča ter 
izbrane lokacije v okoliških krajih. Ob častnih gostih festivala, 
ameriški pesnici Carolyn Forché in poljskem pesniku Tomaszu 
Różyckem, bodo svojo poezijo predstavili pesniki in pesnice iz 
več desetih različnih držav. Avtorica letošnjega Odprtega pisma 
Evropi bo svetovno znana galicijska pesnica in aktivistka Chus 
Pato, v središče pa tokrat postavljajo sodobno katalonsko po-
ezijo.

Mestno gledališče Ptuj 
Na odru Mestnega gledališča Ptuj bo predvidoma 27. avgu-
sta premiera nove produkcije, predstave Kdo se boji Virgini-
je Woolf?. Predstava nastaja v koprodukciji z Mini teatrom iz 
Ljubljane. 

»Letos pripravljamo izjemno ambiciozen projekt, ki ga bo reži-
ral svetovno priznani hrvaški režiser z vrhunskim renomejem 
Ivica Buljan, prejemnik številnih nagrad. V predstavi nastopa 
zvezdniška zasedba igralcev: Nataša Barbara Gračner, Brane 
Šturbej, Klara Kuk in Benjamin Krnetić. Sodelujeta tudi eden 
najboljših evropskih scenografov Aleksandar Denić ter kostu-
mografinja Ana Savić Gecan,« je povedal Peter Srpčič, direktor 
MGP.
Kdo se boji Virginije Woolf?, to delo že pol stoletja z lahkoto 
osvaja tako filmsko kot gledališko občinstvo. Odraža se v hu-
morističnih elementih črne, mračne in divje komedije ter z ele-
menti melodrame, tragedije in satire kliče po prevpraševanju 
družbenih konvencij na originalen in močan način, ki prav to 
dramsko delo uvršča v antologijo vrhunskih dosežkov svetovne 
dramske literature.

20. Ptujske grajske igre
V soboto, 10. septembra, letošnje že 20. Ptujske grajske igre 
prinašajo edinstveno doživetje zgodovine s skupinami iz Slove-
nije in tujine, ki ohranjajo tradicijo in kulturo srednjega veka. 
»Dopoldan se bomo v mestu poklonili županji in povabili me-
ščane na grajski turnirski prostor. Nato se bomo vsi sodelujoči 
v povorki odpravili do gradu,« je povedala predsednica dru-
štva Cesarsko-kraljevi Ptuj Marija Hernja Masten. Dogajanje 
bodo obogatili glasba na magičnih glasbilih na Ptujskem gradu, 
likovna kolonija, srednjeveška tržnica in podelitev odličij naj-
boljšim vinarjem iz Slovenskih goric in Haloz, udeležencem 
tradicionalnega Grajskega ocenjevanja vin.  

Festival ptujskih zgodb
Med 30. septembrom in 2. oktobrom bodo zaživele četrte Ptuj-
ske zgodbe. »S festivalom želimo ohraniti spomine, dogodke 
in zgodbe, ki jim grozi pozaba, ter predstaviti zanimivosti v 
mestu. K sodelovanju vabimo prav vse, ki bi želeli povedati 
kakšno zgodbo. Ptujske zgodbe pripovedujejo različni pripo-
vedovalci, tako strokovnjaki z nekega področja kot meščani, 
in tako z različnih zornih kotov delijo svoj pogled na Ptuj. Do 
letošnjega festivala smo spoznali zgodbe z zgodovinsko tema-
tiko, zgodbe o knjigah, o naravi, pticah, živalih, drevesih,« je 
povedala Jana Gerl, TuRA Ptuj.
Na prvem festivalu so se osredotočili na mestno jedro, kasneje 
pa se je festival razširil in se dogaja na sprehodih po mestu. 
Med drugim so se skozi mesto sprehodili z vinskimi zgodbami, 
obiskali vse tri mitreje in Park spominov. Organizatorji TuRA 
Ptuj dodajajo, da bodo tudi letos z vodenji, sprehodi, razmišlja-
nji, potepanji, ob kavi in še na kakšen drug način predstavljali 
zgodbe, povezane s Ptujem.
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33. festival Dobrote slovenskih kmetij – 
praznik slovenskega podeželja

Kmetije iz Slovenije in zamejstva so v ocenjevanje dale kar 987 
izdelkov, ki so bili razdeljeni v 17 skupin. Letos so ocenjeva-
nju dodali skupino izdelkov iz rib, saj narašča število kmetij, 
ki se ukvarjajo z gojenjem sladkovodnih rib in njihovo pre-
delavo (prekajena riba, razni namazi). »Število sodelujočih in 
število priznanj priča o izjemni kakovosti teh proizvodov, ki 
prihajajo s kmetij in predstavljajo način razvoja kmetij, pose-
bej na območjih, kjer so težji pogoji pridelovanja. Da se s tem, 
kar pridelamo, predelamo in ponudimo trgu, da tudi ekonom-
sko postaviti, da se to splača, da mlade generacije ostajajo na 
kmetijah,« je dejal Peter Pribožič, predsednik organizacijskega 
odbora festivala. 

»Dobrote slovenskih kmetij so poleg sejma AGRA najpo-
membnejši dogodek, kar se tiče kmetijstva in podeželja. Če pa 
govorimo o doma pridelani hrani s kmetije, pa lahko z gotovo-
stjo trdimo, da gre za najpomembnejši dogodek. Število vzor-
cev, ki prihajajo k nam, je stalno, kakovost izdelkov pa narašča. 
Tukaj je veliko vloženega znanja strokovnih služb, istočasno 
tudi kmetij, ki nekako tekmujejo, seveda pa je pomembno tudi, 
da preverjamo kakovost,« je dodal Andrej Rebernišek, direktor 
Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. 
Projekt »Dobrote slovenskih kmetij« kmetijam omogoča, da 
svoja tradicionalna znanja in prakse oblikujejo v visokokako-
vostne izdelke. Strokovno ocenjevanje in podelitev priznanj 
za kakovost spodbujata kmetije k dvigu kakovosti in njene-
mu ohranjanju. Kmetije so tudi vse bolj usmerjene v trženje 
in iščejo tržne niše, proizvode, ki so zanimivi, ki jih potrošnik 
išče. 

V ospredju so bila slovenska olja
Posebno mesto na letošnji prireditvi so imela slovenska olja. 
Njim je bil namenjen ob odprtju izvedeni strokovni posvet – 
Pestrost ponudbe slovenskih olj in njihova uporaba v kulina-
riki. Govorili so o predstavitvi zaščitenega oljčnega olja in šta-
jerskega bučnega olja, o pridelavi oljaric in predstavili primere 
dobrih praks. Oljem pa so posvetili tudi celotno razstavo v re-
fektoriju samostana, kjer so jih razdelili po skupinah in vrstah, 
predstavljena so bila tudi olja zaščitenih znamk.
»Pri oljih je zanimivo, da je to ena tržna niša. Slovenci smo na-
vajeni na olja. Štajerski del mogoče bolj na bučno, primorski na 

V minoritskem samostanu se je med 20. in 22. majem odvil 
festival Dobrot slovenskih kmetij, ki ima že 33-letno tradicijo. 
Začel se je s strokovnim posvetom o slovenskih oljih, ki jim 
je bila posvečena tudi celotna razstava. Projekt vsako leto 
izvede strokovna služba Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj 
ob sodelovanju vseh zavodov po Sloveniji in Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije. Organizatorji so poskrbeli, da je 
bil tridnevni dogodek pravi praznik slovenskega podeželja. V 
ospredju je bila Primorska z oljčnimi olji. 

Mateja Tomašič
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oljčno, preostali del pa tudi mešano in belo olje. Oljarice so kar 
pomemben del pridelave na slovenskih kmetijah in zato smo se 
odločili, da to izpostavimo. Trenutna situacija pa narekuje, da 
bo pri oljih treba biti precej samooskrben. Spodbuditi, da se na 
kmetijah to dogaja, je naš namen, predvsem pa imamo kar lepo 
število kmetij, ki sodeluje na ocenjevanju z olji in dosegajo res 
vrhunske rezultate,« pojasnjuje Pribožič. 
Bogat spremljevalni program festivala
Na stojnicah na dvorišču minoritskega samostana se je s pro-
dajo svojih izdelkov predstavilo več kot 30 kmetij. V šotoru so 
na dan odprtja festivala imeli pokušino dobrot, ki so povezane 
z uporabo olja (oljev krompir, bučna juha, mesna solata – »esi-
hflajš«), vse tri dni pa sta v šotoru dve kmetiji pripravljali toplo 
hrano. V okviru likovnega natečaja za otroke osnovnih šol in 
vrtcev z naslovom od Cveta do olja so prejeli več kot 300 likov-
nih del. Komisija jih je ocenila in za pet izbranih del so mladim 
ustvarjalcem podelili priznanja za likovno ustvarjalnost, 60 iz-
branih del pa so razstavili v refektoriju ob razstavi olj. Odvila 
sta se tudi nastop folklornih skupin Folkfest in Vinisov dan, 
v okviru katerega so vinarjem podelili priznanja za najbolje 
ocenjena vina na 5. državnem ocenjevanju vin VINIS-a (Zveze 
vinogradnikov in vinarjev Slovenije). Izvedli so tudi tradicio-
nalno javno radijsko oddajo Med ljudskimi pevci in godci na 
Radiu Ptuj ter podelili več kot 800 priznanj za ocenjene izdelke. 
V 33. letih so na Ptuju podelili več kot 22.600 priznanj
»To priča, da je to delo potrebno, da je to delo res usmerjeno 
v pomoč kmetijam, kajti ta priznanja so velik del promocije 
samega izdelka, samih kmetij, predvsem pa te pestrosti slo-
venskega podeželja. Od leta 1996 je KGZ Ptuj v celoti prevzel 
organizacijo. Vemo, da je bila to ideja tukajšnjega turističnega 
društva in takratne Občine Ptuj. Leta 1990 je prišlo do prve 
razstave, prvega ocenjevanja, potem pa smo dodajali vsako leto 
nekaj novega, nekaj več,« je dejal Peter Pribožič. 
S hrano najbolj začutimo pestrost in raznolikost slovenskega 
podeželja. »Vsako leto, ko organiziramo ta dogodek, smo iz-
jemno ponosni in dejansko tega, kar ponuja naše podeželje s 

temi izdelki, nimajo države niti v Evropi niti v svetu. Moramo 
se res pohvaliti, saj smo imeli že številne tuje ambasadorje, ki 
so obiskali ta dogodek, in so bili vsi presenečeni, ko so videli, 
da ima taka mala država, kot je Slovenija, z dvema milijonoma 
prebivalcev, toliko različnih izdelkov s kmetij. Kar je res unikat 
na takem malem prostoru,« je povedal Andrej Rebernišek.
Dogodka se je udeležila tudi ptujska županja Nuška Gajšek in 
ob tem dejala: »Me veseli, da držimo to tradicijo in jo vsako leto 
nadgrajujemo in da je ta festival Ptuj postavil na zemljevid kot 
prestolnico širšega podeželja. Je to res čudovit dogodek, kjer se 
poklonimo slovenski prehrani in slovenskim pridelovalcem.«
Slovenski portal www.dobroteslovenskihkmetij.si
Lani je zaživela tudi spletna platforma Dobrote slovenskih 
kmetij, ki je namenjena promociji pridelkov in izdelkov sloven-
skih kmetij in na drugi strani potrošnikom, ki te izdelke iščejo. 
Trenutno so na njej predstavljeni izdelki 160 kmetij, k vpisu 
pa vabijo vse kmetije, ki s svojimi izdelki sodelujejo na ocenje-
vanjih Dobrot slovenskih kmetij. »Na tem portalu pa je tudi 
zagotovljeno sodelovanje na javnih razpisih za hrano v javnih 
zavodih in pa HoReCas sistem, za hotele, gostinstvo. Vse, kar 
slovenske kmetije pridelajo, naj bo promovirano na enem 
mestu,« je še povedal Pribožič. 
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Stanka Krajnc Letonja

Vabljeni h glasovanju o
participativnem proračunu za leto 2023

Tudi letos smo v Mestni občini Ptuj pri-
stopili k participativnemu proračunu, 
pri katerem je del proračunskega denarja 
razporejen tako, da o tem, kako se bo po-
rabil, odločate občanke in občani. Vi ste 
tisti, ki določite, kaj si v mestu želite, za 
katere projekte in investicije želite, da jih 
izvedemo. Za participativni proračun za 
leto 2023 bomo namenili 175.000 evrov, 
kar je 50.000 evrov več kot lani.
V aprilu smo v podporo razvoju projek-
tnih predlogov organizirali delavnice, 
na katerih smo predstavili participativni 
proračun, kako lahko sodelujete, občani 
pa ste lahko že oblikovali osnutke pre-
dlaganih pobud. Nato smo do 9. maja 
zbirali projektne predloge, bliža pa se 
glasovanje, na katerem boste občanke in 
občani odločali, katere projekte želite v 
okviru razpoložljivih sredstev predno-
stno izvesti na posameznem območju.

POMEMBNE INFORMACIJE O 
GLASOVANJU
Glasovanje bo potekalo v sredo, 15. 
junija 2022, od 15. do 19. ure (predčasno 
glasovanje) in v nedeljo, 19. junija 2022, 
od 8. do 12. ure. Predčasno glasovanje 
bo možno le na sedežu Mestne občine 
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Vsak občan lahko glasuje za vse projekte, 
v vseh območjih.
Glasujete lahko le občani s stalnim pre-

bivališčem v Mestni občini Ptuj, ki boste 
do dneva glasovanja dopolnili 15 let. V 
skupini »mladi« pa lahko glasujete le 
mladi, stari med 15 in 29 let (do vključno 
zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem). 
Predložiti je treba osebni dokument.
Občani lahko glasujete le na sedežih oz. 
določeni lokaciji svoje četrtne skupnosti.
Mladi boste prejeli dve glasovnici, eno 
za mlade in eno »navadno«, na vsaki 
glasovnici lahko glasujete za največ tri 
projekte.

KAKO GLASUJETE?
Med predlaganimi pobudami lahko iz-
berete največ tri najboljše. Najboljši po-

ČS Breg - Turnišče
Dom krajanov Ivan Spolenak Breg, Zadružni trg 12, Ptuj, in
Dom krajanov Turnišče, Selska cesta 2, Ptuj

ČS Center Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

ČS Grajena Dom krajanov Grajena, Grajena 46, Ptuj 

ČS Jezero Dom krajanov Budina - Brstje, Belšakova ulica 20a, Ptuj

ČS Ljudski vrt Dom krajanov dr. Jožeta Potrča, Potrčeva cesta 34, Ptuj

ČS Panorama Dom krajanov Olge Meglič, Vičava 46, Ptuj

ČS Rogoznica Kulturni dom Rogoznica, Slovenskogoriška cesta 18, Ptuj

ČS Spuhlja Večnamenska dvorana Spuhlja, Spuhlja 12a, Ptuj

Na dan uradnega glasovanja boste lahko glasovali le znotraj svoje četrtne skupnosti, 
in sicer:

delite tri točke, drugi najboljši dve točki 
in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro 
označite tako, da zaporedne številke 
pobud s številko in besedo vpišete na tri 
za to pripravljena mesta. 
Glasovnice, na katerih bo izpisana za-
poredna številka pobude, ki ne obstaja, 
bodo neveljavne.
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IZ MESTNE HIŠE

Posadili drevesa v prvem mestnem sadovnjaku

Na Potrčevi 30 oskrbovanih stanovanj

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

V Mestni občini Ptuj smo 22. april, dan Zemlje, obeležili s 
saditvijo dreves v »prvem mestnem sadovnjaku«. Na pobudo 
Soroptimist kluba Ptuj, da mestu in občanom podarijo sadna 
drevesa, smo v Mestni občini Ptuj razmislili o primerni lokaciji 
in se odločili za Mlinsko cesto, kjer so urbani vrtovi. Z željo, 
da drevesa povežejo različne generacije, vrtičkarje in najmlajše 
iz vrtca, vse, ki bodo prišli nabrat plodove narave. Urbani vr-
tički so bogatejši za senco dreves jablan, češenj, hrušk, sliv in 
nešpelj. Letošnji dan Zemlje je potekal pod geslom »vlagajte v 
naš planet«, zato je to naš skupni prispevek skupnosti in okolju, 
v katerem živimo.
Članice Soroptimist kluba Ptuj so 22 dreves posadile ob meji 
vrtičkov, v neposredni bližini enote Zvonček Vrtca Ptuj. Dve 

Mestna občina Ptuj je za namen izgradnje varovanih stanovanj 
lani julija na javni dražbi prodala parcelo na Potrčevi najvišje-
mu ponudniku, Nepremičninskemu skladu Pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d. o. o.
Na zemljišču s površino 1896 m2 ob Potrčevi cesti se načrtuje 
izgradnja večstanovanjskega objekta s 30 oskrbovanimi naje-
mnimi stanovanji. Slednja bodo arhitekturno in arhitektonsko 
prilagojena starejšim (dvigalo, držala, prilagojena kopalni-
ca, vgrajena kuhinja …), primerna pa bodo za bivanje ene ali 
dveh oseb. Namenjena bodo osebam, starejšim od 65 let, ki jim 
zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Vseljiva bodo 
predvidoma v letu 2024. Oddajala se bodo z razpisom, ki bo 
objavljen ob zaključku del.

drevesi pa sta v središču vrtov posadili županja Nuška Gajšek, 
ki je podprla projekt kluba, in Mirjana Petrovič, predsednica 
Soroptimist kluba Ptuj.

Aktualno dogajanje
v Mestni občini Ptuj
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Dan odprtih vrat za starejše

Stanka Krajnc Letonja

Letos smo vrata mestne hiše prvič odprli za starejše, saj želimo 
v lokalni skupnosti okrepiti povezanost med starejšimi občan-
kami in občani ter županjo. Z dnevom odprtih vrat za starejše 
smo jim želeli približati delovanje občinske uprave in povezati 
društva, ki delujejo na področju starajoče se družbe.
Na dan odprtih vrat Mestne občine Ptuj za starejše smo zanje 
pripravili sprejem ter vodeni ogled mestne hiše, predstavitev 
delovanja občinske uprave in mestnega sveta v poročni dvorani 
ter druženje z županjo.

Četrtošolci obiskali županjo

Stanka Krajnc Letonja

Kot že lani smo tudi letos za četrtošolce ptujskih osnovnih šol 
pripravili majhno presenečenje. V učnem načrtu imajo med 
drugim tudi poznavanje domačega kraja, zato smo združili pri-
jetno s koristnim. Na obisk je prišlo enajst skupin četrtošolcev, 
ki so Ptuj spoznali malce drugače, pripravili smo voden ogled 
po mestu, ob koncu pa srečanje z županjo pred mestno hišo, 
kjer so ob sladoledu sproščeno poklepetali o tem, kaj bodo 
počeli v poletnih dneh.
Bili pa so tudi polni zamisli, kaj vse bi lahko v mestu še postori-
li, čeprav so poudarili, da je na Ptuju lepo živeti.

Policijska postaja Ptuj, Osojnikova cesta 29, telefonska 
številka: 02 780 91 00 (ali 113), Gasilski dom Ptuj, Nataši-
na pot 1a, telefonska številka: 02 746 47 31 (ali 112); Zdra-
vstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, telefonska številka: 
02 787 15 00 (ali 112); Bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, 
telefonska številka: 02 749 14 00; Center za socialno delo 
Ptuj, Trstenjakova ulica 5, telefonska številka: 02 787 56 
00; Mestna občina Ptuj, splošne informacije: 02 748 29 
99; Upravna enota Ptuj, splošne informacije: 02 798 01 
00.

Pomembne informacije in 
telefonske številke
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Nova igrala pri OŠ Mladika

Bobnarji na Ptujskem gradu

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Na dvorišču OŠ Mladika so 3. maja svojemu namenu predali 
igrala, ki jih je podarilo podjetje CAMPUS SAVA PTUJ. Rav-
natelj Bogomir Širovnik se je donatorjem zahvalil in izrazil ve-
selje, da se zavedajo, kako pomembna je igra za zdrav razvoj 
otrok. Z igro se veliko naučimo, igra razvija otrokovo mišlje-
nje in spretnosti, med igro se učimo empatije, strpnosti. Tudi 
županja Nuška Gajšek se je zahvalila donatorjem in poudarila, 
kako pomembno je povezovanje v dobro skupnosti. Učencem 
je zaželela obilo razigranih trenutkov.

14. maja so turnirski prostor Ptujskega gradu preplavili bob-
narji in nam pričarali edinstven dogodek v edinstvenem am-
bientu. Dogodek, poln čustev, zaradi glasbe, ki je po dveh letih 
znova navduševala in povezovala, predvsem pa zaradi Mateja, 
fanta, za katerega smo zbirali sredstva.
Idejni vodja dobrodelnega projekta je Marko Soršak Soki, 
bobnar skupine Elvis Jackson, ki je v sodelovanju z Avtohišo 
Furman in Toyoto Slovenija pomagal Mateju pridobiti sredstva 
za nujno potreben kombi. Po lanskoletnem dogodku v Maribo-
ru je Ptujčan Mihael Toš, si je sicer bobnar zasedbe Hudobni 
Volk, ki letos obeležuje 30 let delovanja, zamislil, da bobnarje 
pripeljejo tudi na Ptuj. Ideja je naletela na posluh pri županji 

Nuški Gajšek, in tako so nastali prvi obrisi dogodka Ptuj bobni 
– bobnarji na gradu. Projekt so podprli še v Zavodu za turizem 
Ptuj in Pokrajinskem muzeju Ptuj - Ormož.
Koncert je odprla ptujska rock zasedba Hudobni Volk, nato pa 
je s skupino The Rocktors v živo zaigralo skoraj 50 bobnarjev 
vseh generacij iz celotne Slovenije skupaj z gosti, člani Pihal-
nega orkestra Ptuj. Največje presenečenje pa je bilo vozilo za 
Mateja, saj z mamo Sanjo nista pričakovala, da jima bo na do-
godku predano v uporabo. Pričakovala sta namreč, da bo Matej 
le zaigral skupaj z bobnarji.
Organizatorji so pripravili tudi pester spremljevalni program, 
vodene oglede po muzejski zbirki glasbil PMPO, glasbeno 
delavnico za otroke Grajske muzikalnice s PMPO in bratoma 
Malek, poskrbeli pa so tudi za lačne in žejne obiskovalce.
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SLOVENIJA IN EVROPA

Volitve v Državni zbor RS 2022

Obletnica vstopa Slovenije v EU

Bronja Habjanič

Stanka Krajnc Letonja
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Tokratne parlamentarne volitve so ptujskemu okolišu prinesle 
tri poslance – dva sta še iz prejšnje sestave vlade – Jožef Lenart 
in Suzana Lep Šimenko (oba SDS), na novo pa se v politiko 
podaja Dejan Zavec, ki je kandidiral na listi dr. Roberta Goloba 
(Gibanje Svoboda). Dosedanji poslanec Levice, Boštjan Koraži-
ja, pa poslanske klopi zapušča. 
Volitve v Državni zbor Republike Slovenije so potekale 24. 
aprila. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v 
Sloveniji glasovalo 70,97 % vseh volilnih upravičencev. 

Jožef Lenart je bil izvoljen v volilnem okraju Ptuj I: 33,45 %, 
dobil je 4918 glasov. 
Lenart je po izobrazbi diplomirani organizator menedžer za 

kadre in izobraževanje. Je član Združenja za vrednote sloven-
ske osamosvojitve ter od leta 1998 član Slovenske demokratske 
stranke. Je tudi član uredniškega odbora pri reviji Ptujčan. Nje-
govo vodilo: »Delaj in ustvarjaj po svojih najboljših sposobno-
stih, znanju ter ne stori sočloveku tega, česar nočeš, da bi kdo 
storil tebi.«

Dejan Zavec je bil izvoljen v volilnem okraju Ptuj II: 34,63 %, 
prejel je 3976 glasov. 
Zavec je začel boksati pri 16 letih v Boksarskem klubu Ptuj. 
Leta 2006 je diplomiral kot trener boksa, leta 2010 pa odprl 
tudi svoj vadbeni center na Ptuju – Dejan Zavec Gym, v kate-
rem ljubezen do tega športa prenaša na mlajše generacije. Par-
tnerka in najstniški hčeri so najzaslužnejše za njegove uspehe v 
profesionalnem ringu, saj so ga vseskozi spodbujale. Danes so 
tiste, zaradi katerih se je odločil iti v politiko – zato da bo lahko 
ponosen na to, da je zanje pomagal ustvariti lepšo prihodnost.

Suzana Lep Šimenko je bila izvoljena v volilnem okraju Ptuj 
III: 34,32 %, prejela je 4332 glasov. 
Zaključila je EPF v Mariboru. Na fakulteti je opravljala tudi 
svojo prvo redno zaposlitev kot asistentka za predmetno po-
dročje politike organizacije, strateškega managementa, plani-
ranja in analiziranja. Julija 2014 je bila izvoljena za poslanko. Je 
podpredsednica odbora za gospodarstvo pri Strokovnem svetu 
SDS, predsednica Ptujske regijske koordinacije SDS in pred-
sednica občinskega odbora SDS Videm. Njeno vodilo: »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno« 
(Mali princ).

Turistično društvo Ptuj in Mestna občina Ptuj sta 18. obletni-
co vstopa Slovenije v Evropsko unijo obeležila v Minoritskem 
samostanu Ptuj s prireditvijo »Spoznavajmo države Evropske 
unije«, na kateri so se na temo evrovizijske pesmi predstavili 
vrtci, osnovne in srednje šole. Več kot 24 zavodov in 260 sode-
lujočih je poskrbelo za prijeten, z glasbo obarvan dan, posve-
čen polnoletnosti naše države v Evropski uniji. Sledil je slovesni 
dvig evropske zastave v ptujskem »Evro parku«. Zdravljico in 
Odo radosti je odpel Kristijan Furman iz ZGŠ v samostanu sv. 
Petra in Pavla. Zastavo sta dvignila županja Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek in predsednik Turističnega društva Ptuj Peter 
Pribožič.
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Bronja Habjanič

Petra Cafuta Starkl, notarka 

Na Ptuju ste nasledili dolgoletno notarko Marijo 
Škovrlj. Ste jo osebno poznali in sta morebiti tudi 
že predhodno kaj sodelovali? Kakšno »zapuščino« 
vam je pustila – bo lahko stopiti v njene čevlje?

Ja, nasledila sem »svojo« notarko Marijo Škovrlj, 
ki je prej nisem osebno poznala. Naša pisarna je 
bila, kot se je sama rada pošalila, »butična pisarna«, 
vrata v notarkino pisarno so bila zmeraj odprta, tako za stranke 
kot nas zaposlene, in zato sem imela priložnost slišati vsak njen 
nasvet, pravne pouke strankam in različne življenjske situacije, 
s pomočjo katerih sem se naučila veliko stvari, ki se jih v šoli ne 
moreš naučiti, stvari, ki ti jih dajo praksa in dolgoletne izkušnje, 
ki jih je notarka Marija Škovrlj imela ogromno, saj je, preden 
je postala notarka, delala tudi kot sodnica in odvetnica. Moje 
mnenje je, da če izobrazbo združiš z življenjsko šolo, prakso 
in izkušnjami, si lahko v vsakem poklicu še toliko uspešnejši. 
Čeprav je prej nisem poznala, sva se hitro spoznali, videla sem, 
da je zelo dobra oseba in super »šefica«, ki si jo lahko vsak de-
lavec samo želi. Vedno je stala za svojimi zaposlenimi in jo kot 
osebo in nekdanjo šefico zelo spoštujem. 
Mislim, da mi je dala dobro popotnico za naprej, najbolj pa bi 
poudarila njeno iskrenost, natančnost ter predanost, in zato 

Petra Cafuta Starkl se je šolala v takratni OŠ Franca Osojnika na 
Ptuju, sedaj OŠ Ljudski vrt, nadaljevala v Srednji ekonomski šoli na 
Ptuju, nato pa se vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani, kjer je tudi 
diplomirala. Svoje delovne izkušnje je pridobila v notarski pisarni no-
tarke Marije Škovrlj na Ptuju, kjer se je zaposlila 1. julija 2009 kot 
notarska pripravnica. V vmesnem času je opravila voluntersko sodni-
ško pripravništvo na Višjem sodišču v Celju in tako izpolnila pogoje 
za opravljanje pravniškega državnega izpita, ki ga je opravila leta 
2014. Po dobrih sedmih letih dela v notarski pisarni je bila z odločbo 
Notarske zbornice Slovenije 20. decembra 2016 imenovana za no-
tarsko pomočnico pri notarki Mariji Škovrlj, leta 2019 pa je v skladu s 
103. členom ZN izpolnila tudi pogoje za notarsko namestnico.
Kot pravi, je v življenju načeloma človek načrtov, vendar jo je v no-
tariat zaneslo čisto naključno. Imela je srečo, da se je v tem poklicu 
takoj našla in vedela, da želi v notariatu tudi ostati. Njeno prepričanje 
je, da je opravljanje notarskega poklica posebno poslanstvo in zanjo 
pomeni uresničitev poklicnega in osebnostnega cilja.

upam, da bom nadaljevala tako dobro kot ona. Sva pa še sedaj 
v zelo dobrih odnosih in stikih. 

Nam lahko na kratko opišete, kaj pravzaprav dela notar?
Notarjevo delo je zelo obsežno, čeprav veliko ljudi misli, da 
samo »štempljamo«. Vsega ne bi naštevala, poudarila pa bi le 
najpomembnejše, in sicer sestavljanje javnih in drugih listin, 
overjanje, vpise v zemljiško knjigo, hrambo denarja, vredno-
stnih papirjev in drugih listin, zastavne listine in hipoteke, 
oporoke … Pri svojem delu se notar srečuje s številnimi stran-
kami, pri čemer se v največji meri trudimo obvarovati njihovo 
osebno dostojanstvo in skrbimo za pravno varnost vseh prav-
nih poslov. Skrbimo za premoženjske pravice posameznikov in 
gospodarskih družb in s svojo strokovnostjo ter neodvisnostjo 
skrbimo za varnost pravnega prometa, kar je bistvo notariata 
kot javne službe. 

Je pri nas, na Ptuju, dela za notarje dovolj? 
Mislim, da. V Zakonu o notariatu in Odredbi o številu in sede-
žih notarskih mest je določeno, koliko notarskih mest je lahko 
na določenem območju, saj omejitev števila notarskih mest 
in kriteriji, ki so določeni za notarja, pomembno vplivajo na 
kakovost notarskih storitev in manj zlorab. Na Ptuju sva dva 
notarja in mislim, da je ravno prav dela za oba.

Kako se boste s svojim delom približali Ptujčanom?
Poslujem od 1. marca 2022 in upam, da so me ljudje že malo 
spoznali. Drugače pa s svojim delom, strokovnostjo, odprtostjo 
in prijaznostjo. Sama se držim načela, da se dobro z dobrim 
vrača, in mislim, da če delaš dobro in pošteno, je to ključ do 
ljudi.
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Mateja Lobenwein, nova ravnateljica 
Vrtca Ptuj

Kaj ste si zadali kot nova ravnateljica?
Prepričana sem, da s svojim osebnim pristopom in strokovno 
usposobljenostjo lahko povežem delo tako zaposlenih Vrtca 
Ptuj kot staršev in ustanoviteljice Mestne občine Ptuj v uspe-
šno, zakonito ter transparentno delovanje zavoda. Dobra so-
delovalna kultura vseh v procesu vzgoje in izobraževanja za-
gotavlja otrokom najkakovostnejše, varno in vedro preživljanje 
časa v vrtcu.

Kakšen razvoj vrtca lahko pričakujemo pod vašim vodstvom?
V oblikovanje uspešne skupne vizije morajo biti vpeti vsi ude-
leženci procesa, zato se bom zavzemala za oblikovanje vizije 
zavoda, ki bo kompromis med različnimi interesi, saj le ob 
jasni predstavi, kakšen zavod si želimo v prihodnosti, lažje na-
črtujemo pot, čutimo pripadnost in odgovornost in smo bolj 
motivirani za doseganje ciljev. Javno mnenje o vrtcu je zelo po-
membno v ožjem in širšem okolju. Skupaj z vsemi deležniki 
procesa se bom trudila razvijati podobo vrtca, ki nas bo delala 
prepoznavne tako v lokalnem okolju kot tudi v širšem prostoru 
in bo v najvišje dobro naših najmlajših. Skrbela bom za tvorno, 
zaupanja vredno medsebojno komunikacijo z ustanoviteljico 
Mestno občino Ptuj ter za odgovorno, pregledno porabo javnih 
sredstev v želji po zagotavljanju dobrih materialnih in prostor-
skih pogojev za delovanje, dosledno in sproti bom spremlja-
la mnenja, pričakovanja, pobude in stališča staršev, zato bom 
staršem vedno na voljo za pogovor, sprotno reševanje konflik-
tov in iskanje najustreznejših rešitev. Skrb za profesionalni in 
osebnostni razvoj kadrov v vrtcu je zame zelo pomembna, zato 
bom v mandatnem obdobju zaposlene spodbujala k profesio-
nalnemu razvoju, soustvarjanju in negovanju dobrih medse-
bojnih odnosov, ki pomembno prispevajo k dobremu počutju 

Tretjega maja letos je delo nastopila nova ravna-
teljica Vrtca Ptuj. Ob tej priložnosti smo jo pova-
bili na pogovor.

vseh zaposlenih. Največjo skrb in pozornost bom namenila 
otrokom in zagotavljanju enakovrednih pogojev za celostni 
razvoj slehernega otroka ter upoštevanju individualnih razlik 
v razvoju in napredku.

Kaj bo vaš največji izziv, s katerim se boste spopadli?
Ravnatelj mora dobro poznati potrebe predšolske dejavnosti, 
otrok, staršev, zaposlenih in lokalne skupnosti, zato bo moj prvi 
in največji izziv napraviti poglobljeno analizo stanja v zavodu, 
jo oceniti in na podlagi ugotovitev najti ustrezne rešitve. 

Kako kaže z letošnjim vpisom? Bo dovolj prostora za vse 
malčke?

Letošnji vpis pravkar poteka. Prostora za vse malčke bo dovolj, 
kar je zagotovo olajšanje za starše naših najmlajših občanov.

Osnovno šolo je Mateja Lobenwein obiskovala v Kidričevem, nato je 
šolanje nadaljevala na Ekonomski šoli Ptuj in kasneje na Pedagoški 
fakulteti Maribor. Svoja strokovna znanja in izkušnje je pridobivala 
v gospodarskem okolju, kjer je delala na področju trženja in mar-
ketinga in v vrtčevskem okolju, kjer se je kalila na zelo različnih de-
lovnih mestih. Prva tri leta je bila pomočnica vzgojiteljice v rednem 
in izmenskem oddelku, deset let ji je bilo zaupano delovno mesto 
vzgojiteljice. Kot vzgojiteljica je delo opravljala v vseh starostnih sku-
pinah, tako v rednih kot v izmenskem oddelku in v različnih enotah 
ptujskega vrtca ter z različnimi sodelavkami. Vodstvene sposobnosti 
je pridobivala kot pomočnica ravnateljice in nato kot vodja enote Vi-
jolica. S teh dveh pozicij je imela izjemno priložnost pridobiti celostni 
pogled na delovanje zavoda, tako z organizacijskega kot tudi vse-
binskega vidika. Pomembne izkušnje je pridobila tudi z delovanjem 
v svetu zavoda in svetu staršev Vrtca Ptuj in OŠ Kidričevo. Vedno si 
je želela delati v vzgoji in izobraževanju, saj zanjo otroci izžarevajo 
pristno energijo, srčnost in iskrenost.
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Povzel: Tobija Lakić

Ptujčani v parlamentu

V Ljubljani se je 11. aprila 2022 odvilo že 32. srečanje nacional-
nega Otroškega parlamenta, ki ga organizira Zveza prijateljev 
mladine Slovenije. Skozi medobčinsko sito pod vodstvom ko-
ordinatorke Vojke Havlas je bilo izglasovano, da bodo ptujsko 
regijo zastopali Iza Visenjak, Špela Franc, Neja Šerdoner in Žan 
Novak, sam pa sem jih spremljal kot novinar. 
Naša mentorica Urška Vučak Markež nas je med vožnjo sezna-
nila s pomembnimi informacijami o poteku dneva. 
Parlamentarno poslopje nas je pričakalo obsijano s soncem. 
Učenci iz cele Slovenije so pred vhodom nestrpno čakali, da se 
vrata parlamenta odprejo. Verjetno nas je bila tam večina takih, 
ki notranjosti hrama naše demokracije še nismo videli v živo. 
Po varnostnem pregledu smo se nato zbrali pred vrati velike 
dvorane in si ogledovali znano stensko fresko v parlamentarni 
avli. Parlamentarci so zasedli svoja mesta v dvorani, novinarji 
in spremljevalci pa na balkonu tik nad njimi. 
Član delovnega predsedstva lanskega NOP Primož Oberč je 
izpeljal uvod ter delo predal novemu delovnemu predsedstvu 
Vidu, Aishi, Zali in Izi, ki prihaja iz ptujske regije. 
Uvodni govor in pozdrav sta bila zaupana Igorju Zorčiču, 
predsedniku državnega zbora. Spodbudne besede sta nam na-
menila tudi Darja Groznik, predsednica ZPMS, in državni se-
kretar Damir Orehovec.
Parlamentarci so najprej z anonimnim glasovanjem izbrali 
temo otroškega parlamenta za naslednje leto – duševno zdrav-
je otrok in mladih. 
Po odmoru je sledilo delo v petih tematskih delovnih skupinah, 
kamor so bili učenci vnaprej razvrščeni po regijski zastopano-
sti:
Moj poklic – skrbi, pričakovanja, znanja in veščine: S pred-
stavitvijo svojih hobijev so učenci ugotovili, da so ti najboljša 
popotnica za izbiro poklica. Spoznali so, da nam šole premalo 
pomagajo pri izbiri poklicne poti in da bi o tem morali govoriti 
prej, že v 6. in 7. razredu. Želijo si več podatkov o zaposljivosti 
in se bojijo, da ne bodo dobili službe.
Poti do mojega poklica: Ugotovili so, da večina učencev še ni 
odločena o izbiri poklica in bi radi več informacij. Počutijo se, 
kot da učitelji učijo stene in se jim ne posvečajo dovolj. Predla-

gali so razdelitev razredov na višjo in nižjo raven, krajšo osnov-
no šolo in izboljšanje delovnih praks pri podjetjih.
Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti: V prihodnosti vidijo 
zelene poklice, urbane kmetije in veliko poklicev s področja in-
formacijskih tehnologij. Verjamejo, da bodo fizično zahtevne
poklice skoraj v celoti zamenjali roboti in da bodo ključni po-
klici v robotiki.
Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo: 
Učenci menijo, da je velika težava iskanje izobrazbe in pokli-
cev v tujini (beg možganov). Že otrokom starši govorijo, da 
je izobrazba v tujini boljša kot v Sloveniji, kar ne drži. Veliko 
mladih se tudi izobrazi doma, nato pa dela v tujini, kar je slabo 
za državo, a je lahko tudi posledica slabih delovnih pogojev v 
Sloveniji.
Vpliv covida-19 na izbiro poklica: Ugotovili so, da se v neka-
terih šolah zaradi covida-19 niso izvedli informativni dnevi. 
Epidemija naj bi jim tudi predstavila nove poklice, kot je epi-
demiolog, in jim prikazala slabe delovne pogoje medicinskih 
sester. Ugotovili so tudi, da je veliko vpisa na gimnazije, saj so 
si nekateri učenci zaradi »plonkanja« med šolo na daljavo dvi-
gnili povprečje ocen.
Pred stavbo DZ nas je nato čakalo veliko novinarjev in foto-
grafov, saj nas je obiskal predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki se nam je pridružil na skupinskem fotografiranju. V 
veliki dvorani nam je namenil tudi nekaj lepih besed. Pouda-
ril je, da so pri izbiri poklica najpomembnejše osebnostne la-
stnosti, ki ob znanju omogočajo uspešnost. Pozval nas je, da 
črpamo znanje, da se trudimo in smo odgovorni do sebe in do 
drugih. Pridružili so se nam še drugi poslanci, ki so poslušali 
naše nadaljnje delo.
V parlamentarni razpravi so predstavniki vsake delovne skupi-
ne opisali glavne poudarke iz skupinskih debat. Beseda je tekla 
o različnih zadevah in vsak je imel svoje mnenje. Predstavniki 
s Ptuja so se v razpravo vključili kar trikrat in vsakič podali 
zanimiv argument.
Po naporni razpravi je v parlamentarni menzi sledilo še odlično 
kosilo. Med vožnjo domov pa smo strnili svoje vtise o dnevu, ki 
nam bo še dolgo ostal v lepem spominu.
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Dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

Izmenjevalnica jaz tebi – ti meni

Ponovna uporaba zavrženih predmetov za 
varovanje voda, zraka in tal

V CID Ptuj so 14. maja organizirali izmenjevalnico Jaz tebi 
– ti meni, ki je bila tokrat del evropske pobude #TheGreen-
Track. Obiskovalci so lahko izmenjali pomladno-poletna 
oblačila, čevlje, torbice, rute, nakit in druge modne dodat-
ke. Tako so lahko osvežili svojo garderobo in naredili nekaj 
prijaznega za okolje, pa tudi za svoj žep.

Za vzgojo kilograma bombaža potrebnih 26.000 
litrov vode
Globalna proizvodnja vedno novega tekstila povzroča resne 
težave, kot so črpanje vodnih virov, saj je za vzgojo enega ki-
lograma bombaža potrebnih 26.000 litrov vode, istočasno se 
zmanjšuje slanost zemlje in uporabljajo se nevarne kemijske 
snovi, sežig nerecikliranega tekstila pa povzroča povečanje 
emisij ogljikovega dioksida. Zato je na področju okolja treba 
skrbeti, da se še uporabni izdelki ne zavržejo oziroma odložijo 
na odlagališča in tako podaljšamo čas, preden posamezni iz-
delek postane odpadek. S tem zmanjšujemo negativen vpliv na 
okolje in ohranjamo dragocene naravne vire, kot so voda, zrak, 
tla, narava idr.

Devet kilogramov izdelkov na prebivalca usmeriti v 
ponovno uporabo do leta 2025 
Slovenija je po količini odpadkov na prebivalca pod evropskim 
povprečjem, vendar pa žal nismo uspešni pri uporabi odpadkov 
kot surovin. Kljub definiranemu prednostnemu redu ravnanja 
z odpadki, kjer je na prvo mesto postavljeno preprečevanje 
nastajanja odpadkov, sledi pa ponovna uporaba pred reciklira-
njem, se v praksi še vedno srečujemo z neuresničevanjem naj-
pomembnejših elementov gospodarnega ravnanja z odpadki. 
Do leta 2025 morajo vse članice EU doseči cilj, tudi Slovenija, 
da se devet kilogramov izdelkov na prebivalca usmeri v ponov-
no uporabo.

Ponovna uporaba zavrženih predmetov
Z zakonodajnega vidika ni dovoljeno odlagati neobdelanih od-
padkov, zato so centri ponovne rabe pomembna nadgradnja 
v sistemu obdelave odpadkov in ponovne uporabe. Ponov-
na uporaba (reuse) je splošen pojem za vse operacije, kjer ob 
koncu življenja izdelek (end of life) usmerimo nazaj v obratova-
nje ali novo funkcijo; lahko v enaki ali drugačni obliki, z ali brez 
popravil, predelavo, designom itd. Hkrati popravilo izdelka in 
njegova ponovna uporaba porabita manj energije in naravnih 
virov v primerjavi z recikliranjem. Ponovna uporaba ima tako 
pomemben učinek na širšo javnost v okoljskem ozaveščanju in 
širjenju zavedanja, da je planet omejen z viri.

Centri ponovne rabe, tudi na Ptuju
S centri ponovne uporabe zmanjšamo potrebo po novih proi-
zvodih in s tem potrošnjo novih naravnih virov. S Centrom po-
novne rabe na Ptuju smo dobili možnost zmanjševanja količin 
tistih odpadkov, ki sodijo med še uporabne. Zelena cena izdel-
ka, kupljenega v centru ponovne rabe, prikazuje dejanske pri-
hranke na račun okolja in ima okoljskoozaveščevalni pomen, 
saj se danes nihče ne vpraša, koliko surovin, vode, energije in 
emisij je potrebnih za nov izdelek. Hkrati so odpadki ekonom-
ska kategorija, ki omogoča odpiranje novih delovnih mest.

Ali veste, kako dolgo razpadajo plastični kozarec, 
plenica, usnjena jakna, gumijasti škornji?
Usnje, pločevinka in plastični kozarec razpadajo 50 let, ple-
nica 450 let, časopis šest tednov, steklenica milijon let. Vsi se 
moramo zavedati, da naš planet takšnih količin odpadkov ne 
more več sprejemati. Zato bodimo PRIJAZNI DO OKOLJA za 
svoj planet, za svoj Ptuj, za naslednje generacije …
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So popustile »zavore« v cestnem prometu?

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Mestne občine Ptuj

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne 
občine Ptuj smo obravnavali stanje prometne varnosti v I. tri-
mesečju 2022 na območju Mestne občine Ptuj. Ugotovili smo, 
da so se razmere precej poslabšale. Obravnavanih je bilo 75 
prometnih nesreč oziroma 41 % več kot v prejšnjem obdobju. 
Ogromno se je povečalo število telesno poškodovanih (24), kar 
pomeni porast za več kot 280 %. Telesno poškodovanih je bilo 
14 voznikov osebnih avtomobilov, štirje kolesarji, trije potniki, 
ena peška in en voznik e-skiroja. Obravnavanih je bilo 56 pro-
metnih nesreč (povečanje za 19 %), v katerih je nastala samo 
materialna škoda. 
Vzroki za nastanek prometnih nesreč so neprilagojena hitrost 
glede na stanje vozišča, vremenske razmere in izkušenost vo-
znikov, izsiljevanje prednosti, predvsem starejšim pešcem na 
prehodih za pešce, nepravilna smer vožnje in prisotnost alko-
hola. 
Devet povzročiteljev prometnih nesreč (13,85 %) je bilo pod 
vplivom alkohola, kar je daleč nad povprečjem na območju EU. 
To pomeni, da je bil pod vplivom alkohola vsak sedmi povzro-
čitelj. 
Ugotavljamo, da je tudi na območju Mestne občine Ptuj pove-
čano število voznikov e-skirojev, zlasti mladostnikov. Mnogi ne 
uporabljajo površin, namenjenih kolesarjem, in vozijo brez ko-
lesarskih čelad, ki jih morajo imeti osebe do dopolnjenega 18. 
leta. Nekateri vozijo na skirojih tudi sopotnike, kar predstavlja 
izredno nevarnost. 

V porastu je tudi uporaba mobilnih telefonov med vožnjo in v 
prometu pešcev, ki zmanjšuje pozornost nad odvijanjem pro-
meta. 
Ugotavljamo nepravilno vožnjo na križiščih s krožnim prome-
tom (pri vključevanju uporaba levih smerokazov in pri izklju-
čevanju brez uporabe desnih), zlasti pri starejših voznikih, kar 
lahko privede do prometnih nesreč. 
V navedenem obdobju izstopajo kot povzročitelji prometnih 
nesreč kolesarji, ki menijo, da imajo absolutno prednost pred 
drugimi udeleženci v prometu (vožnja po prehodih za pešce, 
kjer ni zarisanih kolesarskih stez), ter s tem ogrožajo sebe in 
druge. 
Na področju prometne preventive dajemo velik poudarek iz-
obraževanju predšolskih otrok, učencev in dijakov, ki dosega-
jo nadpovprečne rezultate. Veliko truda v varnost v prometu 
vlagajo vzgojitelji in učitelji, člani Združenja šoferjev in avto-
mehanikov, policisti, medobčinski redarji, novinarji, strokovni 
sodelavci občinske uprave in člani SPV, vse s ciljem, da uresni-
čimo evropsko vizijo »Nič mrtvih« na slovenskih cestah, kar 
pa posamezni udeleženci v cestnem prometu izničijo s svojimi 
neodgovornimi ravnanji. Te bo treba vsaj za določen čas izklju-
čiti iz prometa. Nihče nima pravice, da ogroža življenje drugih. 
V Svetu za preventivo in vzgojo smo se odločili, da represiv-
nim službam (policija, redarstvo) predlagamo poostren nadzor 
in dosledno ukrepanje zoper tiste kršitelje v cestnem prometu, 
zaradi katerih prihaja do prometnih nesreč oziroma ogrožanja 
drugih v prometu. 
Spoštovani, pozivamo vas, da v cestnem prometu postanemo 
vzorniki drug drugemu in se ne ogrožamo. 
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PODJETNIŠTVO

Podjetniški izziv za mlade 2022

Stanka Krajnc Letonja

Gre za sklepni dogodek širšega programa spodbujanja pod-
jetništva med mladimi v Mestni občini Ptuj. ZRS Bistra Ptuj 
in Šolski center Ptuj, še posebej Šola za ekonomijo, turizem 
in kmetijstvo, že več let sodelujeta pri spodbujanju mladih v 
podjetniškem razmišljanju, organizatorji pa so letos v program 
vključili še osnovnošolce iz Podlehnika, Ormoža in Olgice. 
Ob šolskih podjetniških programih, ki jih vodijo učiteljice 
mentorice, je v start-up programu Podjetniškega inkubatorja 
mladim na voljo večmesečno intenzivno usposabljanje iz sno-
vanja poslovnih modelov. Iz ideje tako nastane model vitkega 
podjetja, za katerega podjetniška ekipa natančno določi, za 
kakšen izdelek oziroma storitev gre, komu je namenjen, nje-
govo vrednost, prodajne poti in doseg kupcev, opredelitev vseh 
materialov, procesov in partnerstev, potrebnih za nastanek 

izdelka. Kakšne stroške in prihodke lahko pričakuje s svojim 
podjetjem, pa ekipa predvidi s poslovnim modelom. Manager 
klub Ptuj je ob tem vzpostavil še mrežo mentorjev iz gospodar-
stva, ki so ekipam na voljo za dodatno pomoč pri izboljšavah 
njihovih poslovnih modelov.
Ekipe podjetnih mladih ljudi so ob pomoči mentorjev razvijale 
poslovne modele, ki so jih 11. maja v dvorani za odrom ŠC Ptuj 
predstavile pred komisijo in občinstvom.
Petčlansko strokovno komisijo, ki je ocenjevala izvirnost in 
poslovno dorečenost idej v dveh kategorijah (osnovne šole in 
srednje šole) ter njihovo predstavitev in občinstvo, so morali 
mladi prepričati v zgolj petih minutah. 
Na dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 130 mladih, njihovih 
mentorjev, učiteljev in predstavnikov gospodarstva, je tekmo-
valo 12 podjetniških ekip, štiri osnovnošolske in osem dijaških. 
Osnovnošolci so se predstavili z idejami HelMe, Smart Walk, 
FIT & FAST in CyberClothes, zmagovalna ideja je postala 
»Smart Walk« OŠ Ormož, ki je najbolj prepričala tudi občin-
stvo. Srednješolci pa so se predstavili z idejami Kletovio, Eldo-
rado ob reki Dravi, Tineri Romani, Štiri tačke, Moj nabiralnik, 
FITFRANC, School to go in LAV LAVIE, zmagala pa je ekipa 
Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo ŠC Ptuj z idejo »Moj 
nabiralnik«. 
Tudi letos so mladi z idejami navdušili, predstavljeno pa je 
dokaz, da znajo še kako podjetniško razmišljati in da jih pri 
tem vodita ustvarjalnost in inovativnost. Glede na obe zmago-
valni podjetniški ideji pa lahko mlade pohvalimo še za izjemno 
okoljsko ozaveščenost in trajnostno naravnanost.

ZRS Bistra Ptuj in Šolski center Ptuj sta ob podpori Mestne 
občine Ptuj in Manager kluba Ptuj ter številnih podjetnikov tudi 
letos izvedla Podjetniški izziv za mlade, ki odkriva in neguje 
podjetniške talente med mladimi ter predstavlja priložnost za 
urjenje v podjetniškem razmišljanju, preoblikovanju zamisli v 
rešitve ter jasni predstavitvi teh rešitev.
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Športnik leta 2021
Najboljša športnika sta Kristjan Čeh in Tamara Zidanšek

Bronja Habjanič

Tradicionalna prireditev MO Ptuj, Zavoda za šport Ptuj in 
Športne zveze MO Ptuj je potekala 13. maja v dominikanskem 
samostanu. S slavnostnim dogodkom so se tako tudi letos po-
klonili najuspešnejšim športnikom in športnicam v MO Ptuj.
Najboljši športnik je postal Kristjan Čeh (Atletski klub Ptuj). 
Za Čehom je fantastično športno leto 2021, katerega vrhunec 
predstavlja peto mesto na olimpijskih igrah v Tokiu v metu 
diska. Pred tem je atlet osvojil tudi naslov evropskega prvaka 
v kategoriji mlajših članov do 23. leta, odlično je tekmoval na 
mednarodnih in domačih atletskih tekmovanjih, prav tako pa 
je postal državni prvak v metu diska. V tej disciplini je Kristjan 
Čeh v letu 2021 postavil nov osebni in državni rekord, ki znaša 
70,35 metra. Drugo mesto je zasedel Blaž Rola (Teniški klub 
Terme Ptuj), tretje pa Sašo Stojak (Strelski klub Ptuj).
Najboljša športnica je postala Tamara Zidanšek (Teniški klub 
Terme Ptuj). Za Zidanškovo je najuspešnejše športno leto v 
njeni karieri. Najbolj je zablestela na Roland Garrosu, ko se je 
na turnirju za grand slam uvrstila v polfinale in v njem izgu-
bila proti Rusinji Anastaziji Pavljučenko z izidom 7 : 5 in 6 : 3. 
Odlična teniška igralka je lani osvojila tudi svoj prvi teniški 
turnir WTA, potem ko je slavila v Lozani. Vrsta uspehov je 
Tamaro Zidanšek pripeljala tudi na 30. mesto svetovne raču-
nalniške teniške lestvice WTA. Drugo mesto je zasedla Veroni-
ka Domjan (Atletski klub Ptuj), tretje pa Majda Raušl (Strelski 
klub Ptuj). 
Najboljša moška ekipa leta 2021 je Futsal club Hiša daril Ptuj, 
najboljša ženska ekipa pa Ženski rokometni klub Ptuj. Nagrado 
za življenjsko delo na področju športa je prejel Drago Vobner.
Najuspešnejša srednja šola je Gimnazija Ptuj. 
Državni prvaki v individualnih športnih panogah so postali: 
Filip Jeff Planinšek (Teniški klub Terme), Aljaž Ajdič (Judo 

klub Drava), Teja Marot (Klub tajskega boksa Muay Thai Gym), 
Maja Bedrač (Atletski klub Ptuj) in Tilen Repina (Klub borilnih 
veščin Ptuj). 
Najperspektivnejša športnica je Lina Maltarić (Plavalna akade-
mija Kurent), športnik pa Žan Ritlop (Atletski klub Ptuj).
Nagrado za posebni dosežek je prejela Minea Kolenko (Ženski 
rokometni klub Ptuj).

Marjan Lenartič, novi častni 
član NZS
Bronja Habjanič

Ptujčan Marjan Lenartič je postal novi častni člani Nogo-
metne zveze Slovenije. Lenartič je s svojim delom veliko 
prispeval k razvoju slovenskega nogometa, zlasti pa nogo-
meta, ki sodi pod okrilje Medobčinske nogometne zveze 
Ptuj. 
Iz te zveze prihaja tudi Nogometni klub Drava, član vseh 
mlajših selekcij je bil Marjan Lenartič. Lenartič je bil tudi 
član prvega moštva v sezoni 1968/1969, ko se je Drava 
prebila v 1. slovensko nogometno ligo. V njej je kot član 
ptujske nogometne ekipe osvojil najvišje, tretje mesto. Po 
dejavni športni karieri je deloval kot trener, član strokov-
nih štabov v nogometu in sekretar ter kasneje tudi predse-
dnik Društva nogometnih trenerjev pri MNZ Ptuj. Marjan 
Lenartič je tako kot dejavni športnik, trener in strokovni 
delavec pustil velik pečat v slovenskem in tudi ptujskem 
nogometu. 
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REKREACIJA

Ida Brodnjak – nagrajenka Društva šola 
zdravja

Ana Pirih  
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Kot nam je zaupala, je spodbuda za redno jutranjo telovadbo, 
ki jo v društvu Šola zdravja imenujejo »Metoda 1000 gibov«, 
obojestranska: »Tudi moji člani mi dajejo spodbudo za naprej. 
Vsi pravijo, če tebe ne bi bilo, na Vičavi sploh ne bi bilo nobene 
telovadbe. In pravijo mi, da je čisto drugače, ko se razgibajo, kot 
pa če bi čepeli doma. Eden izmed članov mi je enkrat povedal, 
veš Ida, če ne bi telovadil, že davno ne bi več mogel hoditi.« 
Ob sproščenem telefonskem pogovoru je ob tem še dodala, da 
je verjetno res nekaj na tem, da telovadba »Metoda 1000 gibov« 
pomaga. 
Ida Brodnjak se je društvu Šola zdravja pridružila pred 12 leti, 
ko sta jo volja in želja po telovadbi in druženju vsak dan vodili 
v osem kilometrov oddaljeno skupino na Ptuju: »Začela sem z 
rednimi obiski telovadbe v Ljudskem vrtu, do leta 2015, ko sem 
ustanovila svojo skupino Panorama, s katero smo letos prazno-
vali že sedmo obletnico.« 

Pravljičnih sedem let je lepa in spodbudna številka: »Prvo leto 
ob začetku nas je bilo kar 24, potem pa stalno več.« Ob toplem 
pomladnem vremenu Ida upa in si želi, da se bodo lahko vadbi 
priključili tudi drugi: »Novim vadečim rečem, kar pridite, 
boste videli, kako je lepo pri nas in kako dobro se imamo.« Med 
drugim se vadbe skupaj z Ido redno udeležuje tudi njen par-
tner. V skupini imajo tudi zelo veliko moških, kar pa je redkost 
skupin društva Šola zdravja: »Včasih je več moških kot žensk na 
telovadbi (smeh). Pravijo, zaradi tebe smo prišli, Ida, ker vemo, 
da je tu v redu,« nam je še zaupala.
Ko se spominja svojih začetkov v društvu in vseh dogodkov 
do danes, pravi: »Šola zdravja mi je zelo veliko doprinesla, tudi 
glede zdravja, gibanja, druženja. To mi in nam veliko pomeni. 
Da se po telovadbi lahko še družimo.«
Družijo pa se ne samo ob telovadbi, ampak tudi ob ruskem ke-
gljanju, ki so si ga organizirali ob četrtkih po vadbi. »Spijemo 
tudi kakšno kavico in se pogovorimo,« doda in takoj pogo-
vor nadaljuje z naštevanjem drugih dejavnosti, v katere je že 
spodbudila svoje vadeče. »Pa izlete organiziram. Smo hodili v 
Dubrovnik, Prekmurje, Pohorje, tam smo bili pet dni in zju-
traj imeli telovadbo, potem šli na razne pohode, zvečer pa malo 
kartali in se tako družili. Ponavadi nas je šlo na takšne izlete od 
devet do 12 članov.« 
Trenutno se mora Ida zaradi operacije kolka še mesec dni 
vzdržati telovadbe »Metoda 1000 gibov«, a upa, da se bo lahko 
»svojim« čim prej spet pridružila. 
Poleg tega pa ji veliko veselja te dni prinaša še en obet, poleti bo 
namreč postala prababica. Glede na vse njene dejavnosti pa ji 
bomo lahko rekli kar – super prababica.  

Kjer je volja, tam je zagotovo tudi pot. To bi lahko zapisali tudi 
za 76-letno Ido Brodnjak, ki s svojo voljo in energijo spodbuja 
in navdihuje vadeče članice in člane skupine društva Šola 
zdravja Panorama Ptuj v naselju Vičava. Pred kratkim je za 
svoje dolgoletno srčno in predano delo prostovoljke prejela 
nagrado društva Šola zdravja. 
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Zavod za turizem Ptuj

Kolesarski utrip Ptuja

Junij razglašamo za mesec kolesarjenja! Na Ptuju bosta poteka-
la dva velika kolesarska dogodka, start druge etape mednaro-
dno priznane dirke Po Sloveniji ter ponovno tudi v živo vsem 
dobro poznani Poli maraton. Vključno s spremljevalnimi de-
javnostmi bo v kolesarskem duhu potekal ves mesec, zato sko-
čite na kolo! Kam? Na spletni strani Visit Ptuj boste z lahkoto 
našli navdih za doživetje ali dve.
3. junija obeležite svetovni dan kolesarjenja.
4. junija si na mestni tržnici ob 10. uri oglejte nastop Dunking 
Devils, svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju.
14. junija vas bomo popeljali na o-KOLO-jevarstveno turistič-
no vodenje – na dveh točkah vas bo pričakal turistični vodnik 
in vaše kolesarjenje nagradil z zgodbo. Samostojno se lahko 
podate po čudoviti Dravski kolesarski poti ali na vinorodni, 
razgledni Mestni Vrh. Natančen opis spremljevalnega progra-
ma najdete na spletni strani: www.visitptuj.eu v dogodku Kole-
sarski utrip Ptuja.

Dirka Po Sloveniji spet tudi na Ptuju
Rezervirajte si datum! 16. junija 2022 se bo ob 11. uri kole-
sarska karavana s startom na Ptuju podala na drugo etapo 28. 
dirke Po Sloveniji. 

Spodbujajmo naše kolesarske ase
Ob progi bomo lahko navijali za branitelja lanske zmage Tadeja 
Pogačarja, hkrati pa za Mateja Mohoriča, Jana Tratnika in šte-
vilne druge domače in tuje kolesarje. Izdelajte plakate, poišči-
te navijaške rekvizite in se pridružite čarobnemu navijaškemu 
vzdušju ob trasi nevtralnega kroga ali trasi druge etape dirke.
Kolesarji bodo od letečega starta na Ptuju potovali po 174,1 km 

dolgi tehnično in tekmovalno zelo zahtevni progi vse do Roga-
ške Slatine.

Kako ste lahko del kolesarske zgodbe
Nadenimo Ptuju kolesarsko podobo! Izvirno okrašeni ali po-
barvani »pecikli«, baloni, zastave in dresi so samo nekatere 
izmed neskončnih možnosti, kako lahko svoje domove in nji-
hovo okolico, terase in notranjosti lokalov ter poslovne prostore 
za ves mesec spremenite v kolesarsko pravljico in z nami delite 
svojo ustvarjalnost. Najboljše objave na družbenih omrežjih, v 
katerih boste označili Visit Ptuj, bomo z veseljem uvrstili v ru-
briko Ptuj v kolesarski preobleki. 
Start etape in izjemno navijaško vzdušje bo spremljalo več mi-
lijonov ljudi. Ptuj bomo spet postavili na svetovni kolesarski 
zemljevid tudi s pomočjo televizijskega prenosa na Eurosportu. 
Na dan dirke oziroma kakšen dan prej (odvisno od vremena) 
bodo namreč snemalci Eurosporta posneli tri točke, s katerimi 
bomo dodatno izpostavili mesto. Del tega izjemnega dogodka 
ste lahko tudi vi. Iščemo prostovoljce, ki bi na dveh lokacijah 
izvedli zanimive aktivacije. Za vse dodatne informacije in način 
prijave spremljajte naša družbena omrežja in spletno stran Visit 
Ptuj.  

Bodite pozorni na zapore 
Zaradi varnosti udeležencev kolesarske dirke bo na dan dirke, v 
četrtek, 16. junija 2022, veljala popolna zapora parkirišča pod 
gradom ter delna ali popolna zapora nekaterih trgov in cest po 
celotni trasi nevtralnega kroga.  
Prosimo, da svoja vozila umaknete z območja te športne prire-
ditve. V času nevtralnega kroga ne bo možen niti izvoz iz stavb, 
ki ležijo ob trasi. Na dan dirke bo onemogočeno parkiranje 
vozil v območju začrtane poti. Organizator bo po startu dirke 
čim prej zagotovil ponovno vzpostavitev prometnih tokov. 

Poli maraton na dva načina
Po dveh virtualnih izvedbah se Poli maraton 18. junija 2022 
ob 11. uri zopet vrača tudi na ptujske ceste. Na jubilejno, 20. 
izvedbo kolesarskega maratona Perutnine Ptuj se lahko podate 
na dva načina. Udeležite se lahko klasičnega dogodka v živo na 
Ptuju, kjer se bodo kolesarji podali na eno izmed treh tradici-
onalnih tras. Če vas adrenalin množičnega starta ne privlači, 
pa se lahko kolesarski vročici pridružite virtualno, na kateri 
koli 20-kilometrski trasi v bližini svojega doma, ki jo odpelje-
te kadar koli med 16. in 19. junijem, kar dokažete z aplikacijo 
STRAVA. Prijave potekajo na: www.poli.si.
Poli maraton je z največjim piknikom v mestu, animacijo za 
najmlajše in pestrim spremljevalnim programom po odzivih 
udeležencev tudi najbolj okusna in zabavna rekreativna kole-
sarska prireditev v Sloveniji, na kateri udeleženci dogodek iz-
koristijo tudi za izlet in prijetno druženje. 
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36. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
16. maja 2022.

Stanka Krajnc Letonja

Svetnice in svetniki so soglasno sprejeli 
Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj 
za leto 2023. Kot je v uvodu poudarila 
županja Nuška Gajšek, gre za »ohlapen 
proračun«, v res okrnjeni obliki, zato da 
nova sestava mestnega sveta ne naleti na 
težave z začasnim financiranjem. Višina 
predlaganega proračuna znaša 29,1 mi-
lijona evrov, prihodki so načrtovani v 
višini 27,8 milijona evrov, odhodki pa 
v višini 27,3 milijona evrov. Proračun-
ski primanjkljaj je načrtovan v višini 
476.985,13 evra, zadolževanje pa je na-
črtovano v višini 1,1 milijona evra za 
evropske projekte, ki so v teku – izgra-
dnja kanalizacijskega omrežja, obnova 
Stare steklarske in Vrazovega trga s pri-
padajočimi ulicami ter vsi trije odseki 
regionalnih kolesarskih povezav. Predla-
gani proračun zdaj čaka 30-dnevna javna 
razprava.
Z večino glasov so nadalje sprejeli Odlok 
o spremembi Odloka o ustanovitvi pod-
jetja Javne službe Ptuj, d. o. o., in Sklep o 
povečanju osnovnega kapitala ter o spre-
membi Akta o ustanovitvi družbe Javne 
službe Ptuj, d. o. o. Soglasno pa so spre-

jeli še Odredbo o dopolnitvi Odredbe o 
določitvi javnih in rezerviranih parkir-
nih površin na območju Mestne občine 

Ptuj in Sklep o prodaji nepremičnine ka-
tastrska občina 400 Ptuj, parcela 1101/3, 
v izmeri 223 m².

Predlagani proračun za leto 2023 v 
30-dnevni javni razpravi

Spoštovani!
Vabimo vas na osrednjo slovesnost

OB DNEVU DRŽAVNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki bo v petek, 24. junija 2022, ob 20. uri
na mestni tržnici Ptuj.

Slavnostna govorka bo Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj.

Sledi koncert Pihalnega orkestra Ptuj in Tilna Artača.
Skupaj počastimo in praznujmo 31 let neodvisnosti

naše domovine.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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Vožnja s turistično ladjico Čigra po reki 
Dravi in Ptujskem jezeru

Obvestilo
o objavi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem

Obveščamo vas, da je v Uradnem vestniku Mestne občine 
Ptuj objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stano-
vanj v najem. Uradni vestnik je dosegljiv na spletni strani 
Mestne občine Ptuj: www.ptuj.si.

Vabilo
na »praznik Četrtne skupnosti Panorama«

Četrtna skupnost Panorama vabi na praznik četrtne 
skupnosti, ki bo v petek, 10. junija 2022, ob 16. uri pred 
Domom krajanov Olge Meglič na Vičavi.
Vljudno vabljeni.

Obvestilo
o tečaju za lokalne turistične vodnike

Zavod za turizem Ptuj in Ljudska univerza Ptuj organizi-
rata tečaj za lokalne turistične vodnike za območje Mestne 
občine Ptuj. 
Uvodno srečanje bo potekalo v torek, 7. junija 2022, ob 
16.30 v prostorih Ljudske univerze Ptuj (Mestni trg 2), 

Poglede s Ptujskega jezera na najstarejše slovensko mesto in 
zelene griče lahko ujamete s turistične ladjice Čigra.

Trajanje vožnje: 60 minut.

 VSTOPNO MESTO

RANCA RIBIČ TERME RANCA

SOBOTA:
16.00 16.20 16.35 17.00

17.30 17.50 18.05 18.30

NEDELJA:

14.30 14.50 15.05 15.30

16.00 16.20 16.35 17.00

17.30 17.50 18.05 18.30

Ne vozi: 10., 11., 12., 25. in 26. junija; 1. julija; 20. in 21. avgusta 2022.

Cenik voženj: 
– Otroci do 12. leta: brezplačno.
– Drugi: 8,00 EUR z DDV.
– Posebni najem:* 100,00 EUR z DDV.
* REZERVACIJA: vsaj en dan pred vožnjo.

Dodatne informacije in rezervacije:
Brodarsko društvo Ranca: 051 378 688.

kjer bodo kandidati izvedeli osnovne informacije o poteku 
tečaja in se bodo lahko na tečaj tudi prijavili. Potrditev 
udeležbe na uvodnem srečanju: info@visitptuj.eu. 
Več informacij: https://visitptuj.eu/razpis/tecaj-za-lokalne-
-turisticne-vodnike-za-obmocje-mestne-obcine-ptuj/. 
Organizatorja tečaja sta Zavod za turizem Ptuj in Ljudska 
univerza Ptuj v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj 
- Ormož.

–  Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih in 
rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne 
občine Ptuj

–  Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
–  Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu za poselitveno območje 
P11-S6/III Rabelčja vas – zahod (''breg''), območje  A 
– vzhod

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

URADNI VESTNIK, ŠT. 5/2022
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Odgovori na pobude in vprašanja s 35. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja s 35. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v to-
rek, 19. aprila 2022, ter odgovore nanje. V celoti so objavlje-
ni na spletni strani Mestne občine Ptuj, na povezavi https://
www.ptuj.si/objave/232 ali s klikom na spodnjo QR kodo.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1543/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, koliko 
sredstev je ostalo od Kurentovanja 2022, za katere vsebine so 
se sredstva porabila (po postavkah) in kam bodo namenjena 
preostala sredstva.
Odgovor: Skupno: 34.091,94 EUR. Celovita finančna kon-
strukcija, s celotnim razdelanim stroškovnikom, je bila obrav-
navana in predstavljena svetu zavoda. Iz proračuna MO Ptuj se 
bo črpalo nekaj manj kot 15.000 EUR. Iz preostalih sredstev se 
je naredila ena prerazporeditev sredstev v višini nekaj manj kot 
7000 EUR. Preostala sredstva ostajajo v proračunu.
Pripravili: Klavdija Petek in Tanja Srečkovič Bolšec, direkto-
rica Zavoda za turizem

Marjan Bezjak, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana, je 
posredoval pobudo št. 1561/35: Zasteklitev nadstrešnice na 
avtobusnem postajališču.

Marjan Bezjak, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana, je 
posredoval pobudo št. 1562/35: Prestavitev označb avtobu-
snega postajališča – šolskega avtobusa.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v pregled in ustrezno 
ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Dr. Štefan Čelan, Lista dr. Štefana Čelana, je posredoval 
pobudo št. 1563/35: Ureditev zvočnega zidu na Dornavski 
cesti.
Odgovor: Dornavska cesta je državna, zato bomo pobudo po-
sredovali na DRSI.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 1564/35:
–  Ali res ni nobenih možnih vzvodov, da bi tujemu lastniku na 

nek način preprečili povzročitev materialne škode na naši 
novo urejeni cesti in zahtevali, da si uredi svoje dovozne in 
odvozne poti do svojih zemljišč?

–  Ali ni nobene možnosti, da se izvaja redarski in policijski 
nadzor prometnih kršitev glede na omejeno obremenitev, 
kot kaže prometni znak na terenu, v času spravila pridelkov?

–  Nujno je zagotoviti varne šolske poti, čeprav je vas Sp. Velo-
vlek na robu MO Ptuj.

–  Zakaj se v času izvajanja kanalizacije niso polagale vsaj cevi 
za kable za možno kasnejšo izvedbo razsvetljave?

Odgovor: Zaradi navedene problematike in varstva cest je na 
JP 829991 postavljen prometni znak, ki označuje cesto ali njen 
del, kjer je prepovedan promet za vozila z osno obremenitvi-
jo, večjo od dveh ton. V času spravila poljščin bomo zagotovili 
občasno prisotnost občinskega redarstva. Šolske poti v naselju 
Sp. Velovlek so določene v skladu z načrtom šolskih poti pri-
stojne šole. Na celotnem delu naselja poteka linija avtobusnega 
šolskega prevoza za zagotavljanje večje varnosti šolskih otrok. 
Ob izvajanju projekta izgradnje kanalizacijskega sistema ni bilo 
predvidenega projekta izgradnje javne razsvetljave. Trasa javne 
razsvetljave bo potekala izven ceste, zato se lahko izvaja kot 
ločen projekt.
Pripravila: Robert Brkić in Aleš Gregorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala 
pobudo št. 1565/35: V imenu stranke DeSUS dajem naslednjo 
pobudo:
–  Upravljavec obeh pokopališč naj ponovno pregleda svoje 

kalkulacije za ceno najema grobov in morda najde mo-
žnost za vsaj delno znižanje cene letnega najema grobov na 
starem rogozniškem pokopališču.

–  Ker so spomeniki neprestano močno zaprašeni, je treba 
zahtevati od podjetja BOLKOP,   d. o. o., ki obratuje v ne-
posredni bližini starega rogozniškega pokopališča, da uredi 
protiprašno bariero.

Odgovor: Glede na rezultat dejavnosti preteklih let bo družba 
predlagala povišanje cen, saj je bilo doslej treba pokrivati ne-
gativni rezultat z drugimi dejavnostmi. Kalkulacije pri priho-
dnjih predlogih sprememb cen bodo pripravljene na način, da 
se oblikuje različna cena za staro in novo pokopališče. V obmo-
čju Bolkop, d. o. o., se izdeluje OPPN, s katerim se bo uredilo 
obravnavano območje. Trenutno je v pripravi izdelava okolj-
skega poročila, ki bo podalo tudi vse predvidene ukrepe glede 
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varovanja okolja. 
Pripravili: Tamara Trinkaus, Javne službe Ptuj, d. o. o., in Sne-
žana Sešel

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala vprašanje št. 1566/35: Dodatna pojasnila 
k vprašanju 1518/33: Če drži, kot se navaja v zadnjem odgo-
voru, da se zaradi obstoječih infrastrukturnih vodov prvotno 
načrtovana postavitev bloka ni mogla izvesti, zakaj se potem 
ni celotna lokacija označila kot neprimerna? Kako je lahko 
MO Ptuj lokacijo označila kot primerno ter šele nato ugoto-
vila, da prvotna postavitev ni možna? 
Odgovor: Postavitev bloka se je od prvotno javno predstavljene 
spremenila z začetkom projektiranja. Prvotna postavitev je bila 
želja občine in še ni bila strokovno preverjena. Kot je že bilo 
zapisano, je predvidena lokacija novega stanovanjskega bloka 
izbrana, tako da delno posega na zelenico, delno pa zavzame 
tudi parkirišče zaradi zagotavljanja možnosti nadaljnjega ra-
zvoja območja in zaradi izogibanja infrastrukturnih vodov.
Pripravila: Mojca Brunčič

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1567/35: Ponovno opozar-
jam, da ob vsakem nalivu pride do onesnaženja potoka Graje-
na z mešano fekalno-meteorno vodo na lokaciji male čistilne 
naprave na Ranci. 
Odgovor: Za zmanjšanje vplivov razbremenjevanja mešanice 
komunalnih in padavinskih vod v času večjih padavin neposre-
dno ob črpališču Ranca v potok Grajena je v izdelavi študija, v 
kateri bo podan tudi predlog tehnične rešitve zmanjšanja širje-
nja smradu iz črpališča v okolico. 
Pripravil: Jernej Šoemen, Komunalno podjetje Ptuj, d. d. 

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala vprašanje št. 1568/35: Plačevanje ogre-
vanja: Name se je obrnil občan, ki kljub porazdelitvi akon-
tacije zneskov položnic ne more poravnati, zato s strahom 
pričakuje, kaj bo. Prosim za natančne informacije, kam ali na 
koga se lahko obrne. 
Odgovor: V primeru socialnih stisk zaradi dviga stroškov 
energentov naj se občani najprej za pomoč pri plačilu položnic 
obrnejo na Center za socialno delo Sp. Podravje, kjer lahko v 
primeru upravičenosti pridobijo izredno denarno pomoč. Če 
stiska še traja, se po pomoč lahko obrnejo tudi na OZ RK Ptuj 
in ptujske Karitas, ki jim občina namenja denarna sredstva za 
reševanje stisk svojih občanov. Vlogo za dodelitev enkratne de-
narne pomoči lahko občani oddajo tudi na Mestni občini Ptuj, 
potem ko so pomoč izkoristili na Centru za socialno delo Sp. 
Podravje. 
Pripravili: Andrejka Mulec in Janja Bezjak, Javne službe Ptuj, 
d. o. o.

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 

Čuša, je posredovala vprašanje št. 1569/35: Sekanje dreves pri 
Ranci: Na območju Kinološkega društva Ptuj (natančno v bli-
žini ribnika na levi strani pred vhodom v Kinološko društvo 
Ptuj) so že drugo ali tretje leto zapored posekali nekaj najve-
čjih dreves, ki so dajala senco tudi ribniku. 
Odgovor: Ribnik ob Kinološkem društvu Ptuj leži na nepre-
mičnini, ki je v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Direk-
cije RS za vode. Okoliške nepremičnine so v lasti Kinološkega 
društva Ptuj in v lasti fizičnih oseb. 
Pripravila: Nina Majcen Ogrizek

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1570/35: Ukinitev osrednje 
teme v Ptujčanu.
Odgovor: Osrednja tema je odločitev prejšnjega uredništva. 
V mandatu nove urednice smo sprejeli dogovor, da osrednjo 
temo določamo sprotno in če ocenimo, da je neka vsebina res 
dovolj zanimiva za osrednjo temo, sicer pa ne, saj smo že dlje 
časa enotni, da lahko ta prostor namenimo drugim aktualnim 
vsebinam. 
Pripravila: Stanka Krajnc Letonja

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1571/35: Dajem pobudo, da se na dvorišču 
elektro šole oziroma na področju nekdanje vojašnice uredijo 
klopi, namestijo novi koši za smeti in na splošno uredi park, 
ki vodi proti mestu. 
Odgovor: Ponovno bomo pozvali lastnika in upravljavca ne-
premičnin ter poiskali skupno rešitev za ureditev tega dela ob-
močja.
Pripravil: Tadej Zorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1572/35: Na križišču Arbajterjeve in Ulice 
25. maja naj se  razmisli o razširitvi gramoznega parkirišča v 
smeri proti kotlarni in pridobitvi dodatnih parkirnih mest na 
tem področju. 
Odgovor: Na terenu bomo preverili možnost izvedbe utrjenega 
nasutja, s katerim bi zagotovili dodatne parkirne površine pri 
večstanovanjskih objektih na tem območju.
Odgovor pripravil: Tadej Zorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1573/35: Ali je še možno spremeniti predvi-
deno križišče med Kraigherjevo ulico in Ulico 5. prekomor-
ske v krožno križišče? 
Odgovor: V skladu z izdelano projektno dokumentacijo za iz-
vedbo gradbenih del je predvidena obnova križišča z dvignjeno 
ploščadjo, kar pripomore k izboljšanju prometne varnosti. Iz-
vedba krožišča ni predvidena, ker trenutna ureditev štirikrake-
ga križišča zagotavlja optimalni potek prometa, pregledna polja 
so zagotovljena.
Pripravil: Aleš Gregorec
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Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval pobudo št. 1574/35: Dajem pobudo, da se več časa 
nameni vodenju in nadzoru projekta Slovenskogoriška cesta in 
okoliških cest, kjer se menjuje infrastruktura. 
Odgovor: Projekt ureditve Slovenskogoriške ceste je v izvedbi 
Direkcije RS za infrastrukturo. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1575/35: Pred trgovino LaScarpa v Lackovi ulici 
raste breza. Na podlagi laične ocene se zdi, da se je posušila. 
Mestni občini Ptuj se predlaga, da se preveri stanje drevesa in 
se po potrebi nadomesti z novim.
Odgovor: Pridobili bomo ustrezna soglasja ZVKDS za odstra-
nitev suhega in zasaditev novega drevesa.
Pripravil: Tadej Zorec

Alen Ilijevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredo-
val pobudo št. 1576/35: Na poti do Term Ptuj že vrsto 
let stoji dotrajan kiosk, ki že več let tudi ni v uporabi.  
Odgovor: Za navedeno pobudo bomo prijavo posredovali 
ustrezni inšpekcijski službi v reševanje.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1577/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, v kakšnem 
času bo Mestna občina Ptuj pristopila k reševanju neurejenih 
zemljiškoknjižnih razmerij.
Odgovor: Podatkovna baza NUSZ se redno vzdržuje ter po-
sodablja s podatki iz naslova prometa nepremičnin, daril, de-
dovanja, sprejetih OPPN ter sporočenimi spremembami za-
vezancev za plačilo NUSZ. Mestna občina Ptuj tako v odmero 
NUSZ zajame le tista zemljišča, ki izpolnjujejo zakonsko dolo-
čene pogoje. K temu dodajamo, da podatke iz evidence odmere 
davka na promet nepremičnin in evidence odmere davka na 
dediščine in darila ter spremembe lastništva zagotavlja Finanč-
ni urad Ptuj, ki pred samo odmero nadomestila preveri upo-
števanje posredovanih podatkov ter v primeru neupoštevanja 
zahteva dodatna pojasnila. 
Pripravili: Mojca Rihtarič in Alenka Bezjak

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1578/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, v kateri 
fazi sta projektiranje in izvedba pločnika in kolesarske steze 
od Grajene do Vurberka. 
Odgovor: Mestna občina Ptuj je pripravila projektne naloge 
in jih posredovala Direkciji RS za infrastrukturo v pregled in 
potrditev, kljub temu da je to v domeni države. Omenjena inve-
sticija je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo, zato smo 
jih zaprosili, da nam posredujejo natančne podatke o izvedbi 
projekta.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1579/35: Podajam pobudo, da se ustanovi delovna skupina za 
pripravo Strategije turizma v Mestni občini Ptuj.
Odgovor: Zavod za turizem nikakor ne more sam pripravljati 
Strategije razvoja ptujskega turizma, saj je za njeno oblikovanje 
potreben širši pogled turističnih ponudnikov in strateške usme-
ritve mesta. Strategija se še ne piše. Sedaj se pregledujejo (ne)
uresničeni ukrepi pretekle strategije ter pridobivajo statistični 
podatki za preteklo petletno obdobje, zato da naredimo presek 
delovanja. Po analizi slednjega se bodo pripravile delavnice s 
širšo skupino deležnikov (tudi zainteresiranimi predstavniki 
mestnega sveta), nato se bo pripravil prvi osnutek strategije, ki 
se bo pred polnim zaključkom predstavil tudi mestnemu svetu. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1580/35: Podajam pobudo, da se na lokalni cesti LC060031 
Krčevina pri Vurberku, kjer je bila lansko leto na novo ure-
jena (preplastitev in utrjevanje bankin) lokalna cesta, opravi 
sanacija bankin in cestišča. 
Odgovor: Izvajalca gradbenih del bomo pozvali k ustrezni sa-
naciji v skladu s pogodbenimi garancijami.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1581/35: Podajam pobudo, da se na LC060031 Krčevina pri 
Vurberku odstrani porezano vejevje. 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1588/35: Podajam pobudo, da se na Pivkovi ulici 21 porežejo 
viseče veje.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1597/35: Podajam pobudo, da se iz naslova nujnih vzdrževal-
nih del sanira dotrajana in uničena cesta LZ 329401 od križi-
šča Vičava 1 do Osnovne šole Olge Meglič. 
 
Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1598/35: Podajam pobudo, da se v neposredni bližini Osnov-
ne šole Oleg Meglič sanira udarna jama.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v pregled in ustrezno 
ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1582/35: Podajam pobudo, da se obvestijo lastnik, koncesio-
nar in pristojne inšpekcijske službe, da se na državni cesti R3 
– regionalna cesta III, odsek 1292, pri stanovanjski hiši Kr-
čevina pri Vurberku 80A, na parceli  794/1, k. o. 367 Grajen-
ščak, ki je v lasti Republike Slovenije, Krčevina pri Vurberku 
80, zagotovi varna pregledna berma, ki bo omogočala varno 
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vključitev stanovalcev, obdelovalcev kmetijskih površin na 
državno cesto.
Odgovor: Nadzor nad vključevanjem na regionalno cesto je v 
pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo, Inšpektorata RS za 
ceste. Vsebina vložene pobude je bila dne 21. aprila 2022 od-
stopljena slednjim v pristojno reševanje.
Pripravila: mag. Olga Fekonja

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1583/35: Podajam pobudo, da se pojasni, zakaj najemamo za 
izdelavo določenih študij oziroma projektov zunanje izvajal-
ce navkljub temu, da imamo za to že ustanovljene zavode, ki 
so ustanovljeni za izvajanje tovrstnih nalog.
Odgovor: V odgovoru na vprašanje št. 1594/35 so predstavlje-
ne študije, ki so bile v zadnjih petih letih izdelane v MO Ptuj. 
Iz namena in specifike tovrstne dokumentacije je razvidno, da 
so to študije, ki jih je primerno izdelati s strokovnjaki za spe-
cifična področja. Pri pripravi najširših razvojnih dokumentov 
– Integralni razvojni program MO Ptuj (2005–2015) in Vizija 
in strategija MO Ptuj (TUS= (2015–2025) – uporabljamo lastne 
razvojne institucije, saj so pripravo teh dveh dokumentov vodili 
na ZRS Bistra Ptuj. Enak princip smo že večkrat ubrali pri pri-
pravi Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki so ga do sedaj 
vedno pripravljali na LEA Spodnje Podravje. Projektno doku-
mentacijo (IZP, IDP, DGD, PZI in PID) naročamo zunanjim 
izvajalcem/projektantom, ki imajo za to potrebne licence, saj s 
tovrstnimi znanji in licencami naši javni zavodi (z izjemo pro-
jektiranja določenih specifičnih instalacij (LEA SP)) ne razpo-
lagajo. Pri pripravi projektov se srečujemo tudi z investicijsko 
dokumentacijo (DIIP, PIZ, IP), ki jo za vse projekte razen pro-
jektov »kanalizacije« od leta 2005 pripravljamo znotraj občin-
ske uprave. Prav tako za te projekte v okviru Službe za projekte 
in investicije sami pripravljamo vloge za razpise in ob uspešnih 
prijavah poskrbimo za vse potrebno (usklajevanja, poročanja, 
zahtevki, končna poročila, spremljanje in poročanje o projektih 
pet let po njihovem zaključku).
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1584/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, kdaj bo 
postavljen pitnik pri Domu krajanov Olge Meglič, kot je bilo 
dogovorjeno, vendar do izvedbe še ni prišlo.
Odgovor: Preverili bomo možnost priklopa na vodovodno 
omrežje in poiskali optimalno lokacijo za postavitev pitnika.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1585/35: Podajam pobudo, da se pojasni, v kateri fazi je pro-
jekt predelava »ODPADNEGA BLATA«.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je pripravila Študijo izvedljivosti 
za izgradnjo objekta za toplotno obdelavo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav in pridobiva pisma podpore občin, ki bi sode-
lovale v projektu. Z Ministrstvom za okolje in prostor RS smo 

imeli v začetku leta tudi sestanek, na katerem so nas seznanili, 
da bodo pripravili razpis, kjer bomo lahko prijavili projekt in 
pridobili sofinancerska sredstva. Iz razpisa bodo razvidni tudi 
pogoji in sofinancerski deleži. Ministrstvo za okolje in prostor 
do sedaj ni objavilo razpisa. Po objavi razpisa bodo znani na-
daljnji koraki glede izvedbe projekta.
Pripravil: Andrej Trunk

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1586/35: Podajam pobudo, da se pojasni, v kateri fazi je pro-
jektiranje oz. izvedba pločnika za pešce in kolesarske steze na 
trasi Ptuj–Štuki.
Odgovor: Investitor in pristojni za omenjeni projekt je Direkci-
ja RS za infrastrukturo, zato smo jih pozvali, naj nam posredu-
jejo natančne podatke o izvedbi projekta.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1587/35: Podajam pobudo, da Zavod za šport Ptuj na špor-
tnih igriščih v lasti MO Ptuj zamenja dotrajane in manjkajoče 
mrežice na košarkarskih koših in golih za mali nogomet. 
Odgovor: V okviru rednega vzdrževanja igrišča bo Zavod za 
šport Ptuj v mesecu maju zamenjal obstoječe gole in mreže za 
mali nogomet z novimi, prav tako bo nabavil mrežice na košar-
karskih koših.
Pripravil: Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1589/35: Podajam pobudo, da pristojne službe obvestijo kon-
cesionarja, da večkrat počisti državno cesto R3 – regionalna 
cesta III, odsek 1292 Ptuj–Vurberk, ki je dobesedno »nastla-
na« s kamenjem iz neutrjenih bankin in predstavlja veliko 
nevarnost za kolesarje.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1590/35: Podajam pobudo, da se sanira udarna jama, ki je na-
stala zaradi sanacije mostu čez potok Grajena na Maistrovi 
ulici na državni cesti R3 – regionalna cesta III, odsek 1292. 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1591/35: Podajam pobudo, da pristojne službe pozovejo 
koncesionarja, naj popravi poškodovano cestišče od Maistro-
ve ulice do Štukov na državni cesti R3 – regionalna cesta III, 
odsek 1292. 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1592/35: Podajam pobudo, da MO Ptuj in službe pozovejo na-
ročnika DRSI, nadzornika in izvajalca del na mostu čez potok 
Grajena na Maistrovi ulici na državni cesti R3 – regionalna 
cesta III, odsek 1292, saj je asfaltna prevleka položena slabo.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
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št. 1595/35: Podajam pobudo, da pristojne službe pozovejo 
koncesionarja, naj popravi poškodovano cestišče od Grajene 
do Vurberka na državni cesti R3 – regionalna cesta III, odsek 
1292, kjer je zaradi dotrajanosti in posedanja cestišča nastalo 
večje število udarnih jam. 
Odgovor: Predlagane pobude bomo posredovali upravljavcu 
državnih cest Direkciji RS za infrastrukturo v pregled in ustre-
zno ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1593/35: Podajam pobudo, da se poda informacija o pre-
gledu demografskih predvidevanj za MO Ptuj (demografska 
študija, če obstaja) in da se ti podatki dosledno uporabljajo 
pri načrtovanju poselitve in s tem povezani (novi) javni infra-
strukturi – ceste, kanalizacija, vodovod, kapacitete OŠ, vrtcev, 
zelene površine …
Odgovor: Demografska študija za Mestno občino Ptuj je bila 
izdelana leta 2015 in je javno dostopna na spletni strani Mestne 
občine Ptuj. V študiji so bile glede na demografske razmere do 
leta 2015 izdelane demografske projekcije do leta 2060 po več 
različnih scenarijih. Pri načrtovanju razvoja poselitve in javne 
infrastrukture Mestne občine Ptuj se uporabljajo vse strokovne 
podlage, tudi predmetna študija. 
Pripravil: mag. Dejan Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1594/35: Podajam pobudo, da se poda informacija o izdelavi 
študij, ki so bile financirane v zadnjih petih letih, in o sred-
stvih, ki so bila za to namenjena, ter kje se da te študije po-
gledati.
Odgovor: Po pregledu zaključnih računov za obdobje 2017–
2021 smo pripravili izpis kontov, kjer so beležene študije 
(420800 – Študije o izvedljivosti projekta in 420806 – Analize, 
študije in načrti z informacijskega področja). V obdobju za-
dnjih petih let je bilo za tovrstne namene porabljenih 59.947,16 
EUR.
Študije so na vpogled pri skrbnikih projektov/proračunskih 
postavk in tudi zavedene v dokumentnem sistemu. Digitalna 
strategija občine bo po potrditvi na MS MOP objavljena tudi na 
https://www.ptuj.si/objave/177, kjer so objavljene vse veljavne 
strategije MO Ptuj.
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1596/35: Podajam pobudo, da se pojasni, zakaj se še vedno ni 
začela gradnja kanalizacije na Sovretovi poti.
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj, d. d., je 31. marca 2022 
objavilo javni razpis za izbiro izvajalca gradnje fekalne kanali-
zacije. Predmet razpisa sta Sovretova in Anželova ulica. Posto-
pek izbire izvajalca je še v teku. Prispela je ena ponudba in je v 
pregledu. Po rebalansu terminskega plana Komunalnega 

podjetja Ptuj je začetek del na Sovretovi poti 3. marca 2023 in 
Anželovi ulici 30. decembra 2022. 
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1599/35: Podajam pobudo, da se podajo informacija, za 
koliko se je od začetka del do danes podražila izgradnja ka-
nalizacijskega omrežja na območju MO Ptuj, in razlogi za po-
dražitev ter na podlagi česa je bila podražitev potrjena, če je 
do nje prišlo.
Odgovor: V pripravi je aneks k pogodbi, ki predvideva zviša-
nje osnovne pogodbene cene za 241.920,85 EUR dodatnih del. 
Dela se nanašajo na zamenjavo vodovodnih priključkov na 
cestah, kjer je to potrebno, in izvedbo meteorne kanalizacije 
za cesto.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1600/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, za koliko 
se je od začetka del do danes podražila izgradnja Poslovilnega 
objekta na Rogoznici in ali bo zgrajen v pogodbenih rokih.
Odgovor: Izgradnja Poslovilnega objekta na Rogoznici se od 
začetka del do danes ni podražila. Izvajalec ni podal nobenih 
zahtevkov za podaljšanje pogodbenega roka.
Pripravila: Mojca Brunčič

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1601/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, ali ima 
vodstvo MO Ptuj pripravljen načrt črpanja sredstev iz finanč-
ne perspektive 2021–2027, ki omogoča izvedbo in financira-
nje do leta 2029. 
Odgovor: MO Ptuj je preko Združenja mestnih občin Slove-
nije (ZMOS), Kohezijske regije vzhodna Slovenija (KRVS) in 
tudi posredno preko regionalne razvojne agencije (ZRS Bistra 
Ptuj) aktivno vključena v programiranje Večletnega finančne-
ga okvira (VFO) 2021–2027 (kamor spadata tudi mehanizma 
CTN (celostne teritorialne naložbe) in DRR (dogovor za razvoj 
regij). Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko ko-
misijo za obdobje 2021–2027 (ki je temelj za izvajanje VFO) je 
v fazi osnutka in še ni podpisan. 
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1602/35: Podajam pobudo, da MO Ptuj pristopi k pripravi in 
izdelavi OPPN na desnem bregu Drave, začenši pri trgovini 
Mercator na parceli 1858/1 (površina 5280 m2), k. o. Ptuj, kjer 
naj bi zainteresirani vlagatelj odstopil od izvedbe predvidene 
gradnje.
Odgovor: Predlagano območje je sestavni del enote urejanja 
prostora BT14 Ptuj. Za to območje izdelava OPPN glede na do-
ločila nadrejenega akta – OPN MO Ptuj – ni zahtevana, izdela-
va OPPN je pa vseeno obvezna, kadar je območje večje od 0,8 
ha. Izdelavo OPPN naročijo lastniki in financirajo njegovo iz-
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delavo. Občina financira le izdelavo OPPN, ki so na njenih ze-
mljiščih, vedno pa vodi postopke njihove izdelave. Na območju 
je v skladu z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih 
dejavnosti) možno umeščati stanovanjsko gradnjo. 
Pripravila: Snežana Sešel 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1603/35: Podajam pobudo, da se pojasni, zakaj Komunalno 
podjetje Ptuj iz Centralne čistilne naprave Ptuj dovoli izteka-
nje neprečiščenih in zaudarjajočih odplak v bližnji vodotok. 
Naprava obratuje samodejno, zato pogostejši izlivi ravno med 
konci tedna in dela prostimi dnevi niso logični, ker so takrat 
običajne obremenitve (tako hidravlične kot organske) nižje 
kot med delavniki. Izlivi na razbremenilniku so bolj vezani 
na vremenske razmere, predvsem v času padavin in nekaj dni 
po njih, ko se v kanalizacijski sistem še izcejajo tuje vode. 
Pripravil: Jernej Šoemen, Komunalno podjetje Ptuj d. d.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1604/35: Podajam pobudo na pobudo št. 1524/34, kjer sem 
želel, naj Podjetje za stanovanjske storitve poda informacijo s 
specifikacijo, za kaj so namenili sredstva iz naslova pobranih 
najemnin za obdobje zadnji petih let. 
Odgovor: V skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj se bo pobuda obravnavala v postopku izdaje infor-
macij javnega značaja.
Pripravila: Kornelija Orlač

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1605/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, v kateri 
fazi je izgradnja manjkajočega pločnika na Selski cesti od ga-
silskega doma do križišča z Zidanškovo ulico v dolžini pribl. 
55 m. 
Odgovor: Z izgradnjo manjkajočega dela pločnika ob Selski 
cesti bo treba izdelati projektno dokumentacijo za izvedbena 
dela in zagotoviti finančni vir za izvedbo del.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1606/35: Ponovno podajam pobudo na pobudo št. 1061/24, 
da se pojasni, ali bo Komunalno podjetje Ptuj sposobno samo 
izvesti celotno izgradnjo kanalizacijskega omrežja oziroma 
koliko podizvajalcev so pri tem izbrali in ali pri izbiri podi-
zvajalcev preverjajo njihove sposobnosti izvedbe del. 
Podizvajalci so bili izbrani preko javnega razpisa, objavljenega 
na portalu javnih naročil, oz. preko zbiranja ponudb. Vsi po-
datki so dostopni na portalu javnih naročil. 
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1607/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, v kateri 
fazi je priprava dokumentacije za gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v Krčevini pri Ptuju.

Odgovor: Projektantu je bila podana naročilnica za pripravo 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Sestanek 
Mestne občine Ptuj z Elektrom Maribor in občani je predviden 
5. maja 2022.
Pripravila: Minja Vučinić

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1608/35: Ponovno podajam pobudo na pobudo št. 1549/34, 
naj se poda informacija, kako je s sanacijo cestišča v Aškerčevi 
ulici po končanih delih ob gradnji »Stare steklarske«.
Odgovor: Predhodni odgovor je zajemal tudi naslednje bese-
dilo: »Poškodbe asfalta, nastale zaradi gradbenih del pri re-
vitalizaciji Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi 
ulicami, se bodo popravile z vzpostavitvijo prvotnega stanja.«
Pripravila: Mojca Brunčič

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1609/35: Podajam pobudo, da se nemudoma pristopi k sana-
ciji fasade glasbene šole Karol Pahor na Dravski ulici.
Odgovor: Sanacija fasade objekta Glasbene šole Karol Pahor 
Ptuj letos ni predvidena, saj za to ni zagotovljenih sredstev v 
proračunu. Z upravljavcem objekta, Glasbeno šolo Karol Pahor 
Ptuj, sodelujemo, in če bo zaznana nevarnost, jo bomo skušali 
v najkrajšem času odstraniti.
Pripravila: Damijan Plajnšek in David Majcen

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1610/35: Podajam pobudo, da se poda informacija, kaj je 
razlog, da Mestna občina Ptuj ne sledi trendu e-mobilnosti, 
kot je to primer dobre prakse v mestnih občinah Kranj, Lju-
bljana …, kjer so s »CARSHARINGOM« bistveno zmanjšali 
stroške kilometrin za službene poti zaposlenih. 
Odgovor: Mestna občina Kranj in druge občine, ki se loteva-
jo vzpostavljanja tako imenovanega »car sharinga«, so uvedbo 
sistema preko koncesije prepustile podjetjem, ki se ukvarjajo 
izključno z mobilnostjo in imajo že razvite določene platforme, 
ki so v ozadju potrebne za vzpostavitev takšnega sistema. 
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je na seji podal pobudo 
št. 1611/35: Ali drži informacija, da je ŠC Ptuj prekinil pogod-
bo z Glasbeno šolo Karol Pahor?
Odgovor: To je odločitev lastnika, ki je država, v njenem imenu 
odloča Oto Mlakar, ki je obvestil glasbeno šolo, da prekinja po-
godbo, ker je tudi po navedbah glasbene šole ta stavba nevarna. 
ŠC Ptuj pa sredstev za vlaganje v stavbo nima. In ker ne želijo 
prevzemati odgovornosti, so v skladu s pristojnostmi pogodbo 
odpovedali. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja
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VINO KOT ŽIVLJENJE

10. 6., 18.00 

Domnikanski samostan Ptuj

LETNI KINO: TOP GUN

4. 6., 21.00

Športno letališče Moškanjci

NAD MESTOM SE DANI

16. 6., 20.00

Kavarna Bodi

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

ČETRTEK, 2. 6.

13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavnosti za učence (Martina Fran-
gež), Špajza modrosti (tudi 9. 6., 16. 6. in 23. 6.); 17.00: Pravljična urica 
z jogo, literarno srečanje, namenjeno otrokom od 4. leta starosti dalje; 
zaželeni so copatki in lahna oblačila. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; 18.00: 
Družinska razmerja: Razveze, stiki, ločitev, svetovalnica ob razvezi za-
konske zveze ali prekinitvi zunajzakonske skupnosti (Darja Nadelsberger 
Bene), možni individualni dogovori, obvezne prijave, Špajza modrosti

PETEK, 3. 6.

9.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije, medgeneracijsko 
druženje z raznimi dejavnostmi (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 10. 
6. in 17. 6.)

SOBOTA, 4. 6.

9.00–13.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in po-
polnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči, namenjen mla-
dim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 14.00–2.00: Furstovanje, 
predstavitev ustvarjalcev, glasbenikov, umetnikov, ki delujejo v sklopu 
Fürstove hiše na Ptuju (nastop šestih glasbenih skupin, razstave in pred-
stavitev lokalnih umetnikov, joga delavnice, ulična prehrana …), Furstova 
hiša; 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptuj-
skim gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, 
Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: 
brezplačno) (obvezne prijave), 15.00 in 15.30: Pobeg iz grajskega rova, 
pustolovščina, z igro pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je 
prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) 
(20 €/družino) (obvezne prijave)

NEDELJA, 5. 6.

13.00 in 14.00: Vodena pokušina v grajski vinski kleti. Pokušina odlič-
nih vin Slovenskih goric in Haloz, ob predstavitvi zgodovine vinogradni-
štva (5 €).

PONEDELJEK, 6. 6.

10.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, na ka-
teri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih izboljšati 
in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo v sebi 
(Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 13. 6. in 20. 6.); 18.00: Psihote-
rapevtsko svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom 
izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samo-
podobe … (Zlatko Zimet), Špajza modrosti (tudi 13. 6., 20. 6. in 27. 6.)

TOREK, 7. 6.

13.00: Kreativni torek v špajzi: Plešem in slikam, ustvarjalna delavnica 
za zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza modrosti

SREDA, 8. 6.

20.00: Spletna predavanja ob sredah: Kako izboljšati odnos z otro-
kom v času počitnic?, brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Si-
mona Vrbanič, Simona Kapl), Špajza modrosti

ČETRTEK, 9. 6

16.00–20.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in 
popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči, namenjen 
mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 18.00: TRIJE, Zlatko 
Luketič, Igor Orešič, Gerhard Plaschke, otvoritev slikarske razstave, Po-
krajinski muzej Ptuj - Ormož (Miheličeva galerija)

PETEK, 10. 6.

18.00: Vino kot življenje – zgodba o vinu in življenju, poetična zgodba 
o vinu, ki preprostega fanta uči življenja, degustacija petih vzorcev vina, 
malo drugačna, kot smo je vajeni (Tilen Sedlak – S Vino), Dominikanski 
samostan Ptuj (obvezne prijave) (15 €); 19.30: Festival Arsana 2022: 
Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar, koncert klasičnih moj-
strov, Društvo Arsana, Ptujski grad (Slavnostna dvorana) (dijaki, študen-
ti, upokojenci: 8 €; drugi 12 €) 

SOBOTA, 11. 6.

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) (5 €, otroci: 
brezplačno) (obvezne prijave); 15.00 in 15.30: Pobeg iz grajskega rova, 
pustolovščina, z igro pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je 
prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) 
(20 €/družino) (obvezne prijave); 17.00: Dobrodelni pub kviz, zanimiv 
dogodek v sodelovanju z Rotaract Ptuj (obvezne prijave skupin po štiri 
osebe v kavarni Bodi), Kavarna Bodi; 18.00: Vinska degustacija v temi, 
degustacija, ki vam približa vino drugače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, 
rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (19 €) (obvezne prijave)

NEDELJA, 12. 6.

13.00 in 14.00: Vodena pokušina v grajski vinski kleti. Pokušina odlič-
nih vin Slovenskih goric in Haloz, ob predstavitvi zgodovine vinogradni-
štva (5 €) 14.00–19.30: Brun Gröning: Fenomen ozdravitve, predava-
nje ob dokumentarnih filmih o gibanju in delu Bruna Gröninga, ki se je 
razvijalo po njegovi smrti, in v kolikšni meri se pomoči in ozdravitve po 
duhovni poti dogajajo tudi danes, Krog prijateljev Bruna Gröninga, Krog 
za naravno življenjsko pomoč, Gasilski dom Ptuj

PONEDELJEK, 13. 6.

10.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, na ka-
teri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih izboljšati 
in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo v sebi 
(Saša Bezjak), Špajza modrosti
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KINO (več na www.kinoptuj.si)

TOREK, 14. 6.

13.00: Kreativni torek v špajzi: Rišem in se pogovarjam, ustvarjalna 
delavnica za zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti; 17.00: Igralna urica s knjigo, literarno srečanje, namenjeno 
otrokom od 5. do 9. leta starosti, zaželeni so copatki in lahna oblačila, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

ČETRTEK, 16. 6.

20.00: Nad mestom se dani, izjemen glasbeni večer slovenske popev-
ke, jazz klasik in funka z vrhunskimi lokalnimi glasbeniki, Kavarna Bodi 
(10 €, na dan dogodka: 14 €)

SOBOTA, 18. 6.

9.00–13.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in 
popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči, namenjen 
mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 14.00: Vodeni ogled 
rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptujskim gradom so vedno bu-
rili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, Zavod TuRA, rov pod 
Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: brezplačno) (obvezne 
prijave); 15.00 in 15.30: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, z igro 
pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila rove, Zavod 
TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (20 €/družino) (ob-
vezne prijave); 18.00–24.00: Poletna muzejska noč 2022, tradicionalna 
promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij z brezplačnimi vstopi v 
muzejske zbirke in raznimi delavnicami ter predavanji, Pokrajinski muzej 
Ptuj - Ormož (Ptujski grad)

NEDELJA, 19. 6.

13.00 in 14.00: Vodena pokušina v grajski vinski kleti. Pokušina odlič-
nih vin Slovenskih goric in Haloz, ob predstavitvi zgodovine vinogradni-
štva (5 €); 19.00: Pravljični večer za odrasle, literarni večer s kulturnim 
nastopom v čast Primoža Trubarja v sodelovanju s pravljičarji iz sloven-
skih splošnih knjižnic, Knjižnica Ivana Potrča

PONEDELJEK, 20. 6.

Dopoldanski začetni tečaj šivanja, program, prilagojen čistim začetni-
kom brez predznanja, ki imajo željo po osnovnem znanju šivanja (Sabina 
Hameršak Zorec), CID Ptuj (90 €; mladi (15–19 let): 75 €)

TOREK, 21. 6.

13.00: Kreativni torek v špajzi: Moje sanje, ustvarjalna delavnica za 
zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza modrosti

SREDA, 22. 6.

16.00–20.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in 
popolnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči, namenjen 
mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj; 20.00: Festival Arsana 
2022: Stabat Mater: Dolcezza In Godalni ansambel ZGŠ v samostanu 
sv. Petra, koncert klasičnih mojstrov, Društvo Arsana, Cerkev sv. Petra 
in Pavla; 20.00: Spletna predavanja ob sredah: Koliko svobode naj 
imajo naši otroci?, brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Simo-
na Vrbanič, Simona Kapl), Špajza modrosti

ČETRTEK, 23. 6.

19.00: Manca Izmajlova: Vdihni življenje s polnimi pljuči, literarni večer 
s predstavitvijo knjige priznane slovenske pevke, igralke in voditeljice, 
Knjižnica Ivana Potrča (dvorišče knjižnice)

PETEK, 24. 6.

Zaključek šole z DJ-jem v Termah Ptuj, tradicionalno družabno sreča-
nje za mlade ob koncu šolskega leta z oblico zabave, Terme Ptuj

SREDA, 1. 6.

10.00: Filmska čajanka: Dej no (C'mon C'mon), Mike Mills, ZDA, 2021, 
109 min, drama o intimni zgodbi o vezeh med odraslimi in otroki, projek-
ciji bo sledilo druženje ob čaju in pecivu, Mestni kino Ptuj (3 €)

SOBOTA, 4. 6.

21.00: Letni kino na letališču: Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski), 
ZDA in Hongkong, 2020, 131 min, po 34 letih prihaja nadaljevanje kul-
tne uspešnice, tokrat na avtentičnem prizorišču: med letali, kjer bo Tom 
Cruise prišel še bolj do izraza, Mestni kino Ptuj, Športno letališče Mo-
škanjci (5 €, na dan prireditve: 7 €)

SREDA, 8. 6.

19.00: Odprto platno 2022, izbor filmov, dolgih do 20 minut, neod-
visnih, šolskih, mladih in starih filmarjev iz lokalnega okolja, ki jih je k 
sodelovanju povabil Mestni kino Ptuj, projekciji izbranih filmov bo sledil 
pogovor z avtorji, Mestni kino Ptuj

SREDA, 22. 6.

20.00: Pogovor ob filmu: Festival migrantskega filma, Mestni kino Ptuj

ČETRTEK, 23. 6.

21.00: Kino brez stropa 2022: Elvis (Baz Luhrmann), ZDA in Avstralija, 
2022, glasbena biografska drama, otvoritveni film tradicionalnega film-
skega dogodka, ki nas bo razveseljeval vse vikende v juliju in avgustu, 
Mestni kino Ptuj (dvorišče za kinom)

SOBOTA, 25. 6.

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) (5 €, otroci: 
brezplačno) (obvezne prijave); 15.00 in 15.30: Pobeg iz grajskega rova, 
pustolovščina, z igro pobega iz rova boste odstrli tančico skrivnosti, ki je 
prekrila rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) 
(20 €/družino) (obvezne prijave)

NEDELJA, 26. 6.

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) (22 €) (obvezne prijave)

PONEDELJEK, 27. 6.

19.00: Poletna šola za starše: Doma imamo najstnika, kako naprej?, 
brezplačno strokovno predavanje in svetovalnica za starše (Marija Ba-
škarad), Špajza modrosti

TOREK, 28. 6.

19.00: Poletna šola za starše: Vpliv pametnih telefonov na družinsko 
življenje, brezplačno strokovno predavanje in svetovalnica za starše 
(Marija Baškarad), Špajza modrosti

SREDA, 29. 6.

19.00: Poletna šola za starše: Z otroki v hribe, brezplačno strokovno 
predavanje in svetovalnica za starše ter zaključek poletne šole (Marija 
Baškarad), Špajza modrosti



NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si

051 60 60 52

TP_Oglas_ptujcan_MAJ_1205_22_N.indd   1TP_Oglas_ptujcan_MAJ_1205_22_N.indd   1 16/05/2022   11:1216/05/2022   11:12

　㐀ⴀ㘀㌀　ⴀ㜀㐀㌀ 簀 　㈀ⴀ㜀㐀㤀ⴀ㌀㘀ⴀ㔀　  伀爀洀漀愁欀愀 挀攀猀琀愀 ㈀㠀Ⰰ ㈀㈀㔀　 倀琀甀樀眀眀眀⸀瘀戀瀀琀甀樀⸀猀椀

Izdelki podjetja Trelleborg Slovenija, d.o.o. so kakovostno primerljivi z najboljšimi konkurenti. Smo skupnost strokovnih, 
ustvarjalnih in motiviranih sodelavcev, ki gradijo svojo prihodnost s povečevanjem svoje konkurenčne prednosti

Prosta delovna mesta:

IZDELOVALEC GUMENIH IZDELKOV

STROJNI VZDRŽEVALEC

Iščete zaposlitev ali študentsko delo?
Ste vajeni večizmenskega dela oz. se ga ne bojite?
Imate veselje do dela, ste vestni in odgovorni?

Vabimo vas, da pošljete prijavo na:

si.zaposlitev@trelleborg.com ali Trelleborg Slovenija, d.o.o., Rogozniška 32a, 2250 Ptuj.

Iščemo zanesljive delavce, s katerimi bo moč graditi dolgoročno delovno razmerje.

Več o podjetju: www.trelleborgslovenija.com, wwww.trelleborg.com.



Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj

AMZS 
TEHNIČNI 
PREGLEDI

Varnost 
se začne 
pri nas

*Dobroimetje na kartici lahko unovčite za nakup storitev in blaga v AMZS centrih po 
Sloveniji. Dobroimetje prejmete novi ali obstoječi člani, ki v AMZS hkrati opravite 
registracijo in sklenete zavarovanje. Več o ponudbi na www.amzs.si/trivvrsto 

AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, 
T: 02 749 3534
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NIHČE NE OHLADI, 
TAK KAK MI!


