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Sobota, 23. julij 2022 ob 21.00
BB RTV SLOVENIJA s solisti
K. Slakonja, Amaya, E. Hren, L. Leskovar,
T. Kovač, E. Sartor 

1. 7. - 30. 7.2022

Petek, 22. julij 2022 ob 20.30
VLADO KRESLIN
MALI BOGOVI & BELTINŠKA BANDA

Nedelja, 24. julij 2022 ob 20.30
BALKAN FEVER
Stefanovski, Tadić, Spassov
Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
JAN KUS & THE SLAVO RICAN ASSEMBLY 
feat. VESNA PISAROVIČ

Torek, 26. julij 2022 ob 20.30
PRIFARSKI MUZIKANTI, ANJA 
BUKOVEC & NUŠKA DRAŠČEK

Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
TADEJ TOŠ - STAND UP

Četrtek, 28. julij 2022 ob 20.30
KALIOPI & EDIN KARAMAZOV
Petek, 29. julij 2022 ob 20.30
NEW YORK VOICES feat. 
VOX ARSANA
Sobota, 30. julij 2022 ob 20.30
SIDDHARTA AKUSTIKA &
JOKER OUT

Petek, 1. julij 2022 ob 20.30
OPERNI VEČER NA PANORAMI

Partnerja: Generalni pokrovitelj:

Generalni sponzorji:

www.festivalarsana.com
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Drage Ptujčanke, dragi Ptujčani.

Nuška Gajšek, 
županja Mestne občine Ptuj
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Črtomir Goznik
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Naslednja številka izide v petek, 
29. julija 2022.

Naša država praznuje. 31 let samostojnosti, 31 let preizkušenj in 31 let 
različnosti. Ob praznovanju iskreno čestitam, z željo, da ponovno najde-
mo v sebi tisto pravo razumevanje in strpnost, ki bosta v naslednjem ob-
dobju ključna in potrebna. Napovedi niso najbolj optimistične, pa vendar. 

Slovenci smo v svoji večstoletni zgodovini prebrodili številne prepreke, 
se spopadli s številnimi izzivi, doživeli veliko padcev, a še več vzponov; 
vse pravice smo si vedno izborili; borbenosti nam ne zmanjka; karakter 
našega naroda kaže, da bomo zmogli tudi tokrat. Prebili smo se skozi dve 
najbolj čudni leti moderne zgodovine in še vedno trdno stojimo na tleh. 
Prebrodili bomo tudi nove izzive. Ta naša mlada država je lahko izjemno 
ponosna na svoje ljudi, ki ne klonejo pod pritiskom. Včasih se zdi, da 
ravno takrat, ko je najtežje, spišemo najboljše zgodbe – o solidarnosti, 
pomoči sočloveku, inovativnosti …

Na mlado državo smo lahko izjemno ponosni, na vse, kar smo ustvarili, 
na vse generacije, ki so prispevale svoj kamenček v ta mozaik skupnosti. 
Smo zelo pisana družba, ostanimo taki. Vsak prispeva svoje k temu naci-
onalnemu ponosu – in ljudje naše prelepe dežele to zagotovo smo. 

Praznujmo torej ponosno. Z dvignjeno glavo, z iskro v očeh in radostjo v 
srcu. Živela, Slovenija. 

Draga Slovenija, čestitke ob dnevu državnosti in vse dobro tvojim ljudem.
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SPREJEM BOGATAJEVE 
DRUŽINE

KROS VRTCA PTUJ

RAZSTAVA PLAKATI MIRU

800 SADIK MEDONOSNIH 
RASTLIN NA PANORAMI

RAZSTAVA V MALI 
GALERIJI GALERIJE 
MESTA PTUJ

Mestna kronika

Pred slavnostnim odprtjem 8. Bogata-
jevih dnevov je županja Nuška Gajšek 
v poročni dvorani mestne hiše sprejela 
družino Bogataj, po kateri nosijo ime 
Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja in 
so poklon velikemu človeku, ki je pustil 
izjemen pečat na področju zaščite in re-
ševanja. Kot poveljnik civilne zaščite je 
vodil reševanje ob vseh večjih naravnih 
nesrečah v samostojni Sloveniji. Junija 
2012 je zaradi velikega strokovnega pri-
spevka k razvoju na področjih obrambe 
in varstva pred naravnimi nesrečami 
prejel tudi zlati red za zasluge. V Mali galeriji mesta Ptuj sta Območna 

izpostava Ptuj Javnega sklada RS za kul-
turne dejavnosti in Mestna galerija Ptuj 
odprla razstavo udeležencev tečaja risa-
nja in slikanja. Razstavljena so bila dela 
udeležencev začetnega in nadaljevalnega 
tečaja risanja in slikanja, ki je potekal od 
oktobra 2021 do maja 2022 pod mentor-
skim vodstvom Tomaža Plavca.

Županja Nuška Gajšek je pozdravila 
malčke, ki so se udeležili 41. občinske-
ga in medobčinskega krosa cicibanov 

V Galeriji Magistrat smo odprli razstavo 
Lions kluba Primus Ptuj »Plakati miru« 
na temo natečaja »Vsi smo povezani«. 
Plakat miru je mednarodni likovni na-
tečaj na temo miru, ki ga organizira 
največja humanitarna organizacija na 
svetu Lions Clubs International. Pod 
pokroviteljstvom lokalnih Lions klubov 
na natečaju vsako leto ustvarja približno 
600.000 mladih (starih od 11 do 13 let) 
z vsega sveta. Mednarodno razumevanje 
in spodbujanje miru sta del poslanstva 
Lions klubov po vsem svetu. Županja, ki 
je razstavo odprla, je poudarila, »da raz-
stavljeni plakati nosijo močna sporočila, 
na dan mladosti, ko mir ni samoumeven, 
pa želi, da mladi ostanejo povezani in da 
bo mir glavna vrednota«.

in cicibank, ki se je odvijal na Mestnem 
stadionu Ptuj. Udeležilo se ga je 190 
otrok iz vseh enot Vrtca Ptuj in zunanjih 
vrtcev (Juršinci, Markovci, Zavrč, Cir-
kulane, Kidričevo, Cirkovce, Hajdina, 
Majšperk in Videm), ki so uživali v gi-
banju. Da je slednje bilo še bolj zabavno, 
sta poskrbela brata Malek, ki sta mlade 
tekače spodbujala, jih animirala, navijala 
zanje in tudi tekla z njimi. Seveda je po-
membno sodelovati, ne pa zmagati, zato 
so medalje prejeli prav vsi.

20. maja smo obeleževali že peti svetovni 
dan čebel. Dan je bil izbran po rojstnem 
datumu Antona Janše, največjega sloven-

skega čebelarja. Čebelarsko društvo Ptuj 
je skupaj z E-zavodom na Panorami pri-
pravilo delavnico »UREJANJE OPRAŠE-
VALCEM PRIJAZNIH URBANIH ZE-
LENIH POVRŠIN«, svetovni dan čebel 
pa so obeležili z zasaditvijo okoli 800 
sadik medonosnih rastlin. Prvo sadiko 
je zasadila županja Nuška Gajšek, zasa-
dili pa so še dve gredi z izbranimi medo-
nosnimi rastlinami, ki bodo omogočale 
prehrano opraševalcev vse leto.

Stanka Krajnc Letonja
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Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja

Stanka Krajnc Letonja
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Od 26. do 28. maja 2022 je Ptuj gostil 
8. Bogatajeve dneve zaščite in reše-
vanja 2022, ki so bili namenjeni pred-
stavitvi dejavnosti zaščite, reševanja in 
pomoči strokovni in širši javnosti.

Gre za največjo prireditev v Sloveniji, kjer so se predstavile 
enote civilne zaščite, različne reševalne službe in sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh. Že od leta 2005 
jo vsako drugo leto organizira Uprava RS za zaščito in reševa-
nje v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
Županja Nuška Gajšek je o dogodku povedala: »Izjemno po-
nosni smo, da smo lahko gostili Bogatajeve dneve zaščite in 
reševanja. To področje je izjemnega pomena, sploh v zadnjem 
obdobju, ko smo se spoprijemali z različnimi naravnimi ne-
všečnostmi, pri čemer ne mislim covida-19, ampak predvsem 
hujše neurje v začetku mojega mandata, kjer se je izkazalo, 
kako nujno je, da imamo načrt, usposobljene ljudi, ki se znajo 
odzvati in ukrepati in znajo na terenu tudi pomiriti. In v veliko 
veselje mi je, da smo lahko na vseh dogodkih, ki so se zvrstili na 
Bogatajevih dnevih, prikazali tudi mlajšim generacijam, kako 
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pomembno je prostovoljstvo in da imamo civilno zaščito ter 
gasilske enote popolnjene in da to ni nekaj samoumevnega.«
Kot priprava na gasilsko olimpijado v Celju je na Mestnem sta-
dionu Ptuj potekal uradni trening tekmovalnih enot gasilske 
olimpijade, organizirano pa je bilo tudi mednarodno gasilsko 
tekmovanje članskih desetin ter tekmovanje ekip iz gasilskih 
enot širšega pomena v tehničnem reševanju pri prometnih ne-
srečah.
Podelili pa so tudi priznanja in nagrade na 26. regijskem pre-
verjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in 
Rdečega križa, ki je prvič potekalo po novem modelu na štirih 
delovnih mestih v središču mesta. Pomerilo se je devet ekip. 
Tokrat preverjanje ni bilo tekmovalne narave, temveč zgolj pre-
verjanje, zato da so ekipe izpilile svoje znanje in veščine in da 
so preverile, v kakšni kondiciji so.
Na Bogatajevih dnevih se je v treh dneh predstavilo 79 razsta-
vljavcev iz Slovenije in desetih tujih držav, razstavni prostor s 
predstavitvami in dinamičnimi prikazi si je ogledalo več kot 
1100 predšolskih otrok, učencev osnovnih in srednjih šol s 
Ptuja in okolice.
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Uspehi osnovnih in srednjih šol

Bronja Habjanič

Naslednje strani v Ptujčanu posveča-
mo uspehom učencev in dijakov. Tudi 
to šolsko leto ni bilo običajno, a kljub 
vsemu je bilo uspešno na najrazličnej-
ših področjih.

OŠ LJUDSKI VRT Z GRAJENO
»Šolsko leto, ki ga zaključujemo, je bilo obarvano s stvarmi in 
dogodki, ki jih v preteklosti še nismo doživeli. Spopadali smo 
se s korono in ukrepi za preprečevanje ali zajezitev širjenja 
bolezni, kot so maske in samotestiranje zaposlenih in učen-
cev. Vse to je pri ljudeh sprožalo različne, velikokrat negativne 
odzive, ki so pogosto bili napačno usmerjeni v šolski prostor, 
in mnogi so prezrli dejstvo, da smo v šolah bili odgovorni le za 
njihovo izvajanje, nismo pa o tem imeli možnosti odločati. Pri 
izvajanju pouka smo se spopadali s številnimi karantenami ali 
izolacijami tako zaposlenih kot učencev in smo morali prila-
gajati način dela razmeram, v katerih smo bili osem mesecev 
omejeni na izvajanje dejavnosti znotraj oddelčnih mehurčk-
ov, zato je bilo oteženo delo interesnih dejavnosti in izbirnih 
predmetov. Nismo smeli izvajati prireditev v živo, druženje je 
bilo omejeno. Kljub vsem omejitvam pa nam je uspelo izpeljati 
načrtovane dejavnosti, vključno z letno in zimsko šolo v naravi 
ter zaključnimi ekskurzijami.
Naši učenke in učenci so sodelovali na različnih tekmovanjih iz 
znanja, športa in tehnike, pripravljali raziskovalne naloge in so-
delovali na likovnih natečajih. Imamo državne prvake v šahu, 
dvakratnega državnega prvaka (v matematiki in v Logični po-
šasti, oboje 100-odstotni dosežek), 2. mesto v državi v astrono-
miji, zlata in srebrna priznanja na tekmovanjih iz znanja, zlato 
priznanje za raziskovalno nalogo, zlato priznanje s festivala Tu-
rizmu pomaga lastna glava, zmagovalce hackathona, regijske 
prvake v robotiki, srebrni priznanji s Slovenske glasbene olim-
pijade. Veliko imamo odličnih dosežkov na področju kolektiv-
nih športov (državna raven: 3. mesto v nogometu – dečki) in v 

posamezni konkurenci (državna raven: 1. mesto posamezno v 
judu, 2. mesto posamezno v akrobatiki, 3. mesto v krosu). Velik 
napredek smo letos dosegli še posebej v ekipnih športih, kjer 
smo v nogometu, rokometu, odbojki in košarki dosegali odlič-
ne rezultate in prva mesta na področnih tekmovanjih.
Veseli smo, da smo ob izteku šolskega leta lahko izpeljali še pri-
reditev za dedke in babice v živo na obeh šolah. Na obeh pri-
reditvah se je še posebej izkazalo, kako si vsi želimo druženja, 
medsebojne naklonjenosti in prijaznosti. Srčno si želimo, da bi 
naslednje šolsko leto bilo bolj umirjeno in predvidljivo, da bi 
nam bilo omogočeno, da se lahko resnično posvetimo izključ-
no vzgoji mladih in razvoju kakovostnega znanja,« je zaključila 
Tatjana Vaupotič Zemljič.

OŠ OLGE MEGLIČ
»Z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da nam je v celoti 
uspelo izvesti obvezni program in razširjeni program. Uspe-
šno smo izpeljali mnoga tekmovanja, NPZ v 3., 6. in 9. razre-
du, sodelovali smo v številčnih projektih in natečajih, organi-
zirali dneve dejavnosti in prireditve, izpeljali šole v naravi in 
tabore ter zaključne šolske ekskurzije. Najpomembnejši dosež-
ki na tekmovanjih: zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 
logike, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne 
matematike, dve zlati in srebrno priznanje na državnem tek-
movanju Matemček, zlato priznanje na državnem tekmovanju 
iz geografije, zlato, srebrno in bronasto priznanje za razisko-
valne naloge na državnem tekmovanju mladih raziskovalcev, 
1. in 3. mesto na državnem prvenstvu v kikboksu, tri zlata in 
tri srebrna priznanja na državnem tekmovanju Logična pošast, 
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zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju, zlato in 
srebrno priznanje na državnem tekmovanju Ekokviz, srebrno 
Vegovo priznanje na državnem tekmovanju, tri srebrna prizna-
nja na državnem tekmovanju Vesela šola, srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju iz angleškega jezika, 3. mesto na medna-
rodnem likovnem natečaju Plakat miru, zmaga na video nate-
čaju ESET Slovenija, 2. mesto v slovenskem projektu Varno na 
kolesu, 1. in 3. mesto na GO CAR GO, 1. mesto na tekmovanju 
iz znanja o Rdečem križu.
Na šoli smo s prostovoljskimi dejavnostmi zaznamovali med-
narodni dan strpnosti, dan invalidov in dan za spremembe. 
Zbirali smo hrano za zapuščene živali in ukrajinske otroke, učili 
varovance VDC Sonček nemščino ter se družili s starostniki 
Doma upokojencev Ptuj. Dejavni smo bili tudi na okoljevar-
stvenem področju: sodelovali smo v čistilni akciji ter pomagali 
pri saditvi mladik gozdnih dreves in tako na prireditvi Slovesni 
dan prostovoljstva prejeli naziv junaki našega časa.
Veseli smo, da smo učenci, starši in strokovni delavci ponovno 
dokazali, da znamo sodelovati in se odgovorno vesti tudi v še 
tako nenavadnih razmerah in da nam vrednote spoštovanje, 
znanje, strpnost in sodelovanje, ki jih imamo zapisane v viziji 
šole, resnično niso tuje,« je dodala Helena Ocvirk. 

OŠ BREG
»Šolsko leto 2021/2022, v katerem se pouk zaključuje ta mesec, 
uspešno zaključujemo. Učenci so pridobivali nova znanja in 
veščine, izkušnje, kar dokazuje tudi učni uspeh. Učenci so se 
ob rednem pouku radi udeleževali različnih tekmovanj, tako v 
znanju, kjer so dosegali tudi srebrna in zlata priznanja, kot na 
športnem področju.

Posebnost pri delu OŠ Breg v šolskem letu 2021/2022 je bila 
v tem, da smo se kot ena izmed 47 šol v Sloveniji priključili 
izvajanju poskusa uvajanja tujega jezika v obveznem progra-
mu in preizkušanja koncepta razširjenega programa v osnovni 
šoli – RaP. Izvedbo razširjenega programa je ob dejavnostih, ki 
jih izvaja šola sama, močno obogatilo dejavno izvajanje štirih 
mednarodnih projektov Erasmus+ z izmenjavami učencev. 
Pomemben del teh programov je posvečen uvajanju sodobnih 
tehnologij ob podpori IKT pri pouku. Učenci so spoznavali 
dve možnosti uporabe, sestave in programiranja robotov, lego 
in VEX-robotike. Program robotike ponujamo učencem vseh 
razredov, seveda je zahtevnost prilagojena starostni kategoriji 
učencev. Ekipa učencev 8. razreda, ki je poglobljeno ustvarjala 
z VEX-robotiko, je v maju bila zelo uspešna na svetovnem pr-
venstvu v VEX-robotiki v Dallasu, ZDA, kot edini predstavniki 
Slovenije. Čestitke.
Po več kot dveh letih smo smeli ponovno pripraviti dan šole, 
kjer smo udeležencem v obliki delavnic predstavili del dejav-
nosti, ki jih šola izvaja v okviru poskusa RaP. Osnovnošolsko 
obdobje uspešno zaključuje 35 devetošolcev, med njimi tudi 12 
učencev, ki so vsa leta dosegali »odlični« uspeh. Veseli smo, da 
je MO Ptuj prepoznala potrebe naše šole po adaptaciji in do-
graditvi prostorov, da bo lahko primerljiva z drugimi tudi po 
prostorskih pogojih. Postopek pridobivanja ustrezne projektne 
dokumentacije je že v izvedbi. Ob koncu namenjam zahvalo 
vsem učencem, staršem in učiteljem ter delavcem šole za trud, 
medsebojno sodelovanje in razumevanje pri uspešni izvedbi 
pouka v tem šolskem letu,« je zaključil Milan Fakin.

OŠ MLADIKA
»Iztekajoče se šolsko leto je bilo izjemno nenavadno in napor- Fo
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no, tako za učence kot zaposlene. Pouk je sicer potekal v šoli, 
vendar po modelih, ki so zaradi zajezitve epidemije zelo po-
segali v običajno delo in življenje šole. Večji del leta je pouk 
potekal v mehurčkih znotraj oddelka, v maskah, pri čemer ne 
smemo pozabiti obdobja samotestiranja na morebitne okužbe s 
koronavirusom. Po spomladanski vrnitvi v normalno življenje 
se je pokazalo, da smo iz epidemije izšli z izjemno slabo social-
no kondicijo, kar pomeni, da bo v prihodnje v šoli treba veliko 
časa nameniti vzgojnim momentom.
Pa vendarle lahko ugotovimo, da je iztekajoče se šolsko leto bilo 
zelo uspešno. Učenci so sodelovali na številnih tekmovanjih iz 
znanja in športa, začenši s šolskimi tekmovanji pa vse do dr-
žavnega nivoja. Za svoje znanje in dosežke so prejeli številna 
priznanja, od bronastih pa vse do zlatih. O uspehu že samo zase 
govori dejstvo, da letos šolo zapušča 15 zlatih odličnjakov, kar 
predstavlja 39,5 % vseh devetošolcev.
Letošnje leto pa je za našo šolo posebno še z enega vidika. Za-
ključil se je projekt Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko 
sanacijo OŠ Mladika, s katerim se je temeljito sanirala šolska 
stavba (zamenjava strojnih inštalacij, zamenjava stavbnega 
pohištva, prostori za tehnično osebje, pridobitev specializira-
nih učilnic, ureditev okolice šole …). Za nas najpomembnejša 
zgodba tega projekta pa je selitev šolske jedilnice in kuhinje iz 
povsem neprimerne kleti v nove, sodobne prostore. Naši učenci 
imajo sedaj primerljive pogoje za delo. Iskrena hvala vsem, ki 
ste kakor koli pripomogli, da je temu tako.
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem učencem, zaposlenim in 
staršem, da smo tudi šolsko leto, ki ga je močno zaznamovalo 
življenje in delo pod posebnimi pogoji, uspešno pripeljali do 
zastavljenih ciljev. Še enkrat več smo dokazali, da skupaj zmo-
remo marsikaj,« je zaključil Bogomir Širovnik.

OŠ DR. LJUDEVITA PIVKA
»Šolsko leto 2021/2022 je bilo ponovno pestro z raznimi de-
javnostmi. Končno smo se lahko brez mask udeleževali raznih 
tekmovanj, srečanj in prireditev. V tem šolskem letu zaključuje-
mo s projektom spodbujanja socialne vključenosti svojih deve-
tošolcev v lokalno okolje. Zaključno konferenco projekta smo 
izvedli 26. maja 2022 v prostorih Gimnazije Ptuj. Kot vsako leto 
smo tudi letos izvedli šolsko tekmovanje iz matematike ter se 
udeležili državnega tekmovanja na Jesenicah. Sodelovali smo 
na 14. državnem likovnem natečaju osnovnih šol s prilagoje-
nim programom z naslovom Moč srca. Prejeli smo tri brona-
sta priznanja. Na tekmovanju GO – CAR -GO+ smo dosegli 
3. mesto po izboru sodelujočih ekip. Ob tem smo dobili še po-
sebno priznanje za tehnološko dovršenost pri izdelavi nadgra-
dnje avtomobila. Postali smo državni prvaki v boju med dvema 
ognjema v Celju. Tekmovali smo na državnem tekmovanju v 
atletiki na Bledu. Ekipno so fantje osvojili 4. mesto, dekleta pa 
6. mesto. Najuspešnejši smo bili na Specialni olimpiadi s tremi 
zlatimi, eno srebrno in eno bronasto medaljo. Veliko dejavnosti 
smo izvedli s projektom ERASMUS+. Obiskali smo več šol iz 
različnih držav, tako učitelji kot učenci, imeli pa smo tudi obisk 
učiteljev iz Makedonije, Bolgarije in Cipra. Pripravljamo se 
tudi, da s 1. septembrom 2022 začnemo z delom z najmlajšimi 
otroki s posebnimi potrebami, in sicer v vrtcu Marjetica. Izdali 
pa smo tudi šolsko glasilo Črički,« je povedala Lidija Marin. 

ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA ŠOLA
»Letošnje šolsko leto se je začelo v znamenju covida-19, vendar 
si ga bodo dijaki in zaposleni na Elektro in računalniški šoli za-
pomnili po drugih, boljših stvareh. Sam rad poudarim, da šole 
ne sestavljajo samo dijaki, temveč tudi učitelji. Učitelji stremijo 
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k novemu znanju in vnašajo novosti na svojih predmetnih po-
dročjih. Znanje je največji kapital, zato znanje, ki nas bogati, z 
veseljem prenašajo na mlade generacije. Rezultati so vidni, saj 
so dijaki uspešni na številnih področjih, projektih in tekmova-
njih. Vsa leta se udeležujejo prireditve Spoznavajmo države EU, 
kjer so letos, še zadnjič, predstavljali državi Bolgarijo in Ciper. 
Uspešni so na področju slovenskega jezika, saj je dijak Svarun 
Čelan, ki je hkrati tudi naj dijak SSI, prejel zlato Cankarjevo 
priznanje na državnem tekmovanju, na področju matematike 
sta dva dijaka prejela zlato in dva dijaka srebrno priznanje na 
državnem tekmovanju. Nejc Strelec, naj dijak SPI, je sodeloval 
v ekipi, ki je dosegla 5. mesto na državnem tekmovanju elek-
tro in računalniških šol v Mariboru, na temo zagona trifazne-
ga asinhronskega motorja z možnostjo menjave smeri vrtenja, 
izvedeno s krmilnikom EASY 512-AC-RC. Po dveh letih smo 
na šoli organizirali LAN party. V prostorih ŠC Ptuj je potekalo 
regijsko predtekmovanje RoboBum 2022. Šolo je zastopalo 14 
dijakov, ki so po kategorijah dosegli trikrat 1. mesto, ena ekipa 
je bila 2. Dva dijaka sta se udeležila tekmovanja Forum meha-
tronike, ki ga je letos gostila dvojezična srednja šola Lendava. 
Dosegla sta 4. mesto. 
Zelo smo ponosni, da smo lahko izvedli maturantski ples za-
ključnih letnikov, saj je to za dijake, starše in učitelje prav po-
seben dogodek, ki simbolično predstavlja vstop v odraslost. 
Dijaki so četvorko zaplesali tudi pred ŠC Ptuj.
Situacija nam je odprla tudi meje v druge države, zato so naši 
dijaki odšli na mobilnost v tujino. Letos so obiskali Brago (Por-
tugalska) in Dubrovnik (Hrvaška),« je zaključil Rajko Fajt. 

STROJNA ŠOLA
»Na Strojni šoli Ptuj je v šolsko leto 2021/2022 zakorakalo 390 
strojnikov in strojnic. Po dveh šolskih letih kombiniranega dela 
v šoli in na daljavo smo veseli, da smo šolsko leto v celoti preži-
veli v šolskih klopeh, nabirali nova znanja in praktične veščine, 

sodelovali v številnih projektih ter nizali uspehe na tekmova-
njih. V mesecu oktobru smo se udeležili državnega tekmovanja 
v risanju projekcij in kotiranju PIKO, kjer smo dosegli izjemen 
uspeh. Dijaka Luka Vrtič in Lan Kuharič sta osvojila zlato pri-
znanje, Luka pa je s 1. mestom postal državni prvak. Odlič-
na igra na občinskem in področnem prvenstvu z osvojenim 1. 
mestom je našo rokometno ekipo popeljala na medobčinsko 
tekmovanje. Vrhunski uspeh smo v mesecu aprilu dosegli tudi 
na državnem tekmovanju v varjenju, kjer je dijak Emanuel 
Berghaus dosegel 1. mesto med dijaki in 2. mesto med podje-
tji. Strojniki slovimo po odličnih uvrstitvah na tekmovanju iz 
matematike, in tako je bilo tudi letos. Državnega tekmovanja v 
znanju matematike se je udeležilo kar 11 dijakov. Zlato prizna-
nje sta dosegla Ina Voljč in Luka Vrtič, srebrno pa Andrej Časek 
Hojnik, Jan Dogša, Anej Florjanič, Domen Lešnik, Marcel 
Kmet, Jure Malek Petrovič in Brina Voljč. Znanja so dijaki celo-
tno šolsko leto imeli možnost nabirati tudi na sedmih medna-
rodnih izmenjavah v sklopu projekta Erasmus+. Zelo nas veseli, 
da nam je po dveh letih koronskega premora uspelo ponovno 
obuditi projekt GO-CAR-GO PLUS, za katerega smo pridobili 
finančna sredstva Erasmusa+. V sklopu projekta so osnovno-
šolci izdelovali z električnim pogonom nadgrajene ekstramo-
bile, ki so jih predstavili na odmevnem zaključnem srečanju v 
mesecu maju. V juniju pa že nestrpno čakamo na kronski do-
godek svojih maturantov, ko bodo ti predstavili svoje edinstve-
ne izdelke za 4. izpitno enoto na maturi; hkrati pa se že pripra-
vljamo na sprejem strojnikov novincev v septembru. Naše delo 
povezuje znanje, strokovnost, ustvarjalnost in povezanost, na 
kar smo zelo ponosni,« je zaključila Anja Grašič Jesenek. 

ŠOLA ZA EKONOMIJO, TURIZEM IN 
KMETIJSTVO

»Iztekajoče se šolsko leto je za našo šolo predstavljalo polno 
izzivov. Začeli smo delovati kot nova organizacijska enota ŠC 
Ptuj, ki je pod novim imenom združila bivši šoli, ekonomsko 
in biotehniško.
Učnemu podjetju Tineri Romani se je uspelo uvrstiti med 20 % 
najboljših učnih podjetij v mednarodnem merilu, kar ni uspelo 
še nobenemu slovenskemu učnemu podjetju. Učno podjetje 
Goldendreams pa je na festivalu Več znanja za več turizma, ki 
je potekal v okviru sejma Alpe Adria v Ljubljani, prejelo srebr-
no priznanje in 1. mesto v kvizu o turizmu. Poleg tega pa je bilo 
slednje učno podjetje s svojo idejo na razpisu Avanture brez 
cenzure izbrano kot najboljši produkt/ideja iz turizma ob/na 
vodi za mlade 2022. Dvakrat smo se udeležili hackathona za 
mlade in enkrat celo zmagali. Učno podjetje Kletovio pa se je 
na mednarodnem sejmu učnih podjetij uvrstilo med najboljših 
deset učnih podjetij. Plakat naše dijakinje se je uvrstil med fina-
liste za izbor plakatov, ki oznanjajo zimske olimpijske igre 2022.
Ponosni smo na novo specializirano učilnico za strežbo, s 
svojim znanjem pa so dijaki iz programa gastronom hotelir 
razvajali stanovalce Doma upokojencev na Ptuju.
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V šolskem letu 2021/2022 smo obiskali kar nekaj botaničnih 
vrtov, vrtnarij, kmetij in podjetij, kjer so dijaki na podlagi pri-
merov dobrih praks pridobivali dodatna znanja in spoznava-
li možnosti zaposlovanja. Ob dnevu čebel se je naša dijakinja 
udeležila natečaju »Naredi si film« na temo o čebelah. Izdelki 
naše šole so bili tudi letos odlično ocenjeni na festivalu Dobrote 
slovenskih kmetij. Ponosni smo na zlati priznanji za jabolčni in 
vinski kis ter jabolčni sok ter srebrno priznanje za svoje vino, 
rumeni muškat.
Po dveh letih smo ponovno zaplesali četvorko na maturant-
skem plesu ter pred šolo, pohvalili vse dijake za njihove dosežke 
in čestitali naj dijakoma generacije naše šole, Vivien Peteršič in 
Nejcu Pevcu,« je zaključila Darja Harb. 

GIMNAZIJA 
»Na gimnaziji se znova veselimo številnih uspehov, ki smo jih 
učenci in profesorji stkali s skupnimi močmi. Izpostavili bomo 
približno 40 najvidnejših. Na Cankarjevem tekmovanju so trije 
dijaki dosegli zlato priznanje (V. Repič – 1. mesto v državi, M. 
Dokl in S. Čeh), šest pa srebrno (S. Čeh, G. Železnik, E. Žunko-
vič, V. Repič, M. Dokl in L. Kolar).  
Gimnazijci so tudi odlični matematiki, kar so dokazali na kar 
nekaj državnih tekmovanjih: v razvedrilni matematiki so osvo-
jili zlato priznanje (G. Vrtačnik) ter tri srebrna (B. Kropec, S. 
Čeh in M. Leskovar), dva dijaka zlato Vegovo priznanje (A. Ko-
larič in T. Holc) ter B. Kropec srebrno. Zlata priznanja v logiki 

Dan mlade ustvarjalnosti 2022

Letošnji dan mlade ustvarjalnosti je gostila OŠ Olge Meglič. 
Posvečen je bil vsem, ki so se s svojo vztrajnostjo, trudom, ve-
doželjnostjo, znanjem dokazovali na najrazličnejših tekmova-
njih in posegali po najvišjih rezultatih.
Z nazivom zlati odličnjak se lahko pohvali kar 62 učencev vseh 
ptujskih osnovnih šol. Naj učenec OŠ Breg je Nik Leben, OŠ dr. 
Ljudevita Pivka Martin Šimenko, OŠ Ljudski vrt Zala Kram-
berger, OŠ Ljudski vrt – podružnica Grajena Katarina Simonič, 
OŠ Mladika Bor Kaučič, OŠ Olge Meglič Neja Gajzer. 
Najboljši športnik osnovnih šol Mestne občine Ptuj je postal 
Gašper Plavec iz OŠ Ljudski vrt, najboljša športnica pa Katari-
na Simonič iz OŠ Ljudski vrt – podružnica Grajena.
Najuspešnejši glasbenik Mestne občine Ptuj v šolskem letu 
2021/2022 je postal Aleksander Kaaouana.
Najuspešnejša učenka Mestne občine Ptuj v šolskem letu 
2021/2022 je postala Neja Gajzer iz OŠ Olge Meglič.
Čestitke vsem učencem, ki so na poti do uspeha znali premago-

Stanka Krajnc Letonja

so osvojili T. Holc, B. Kropec in M. Leskovar, L. Hodnik in G. 
Vrtačnik pa srebrni. Na evropskih statističnih igrah pa je ekipa 
L. Jeza, L. Hodnik in Z. Cebek prejela srebrno priznanje. 
Blesteli so tudi na tekmovanju iz kemije. V. Toplak je preje-
la srebrno Preglovo plaketo, T. Holc in M. Berden Strelec pa 
zlato. Dobitnik srebrne Proteusove nagrade (BIO) je M. Bezjak. 
Trije tekmovalci so v znanju o sladkorni bolezni dosegli zlato 
priznanje (M. Leskovar, P. Kramberger in M. Berden Strelec). 
Uspešni smo bili tudi na tekmovanju iz znanja o astronomiji: 
srebrni Dominkovi priznanji sta prejela S. Čeh in A. Habjanec. 
Svojega predstavnika smo imeli tudi na državnem tekmovanju 
iz naravoslovja: T. Holc je dobil srebrno priznanje. Nanj smo 
izjemno ponosni tudi zato, ker je na mednarodni naravoslovni 
olimpijadi osvojil srebrno medaljo. Zlato priznanje je dosegla 
tudi P. Kramberger na tekmovanju iz psihologije.
Gimnazijci slovijo tudi po odličnem znanju zgodovine. Dosegli 
so štiri zlata priznanja (E. Žunkovič, M. Zelenjak, N. Krajnc, N. 
K. Gajzer) in eno srebrno (N. Fras). Odlično so se odrezali tudi 
v ekipnem delu (2. in 3. mesto med vsemi šolami) ter 2. mesto 
v državi (individualni rezultat in terenski del). 
Ptujski gimnazijci so dokazali svojo nadarjenost tudi na literar-
nih, fotografskih in video natečajih ter se izkazali kot odlični 
mladi raziskovalci. Tudi v tem šolskem letu so skrbno opravlja-
li izpite za pridobitev nemške in francoske jezikovne diplome. 
Razveseljevali pa so nas tudi gimnazijci športniki z odličnimi 
rezultati,« je zaključil Boštjan Šeruga.

vati ovire, se trudili, se odrekali in pogumno stopali ciljem na-
proti. Kot je dejal Michael Jordan: »Ovire te ne smejo zaustaviti. 
Če naletiš na zid, se ne obračaj in ne obupaj. Ugotovi, kako ga 
preplezati, iti skozi ali najti način, kako ga obiti.« 
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IZ MESTNE HIŠE

Stanka Krajnc Letonja

Realizirani projekti participativnega 
proračuna za leto 2022

Lanskega junija so občanke in občani glasovali o projektih 
participativnega proračuna, ki smo ga poimenovali »Moj pre-
dlog za moje mesto«. Za izglasovane projekte po četrtnih 
skupnostih in projekte iz skupine »mladi« smo v proračunu 
Mestne občine Ptuj namenili 125.000,00 EUR. V fotografijah 
predstavljamo realizirane projekte po območjih, nekaj jih čaka 
le še na zaključek izvedbe.

Območje 1 – ČS Ljudski vrt

DOŽIVLJAJSKI PARK

Območje 2 – ČS Breg - Turnišče, ČS Center

UČILNICA NA PROSTEM IN ZELIŠČNA UČNA POT 
PRI OŠ BREG (v zaključni fazi)

Območje 3 – ČS Jezero, ČS Rogoznica, ČS Spuhlja

UREDITEV RIBNIKA IN OKOLICE PRI DOMU 
KRAJANOV TURNIŠČE

MEDGENERACIJSKI PROSTOR ZA DOMOM 
KRAJANOV ROGOZNICA

PITNIKI OB ŠPORTNIH IGRIŠČIH

ŽIVE ULICE – ULIČNE PREDSTAVE, NASTOPI IN 
SVETLOBNE INSTALACIJE
V sklopu izglasovanega projekta prihaja med 24. in 
26. junijem na Ptuj program mednarodnega festivala 
uličnega gledališča Ana Desetnica.
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IZ MESTNE HIŠE

Skupina mladi

MLADINSKI ODER PTUJ
Mesto Ptuj nima klasičnega zunanjega koncertnega prizori-
šča, kjer bi se lahko organizirali koncerti za manjšo do srednje 
veliko občinstvo. Zato smo odprli Javni poziv za sofinanciranje 
stroškov prireditev na Mladinskem odru Ptuj. Oder (s pripada-
jočo tehnično opremo) bo v Sončnem parku na razpolago za 
prireditve, namenjene mladim, od 20. maja 2022 do 15. oktobra 
2022. Poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 
10. 2022

Območje 4 – ČS Grajena, ČS Panorama

SERVISNE POSTAJE ZA VSA KOLESA IN 
POLNILNICE ZA E-KOLESA

POSTAVITEV OTROŠKIH IGRAL PRI IGRIŠČIH ŠD 
GRAJENA

POČIVALIŠČE ZA POHODNIKE V MESTNEM VRHU

SPREHOD BREZ SMETI

MOBILNA APLIKACIJA MLADI NA PTUJU
V zagonu je mobilna aplikacija Mladi na Ptuju, ki bo na voljo 
brezplačno. Namen aplikacije je povezovati mlade na Ptuju in 
izboljšati komuniciranje z mladimi generacijami ter med mla-
dimi povečati družbeni aktivizem in vključevanje v mladinske 
in druge prostovoljske organizacije. Mladi bodo lahko na enem 
mestu našli pomembne informacije, kot so razpisi, urnik z do-
godki, povezave na spletne strani mladinskih organizacij …

SUBVENCIONIRANO SNEMANJE V STUDIU
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna 
za leto 2022 v skupini mladi. Javni poziv za subvencionirano 
snemanje v glasbenem studiu je odprt do porabe sredstev oz. 
najdlje do 1. novembra 2022.

FITNES NA PROSTEM V ŠPORTNEM PARKU 
SPUHLJA (v zaključni fazi)

AVTOMATSKI JAVNO DOSTOPNI DEFIBRILATOR – 
AED
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Ptuj že tretjič postal najbolj varno mesto

Nova jedilnica in prenovljeni prostori

Neodvisna komisija je Mestno občino Ptuj izbrala za prestižno 
nagrado »Slovenian Grand Security Award 2022« v kategoriji 
»Najbolj varno mesto« za leto 2021, in sicer v kategoriji me-
stnih občin. Neodvisna komisija izbira tiste najboljše in najbolj 
inovativne, ki s svojim zgledom in dejavnostmi na področju 
zagotavljanja varnosti v svojih sredinah predstavljajo primer 
dobrih praks in inovativnih rešitev.
Nagrado podeljuje Institut za korporativne varnostne študije, 
ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem kor-
porativne varnosti, podeljena pa je bila na svečanosti v okviru 
mednarodne konference »Dnevi korporativne varnosti 2022«. 
Županja je ob prejemu nagrade dejala: »Epidemija, ki smo ji bili 
do nedavnega priča, je povsem spremenila tok naših življenj, ga 
za nekaj časa tudi zaustavila in nas postavila pred številne izzive. 
Da smo uspešno premostili vse prepreke, povezane z epidemijo, so 
zaslužni mnogi, ki so v teh zahtevnih okoliščinah opravljali po-
žrtvovalno delo. Varnosti občanov posvečamo veliko pozornosti, 
ne le zato, ker je to ena temeljnih nalog lokalne skupnosti, temveč 

zato, ker je naš cilj, da občanke in občani živijo v varni občini. Za 
to so zaslužni vsi deležniki – naši člani Varnostnega sosveta MO 
Ptuj in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj 
skupaj s policisti, redarji. Zato zahvala vsem, saj lahko le s pove-
zovalnim delom vseh pripevamo k večji varnosti in k ustvarjanju 
varnega okolja za naše občanke in občane.«

3. junija je županja Nuška Gajšek skupaj z ravnateljem Osnovne 
šole Mladika Bogomirjem Širovnikom slovesno odprla novo je-
dilnico in druge prenovljene prostore Osnovne šole Mladika. K 
projektu obnove in energetske sanacije Osnovne šole Mladika 
smo v Mestni občini Ptuj pristopili fazno. Prva faza prizida-
ve z rekonstrukcijo in energetsko sanacijo OŠ Mladika, ki je 
bila zaključena novembra 2020 in je znašala 952.865,51 EUR 
z DDV, je obsegala izvedbo novega sistema ogrevanja, vključ-
no z rekonstrukcijo kotlovnice na Čučkovi 7, izvedbo toplo-
tne izolacije proti ostrešju, zamenjavo oken in prezračevanje 
mansarde, sanacijo vodovoda, kanalizacije in sanitarij. Grad-
beno-obrtniška in instalacijska dela ter dobavo in montažo 
tehnološke opreme za namene celovite energetske sanacije OŠ 
Mladika je po pogodbi izvedlo podjetje Tames, d. o. o. I. faza 
je bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada v višini 145.445,90 
EUR in od Ministrstva za infrastrukturo v višini 25.666,92 
EUR (za namene energetske prenove), lastni delež je znašal 82 
% cele vrednosti investicije. Druga faza je obsegala prizidavo 
jedilnice k OŠ Mladika, ureditev kleti, v katero smo umestili 
novo avlo z osrednjimi garderobami, ter preostala dela v obsto-

ječem objektu in ureditev zunanjih površin. Z investicijo smo 
zagotovili ustrezne infrastrukturne pogoje za izvajanje-vzgojno 
izobraževalne dejavnosti v OŠ Mladika v skladu z veljavnimi 
zakonskimi normativi in standardi. Gradbena dela v višini 
1.583.570,10 EUR, ki so se začela aprila 2021, je izvajalo Cestno 
podjetje Ptuj, d. d., vrednost investicije II. faze bo v celoti zna-
šala 1,6 milijona evrov, v višini 801.971,22 EUR pa je bila sofi-
nancirana od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.
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IZ MESTNE HIŠE/POBRATENA MESTA

Razstava ob 20-letnici pobratenja na 
ogled v Burghausnu

Vilma Angel, Barbara Ferčič
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Lani smo z razstavo »Ptuj – Burghausen, 20 let pobratenja« 
zaznamovali obletnico tesnega sodelovanja med Ptujem in 
Burghausnom, v maju smo jo preselili k nemškim prijateljem, 
kjer bo na ogled do jeseni.

Konec septembra smo praznovali 20 let sodelovanja med po-
bratenima Ptujem in nemškim Burghausnom. Krajev ne druži 
le vizualna podobnost z mogočnim gradom nad mestom v 
objemu reke. V dveh desetletjih se je razvilo tesno sodelovanje 
na številnih področjih, stkala so se poslovna in osebna prijatelj-
stva, ki so dodaten motiv za ustvarjanje novih vsebin in prilo-
žnosti za povezovanje. 
Ob jubileju so Tanja Ostrman Renault, Marija Hernja Masten 
in Tina Baštevc pripravile razstavo mest s predstavitvijo Ptuja 
na eni in Burghausna na drugi strani, ki s fotografijami zajema 
pomembnejša področja sodelovanja; veliko jih je prispeval 
Gerhard Hübner. 
Razstavo smo sredi maja preselili v Burghausen, odprtja se je 
udeležila ptujska delegacija v sestavi Marija Hernja Masten, 
predsednica društva Cesarsko-kraljevi Ptuj (CKP); Marijan 
Petek, fotograf; Zdenka Težak, priprava podpisa sporazuma 
o pobratenju; in Vilma Angel iz Zavoda za turizem Ptuj. Pri-
družila sta se jim še Bojan Miško in Marijan Gojkovič iz CKP. 
Razstavili so tudi 16 risbic otrok iz Burghausna, ki so sodelo-

vali na mednarodnem likovnem natečaju Vrtca Ptuj »Živim ob 
reki, jezeru, potoku«; razstava nagrajenih risb je bila na ogled v 
Galeriji Magistrat.
Zbrane so nagovorili Bartl Lehrhuber, predsednik Društva 
partnerskih mest Burghasuna, Florian Schneider, prvi župan 
Burghausna, ter Marija Hernja Masten. Sledil je kratek kulturni 
program društva Herzogstadt Burghasuen, ki vsak drugi konec 
tedna v juliju organizira velik srednjeveški dogodek na gradu.
Dogodka so se udeležili tudi mestna svetnica Christa Seemann, 
ki je pred 20 leti izbrala Ptuj za pobratenje, Elisabeth Hübner, 
referentka za mesto Ptuj, člani društva Herzogstadt Burghau-
sen, Bernhard Waas, dirigent pihalnega orkestra Wacker-Wer-
kkapelle, s katerim je Pihalni orkester Ptuj leta 2017 izvedel 
skupni koncert na Ptuju, Miran Arbeiter, Ptujčan, ki si je pred 
desetletji v Burghausnu ustvaril družino in ob začetku skupne 
zgodbe navezal prve stike v rodnem kraju. Razstava bo na ogled 
predvidoma do jeseni.
Delegacija iz Burghausna, ki jo je vodila Elisabeth Hübner, je v 
maju obiskala Ptuj in Dobrote slovenskih kmetij, ob tej prilo-
žnosti jih je v mestni hiši sprejela tudi županja Nuška Gajšek.

Poklon ambasadorju mesta Ptuj
Ptujska delegacija se je poklonila tudi pokojnemu Gerhardu 
Hübnerju in obiskala njegov grob. Hübner je bil dolga leta 
gonilna sila našega prijateljstva, izjemen fotograf in tudi prva 
oseba, ki je pri nas prejela naziv ambasador mesta Ptuj. S kariz-
mo in srčnostjo je odpiral vrata in srca Ptujčanov, tudi če niso 
govorili nemško. Njegovo poslanstvo nadaljuje žena Elisabeth.
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Stanka Krajnc Letonja

Mateja Tomašič

Poletno počitniško varstvo z bratoma Malek

Tudi letos v Mestni občini Ptuj financiramo brezplačno po-
čitniško varstvo za otroke iz I. triade OŠ s stalnim prebivali-
ščem v MO Ptuj, ki se izvaja od 27. junija do 26. avgusta. Za-
bavno-športne počitnice otroci preživljajo z bratoma Malek iz 
Športno-cirkuškega društva Eleja. Počitniško varstvo je name-
njeno vsem otrokom, ki so v šolskem letu 2021/2022 vključeni 
v I. triado in imajo stalno prebivališče v MO Ptuj. V petdnev-
nem počitniškem programu se bodo lahko otroci naužili pe-
strih športnih dejavnosti, ki bodo vključevale nogomet, odboj-
ko, rokomet, tenis, košarko, badminton, namizni tenis, atletiko, 
boks, footgolf, golf, gibalne igre, motorične igre, elementarne 
igre, spretnostne igre in različne poligone. Na voljo bodo tudi 
različne ustvarjalnice, s pomočjo katerih bodo krepili in spo-
znavali svojo ustvarjalnost. Število je omejeno na največ 100 
otrok na teden oziroma se bodo izvajalci v skladu z morebi-
tnimi spremembami prilagodili in izvedli varstvo v dovoljenih 
zmožnostih.
Dodatno je lahko na teden vključenih največ deset otrok, to so 
bratje in sestre otrok iz I. triade, ki so vključeni v počitniško 
varstvo. Pogoj za vključitev bratov in sester je, da so v šolskem 
letu 2021/2022 dopolnili največ deset let oziroma so bili v tem 
šolskem letu vključeni v zadnjo skupino vrtca in vstopajo v šol-
skem letu 2022/2023 v 1. razred osnovne šole.
Če mesta še ne bodo zapolnjena, se lahko do zapolnitve mest v 

Termini, ki so na voljo:

27. 6.–1. 7., 4. 7.–8. 7., 11. 7.–15. 7., 18. 7.–22. 7.,
25. 7.–29. 7., 1. 8.–5. 8., 8. 8.–12. 8., 15. 8.–19. 8.,

22. 8.–26. 8. .

varstvo vključijo otroci iz II. in III. triade, ki imajo prijavljeno 
stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj.
Prijavnico pošljite bratoma Malek pred začetkom termina, 
skupaj z dokazilom o plačilu, na elektronski naslov: brata.
malek@gmail.com. Kosilo in malico je treba doplačati.

Zabavne počitnice v Špajzi modrosti

V Centru za družine Špajza modrosti, ki je na Ulici heroja 
Lacka 3, med počitnicami za otroke pripravljajo zanimive de-
lavnice, organizirajo pa tudi brezplačno počitniško varstvo. Po-
čitniške dejavnosti bosta izvajali Saša Bezjak in Martina Fran-
gež, namenjene pa so otrokom, starim pet let in več. 
Sem odštekan(o), kreativen najstnik je delavnica za ustvarjalno 
preživet prosti čas, za mlade, stare od 14 do 18 let, izvedli pa jo 
bodo 5. julija. Letos nadaljujejo tudi tradicionalno delavnico 
Rubikova kocka, ki bo 12. julija. Izvedli jo bodo v dveh sku-
pinah, za začetnike in tiste, ki imajo z Rubikovo kocko že več 
izkušenj. Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti RS in Mestna občina Ptuj. 
14. julij pa bo Dan Harryja Potterja, za vse ljubitelje knjižne 
sage in filmov. 

Te delavnice bodo ponovili še avgusta: 4. avgusta Dan Harryja 
Potterja, 9. in 16. avgusta Sem odštekan(o), kreativen najstnik 
in 10. avgusta Rubikova kocka za začetnike in nadaljevalce. Na 
delavnice se je treba prijaviti na info@lu-ptuj.si, 02 7492150 in 
051 389660.
Brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. do 6. razreda 
bodo izvajali v tednih 27. junija–1. julija, 25.–29. julija in 22.–
26. avgusta. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, sprostitvene 
igre in dejavnosti na prostem, v varstvo pa je vključena tudi 
brezplačna hrana. Organizatorji sporočajo, da so vsa mesta že 
zapolnjena in vodijo čakalno vrsto. 
Špajza modrosti je v času počitnic odprta vsak dan za t. i. ne-
formalno druženje (prebiranje novičk na spletu, brezplačen 
topel napitek: kava, čaj, kakav). Ponujajo pa tudi brezplačno 
psihosocialno svetovanje za posameznike, otroke, mladostni-
ke, družine, pare. Svetovanje izvaja izkušena psihologinja in je 
brezplačno.
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Mateja Tomašič

Se sprašuješ, kaj boš počel/a med poletnimi 
počitnicami 2022?

Center interesnih dejavnosti Ptuj je tudi letos pripravil bogato 
ponudbo delavnic, tečajev in dejavnosti za otroke in mlade. Šte-
vilo mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Za vse dodatne 
informacije (in vpis na čakalno listo po zapolnitvi delavnic) so 
na voljo na www.cid.si, cid@cid.si, 02 780 55 40, 041 604 778 ter 
osebno na Osojnikovi 9. Cena posamezne delavnice je 15 evrov.
Tradicionalne Poletne ulične delavnice z bratoma Malek, dru-
štvo Eleja, kjer bodo otroci ustvarjali in se zabavali, so brez-
plačne. Lokacije so: 27. junija do 1. julija Mestni park, od 4. do 
8. julija Rimska ploščad, od 11. do 15. julija Arbajterjeva ulica 
in od 18. do 22. julija Ljudski vrt. Osnov vožnje s kolesom po 
pumptracku na Zadružnem trgu se bodo učili otroci stari 6+, 
od 4. do 8. julija, Športno društvo Pure Sport pa bo izvajalo 
tečaje rolanja v dveh terminih, od 4. do 8. julija in 22. do 26. 
avgusta, za otroke, stare 4+. Osnove boksa in vaje za izboljšanje 
psihofizične kondicije bodo otroci, stari 8+, spoznavali od 22. 
do 26. avgusta v Poletni šoli boksa. Poletne joge se bodo otroci, 
stari 4+, lahko udeležili vsak dan med 18. in 22. julijem, men-
torica je Špela Petovar. Poletni hip hop bo od 25. do 29. julija 
vodila Alma Murselović, namenjen pa je otrokom, starim 4–14 
let, in bodo glede na starost razdeljeni v dve skupini. 

Tuji jeziki za otroke, stare deset let in več 
Nemščino se bodo otroci lahko med drugim učili s pomočjo 
nemških glasbenih besedil med 11. in 15. julijem v Mestnem 
kinu Ptuj. Mentorica je Petra Filipič. Italijanščino in italijansko 
kulturo pa bodo z mentorico Jano Gerl med 1. in 5. avgustom 
spoznavali s pomočjo igre in zanimivih nalog.

Poletno ustvarjanje
Z likovnim ustvarjanjem bodo otroci krepili samopodobo na 
Likovnih dobropočutnicah, med 26. junijem in 1. julijem. De-
lavnico vodi Sara Ferčič. Svoja stara ali nenošena oblačila pa 
bodo otroci, stari 12+, ustvarjalno nadgradili in predelali med 
4. in 8. julijem na delavnici Upcycling in redizajn oblačil pri 
mentorici Nini Holc. Med 11. in 15. julijem bo imela tudi delav-
nico Poslikava in tisk tekstila za otroke, stare 7+. Z mentorico 
Tjašo Čuš bodo otroci, stari 7+, v delavnici Oblikujem ustvar-
jalno oblikovali uporabne predmete in spoznavali ustvarjalne 
tehnike in materiale med 26. in 29. julijem. V delavnici Poletno 
risanje in slikanje pa bodo otroci, stari 8+, spoznavali tehnike 
risanja in slikanja med 16. in 19. avgustom. V delavnici Poči-
tniško lončarstvo bodo otroci 8+ oblikovali glino, tudi na vre-
tenu, med 18. in 22. julijem. Mentorica je Janja Repina Potočki. 
Z mentorico Nušo Topolovec bodo otroci, stari 9+, spoznali 
osnove makrameja in tehnike pletenja med 8. in 12. avgustom. 
Z mojstrom grafitov Aleksandrom Fenosom pa bodo otroci, 
stari 12+, zasnovali in ustvarili grafit 3. in 4. avgusta.

Od robotike do navidezne resničnosti
V delavnici Mali kuharski mojstri bodo otroci, stari 6+, kuhali 
in pekli zdrave dobrote v dveh terminih: 1.–5. avgusta in 8.–12. 
avgusta. Mentorica je Helena Lutari. Delavnica Počitniška lego 
robotika bo 17. avgusta. Ustvarjali bodo lego robotke v treh 
programih Robopionirček (začetni program) in Robolešnik 
(nadaljevalni program) za otroke, stare 6–11 let, ter Robomoj-
ster za stare 12+. Delavnica Navidezna resničnost, namenjena 
otrokom, starim 14+, bo 9. avgusta, mentor bo Vasja Robin. 
Otroci bodo spoznali načine delovanja sistemov za navidezno 
resničnost. V delavnici Otroci za živali med 22. in 25. avgustom 
pa bodo otroci, stari 10+, iz recikliranih materialov izdelovali 
igračke za pse in mačke, ki bivajo v Zavetišču za živali Maribor, 
in jih v zavetišču tudi obiskali. Mentorica je Petra Filipi.
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Novi začasni skrbniki malih mačjih velikanov

Mlada Ptujčanka v Sanremu

21. maja je v Centru interesnih dejavnosti Ptuj potekalo izo-
braževanje za prostovoljce, ki bi želeli v prihodnje pomagati pri 
reševanju življenj mačjih sesnih mladičev.
Vsako poletje se zavetišča po vsej Sloveniji spoprijemajo s pora-

Mateja Lapuh

Ana Delin

stom osirotelih mačjih mladičev, tako imenovanih dudarčkov, 
ki niso samostojni in brez specifične nege in oskrbe ne morejo 
preživeti. Neprecenljivo pomoč pri tovrstnih primerih nudijo 
prostovoljci, ki ta mala, nebogljena bitja za nekaj tednov vza-
mejo k sebi in jim s skrbnim hranjenjem in negovanjem poma-
gajo odrasti v mlade, zdrave in razigrane mačkone, primerne za 
posvojitev v stalne domove.
V CID-u so v sodelovanju z Zavetiščem za živali Maribor že 
drugo leto zapored izvedli izobraževanje za prostovoljce, ki so 
pridobili teoretično in praktično znanje o oskrbi mačjih sesnih 
mladičev in bodo v prihodnje lahko pomagali pri reševanju ži-
vljenj teh malih velikanov. Petnajst udeležencev se je s pomo-
čjo štirih malih kosmatincev naučilo pravilne oskrbe mačjih 
malčkov, poleg tega pa so se podučili o najpogostejših mačjih 
boleznih, o mačjem vedenju, pomenu kakovostne hrane in o 
razvoju mačk v prvih tednih življenja. 
Delavnico sta vodili Mojca Grilc, veterinarka, zaposlena v Za-
vetišču za živali Maribor, in Katja Štumberger, dolgoletna pro-
stovoljka pri oskrbi mačjih mladičev. 
Ob tej priložnosti je CID Ptuj mariborskemu zavetišču predal 
tudi donacijo hrane in opreme za živali, ki je bila zbrana v do-
brodelni akciji, ki je potekala v aprilu in maju. 

Emma Sartor se je kot edina slovenska predstavnica uvrstila v 
finale tekmovanja Sanremo Junior. 4. maja letos se je predsta-
vila s pesmijo Solo per te skupaj z revijskim sinfoničnim orke-
strom Sanrema. Nastopila je v znamenitem teatru Ariston, kjer 
so koncertirali nekateri zelo znani umetniki, kot so Pavarotti, 
Zucchero, Celine Dion in Dalida.
Prav na tem odru poteka nekaj mesecev kasneje znameniti fe-
stival italijanske popevke Sanremo. Emma je odlično opravila 
svoj nastop v družbi številnih mladih pevcev in pevk s celega 
sveta. Poleg Slovenije so tekmovale predstavnice Indonezije, 
Latvije, Finske, Švice, Izraela, ZDA, Srbije, Belorusije, Malte, 
Armenije, Estonije, Gruzije, Bolgarije, Ukrajine, Bolivije ter 
Italije. Emma obiskuje 9. razred OŠ Olge Meglič ter Vokalno 
šolo Arsana. Pod mentorstvom Ane Delin se je na samo avdi-
cijo in nastop pripravljala več kot leto dni. Sama pravi: »Bilo je 
naporno in hkrati lepo. Čudovita izkušnja, ki je ne bom nikoli 
pozabila. Srečati vse te mlade, z vseh koncev sveta. Po eni strani 

je darilo, da lahko stojiš na takem odru. Po drugi pa tudi že sad 
večletnega dela in truda.«
Festival Arsana je Emmo nagradil z nastopom na velikem odru 
Festivala Arsana, kjer bo 23. julija v družbi Big Band RTV SLO 
in solistov Maje Keuc, Tinkare Kovač, Eve Hren, Klemna Sla-
konje ter Lada Leskovarja zapela znano slovensko popevko 
Mlade oči.
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Sonja Purgaj

Mateja Tomašič

75 let Društva upokojencev Ptuj

Pravljični večer za odrasle

Korenine DU Ptuj segajo v leto 1947, ko so se starejši začeli 
povezovati z željo po druženju, medsebojni pomoči in po kul-
turnem ter športnem udejstvovanju. V različnih dejavnostih 
društva vse te želje člani uresničujejo tudi danes. 24. maja je le-
tnemu zboru članov sledila krajša prireditev ob 75-letnici dru-
štva, na kateri je bila slavnostna govorka predsednica DU Ptuj 
mag. Sonja Purgaj, prisotne pa sta nagovorila še županja MO 
Ptuj Nuška Gajšek in predsednik PZDU Viktor Kokol. V kul-
turnem programu so sodelovali učenci Osnovne šole Mladika, 
pevci Stezice Društva Optimist ter iz DU Ptuj Vokalno glasbeni 
trio in pesnica Silva Žabota. 

Pravljice je pripovedovalo pet pripove-
dovalcev: Tone Obadič iz Mestne knji-
žnice Ljubljana, Lea Hedl in Suzana 
Slavič iz Mariborske knjižnice, Vesna 
Radovanovič iz Pokrajinske in študijske 
knjižnice Murska Sobota in Liljana Kle-
menčič iz ptujske knjižnice, večer pa je 
z glasbo dopolnil virtuoz na harmoniki 
Daniel Marinič. »Pripovedi so tekle o 
Rdeči kapici z vidika volka, o zvestobi 
in ljubezni, danih obljubah, pohlepu. 

Projekt več kot deset let vodi Maribor-
ska knjižnica, vanj je vključenih več kot 
20 knjižnic, pripovedovalcev pa nas je 
11. Pripovedujemo po vsej deželi, tudi 
onstran meja, in povsod smo lepo spre-
jeti. Vsak pripovedovalec ima osebni 
stil in ključ pripovedovanja. Odrasli so 

vedno odlični poslušalci pravljic. Tokrat 
je bilo okoli 70 poslušalcev v razstavišču 
knjižnice in so si tudi ogledali razstavo 
nakita in slik Srečka Molka in Aleksan-
dra Fenosa,« je povedala pravljičarka Li-
ljana Klemenčič.

V Knjižnici Ivana Potrča Ptuj so v sode-
lovanju z Mariborsko knjižnico v začetku 
junija pripravili Pravljični večer za odra-
sle, ki je bil posvečen državnemu pra-
zniku, dnevu Primoža Trubarja.
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Intera po dobrem letu gradnje »domuje« na 
novi lokaciji
Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Priznanja AVP najzaslužnejšim na področju 
prometa

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek se je s sprejemom 
zahvalila prejemnikom svečane listine ter zlatega in dveh srebr-
nih znakov Javne agencije za varnost prometa ter jim čestitala 
za izjemen prispevek na področju preventivnega dela in priza-
devanja za večjo varnost v prometu.
Svečano listino za leto 2021 je prejela Gimnazija Ptuj, zlati znak 
Marjan Pšajd, srebrni znak pa sta prejela Vesna Sodec Grula in 
Luka Žižek.

Januarja 2021 so na Vičavi 1 zabrneli gradbeni stroji in na-
znanili, da bo impozantna stavba nekdanje vojašnice, ki je 
desetletja žalostno propadala, dobila novo podobo, s tem pa 
nove prostore velika Interina družina, ki jo vodi direktor Peter 
Ladič, solastnik podjetja pa je Davorin Gabrovec. Gre za iz-
jemno pridobitev tako za podjetje kot tudi za lokalno okolje.

Nepremičnino so kupili leta 2019, januarja 2021 pa so na lokaciji 
zabrneli prvi stroji. V zelo kratkem času jim je uspelo iz propa-
dajoče stavbe ustvariti veličastno krasotico, ki se bohoti na levi 
strani ob vznožju Panorame. Vodstvo se je pri prenovi trudilo 
slediti ohranjanju avtentičnosti stavbe, pa tudi tistim, ki bodo v 
njej delali in ustvarjali. Podjetje namreč veliko pozornosti posve-
ča dobremu počutju svojih zaposlenih, saj sledijo načelu, da so 
zaposleni in njihovo zadovoljstvo ključ do uspešnosti podjetja. 
Ne bo pa to le nov »dom« za Interine zaposlene, temveč bodo 
prostori namenjeni številnim drugim dejavnostim, povezanim z 
njihovim delovanjem in ne nazadnje tudi njihovim aktivnim pri-
spevkom k razvoju lokalnega podjetništva ter pomoči mladim, 
še neuveljavljenim kadrom.
Podjetje je obeležilo 20 let delovanja. V kategoriji mala podje-

tja se že 13 let zapored uvrščajo med najboljše zaposlovalce v 
Sloveniji. Nov tehnološki park na Vičavi, ki združuje ustvarjal-
ne ideje, tehnološka znanja in spodbuja inovativnost uspešnih 
ptujskih podjetij Intere in Databoxa, je tako še ena od njihovih 
izjemnih zgodb o uspehu. Vsem, ki so si ga na dan odprtja ogle-
dali, so predstavili vpogled v prihodnost kakovostnega dela, 
kjer je veliko pozornosti posvečene zadovoljstvu zaposlenih ter 
sproščenemu in uspešnemu delu.
Županja Nuška Gajšek je ob tej izjemni pridobitvi za Ptuj dejala: 
»Dolgo smo pričakovali obnovo te izjemne zgradbe, kulturne-
ga spomenika. Verjamem, da bodo zdaj tudi drugi podjetniki 
spoznali priložnosti, ki jih ponuja naše mesto. Davorin, Peter in 
ekipa pa so naredili izjemno zgodbo in ustvarili delovno okolje, 
v katerem se čutijo toplina, igrivost in domačnost. Vse čestitke.«
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Varnostni sosvet – poziv staršem, počitnice 
so njihova priložnost
Mateja Tomašič

Varno poleti 
Počitnice so čas za oddih od vsega, kar diši po šolskem delu, 
obveznostih in ocenjevanju. To je čas za več smeha in sproščene 
igre. Starši naj otrokom med počitnicami omogočijo več dru-
ženja z vrstniki, spoznavanje novega okolja, gibanje v naravi, 
ustvarjanje, hkrati pa poskrbijo, da bodo varno preživeli brez-
skrbne poletne dni. 
Na junijski seji Varnostnega sosveta so veliko časa posvetili raz-
pravi o varnosti otrok in mladostnikov med počitnicami in o 
varnosti domov med dopusti. Začeli so kar z zadnjim šolskim 
dnem, ko mladi dobijo rezultate svojega dela za minulo šolsko 
leto in ob tem nekateri slavijo, spet drugi iščejo razloge in reši-
tve za svoj neuspeh. Vse to je nemalokrat povezano z možno-
stjo pitja alkoholnih pijač in prisotnostjo drog na zabavah ob 
koncu šolskega leta, tudi zaradi strahu pred prihodom domov 
zaradi neuspeha. »Vse službe so dobile naloge, da pomagajo ob 
tej situaciji, vsekakor pa je poziv staršem, da mlade primerno 
pripravljajo na odraščanje in varno stopanje po stopnicah ži-
vljenja,« so sporočili na Varnostnem sosvetu. 

Počitnice
Med počitnicami so mnogi starši pred izzivom, kako zagoto-
viti varstvo. To ni le varstvo, mora biti tudi program. V tem 
programu običajno sodeluje cela družina, tudi dedki in babice. 
Počitnice naj nikakor ne bodo čas, ko bodo otroci različnih sta-
rosti prvič doma sami, brez okvirnega načrta za tisti čas. Enako 
velja za varstvo otrok, ki jih varujejo starejši sorojenci. Polici-
ja svetuje, da je z vidika varnosti med počitnicami pomemb-
no, da veste, kje so vaši otroci. Med igro jih imejte na očeh. 
Vedno imejte pri sebi novejšo fotografijo svojega otroka (npr. 
na mobilnem telefonu). Starejše otroke navadite, da vam vedno 
povedo, kje so. Poskrbite, da vaši otroci vedo, kaj storiti, če se 
izgubijo. Poskrbite, da se bodo vaši otroci znali odzvati, če jih 
ogovori neznanec. 

(Ne)varnosti na spletu
Prosti čas počitnic pa ima mnogo pasti, tudi v nenadzorova-
nem brskanju po spletu. Policija staršem svetuje, da je za zago-
tovitev varnosti otrok v virtualnem prostoru z otroki pomemb-
no, da skupaj naredijo seznam informacij, ki jih na spletu ne 
smejo razkrivati, kot so npr. njihov datum rojstva, naslov, tele-
fonska številka, kraj šolanja. Otroke naučite, da se objavljenih 

vsebin ne da več nadzorovati in da naj ne zaupajo neznancem 
na spletu. Nadzorujte čas in način uporabe interneta.

Varno v prometu
Otroke je treba poučiti o pravilnem vedenju v prometu in varni 
rabi koles, skirojev in električnih prevoznih sredstev. Slednja 
lahko vozi le tisti, ki je opravil kolesarski izpit, tj. od 5. razreda 
dalje. Prav tako je obvezno nošenje čelade do dopolnjenega 18. 
leta starosti, kasneje pa je zelo priporočljivo. Znano je namreč, 
da so poškodbe pri padcih z električnim skirojem lahko zelo 
hude. »Pogosto med vožnjo žal ne uporabljajo varnostnih 
čelad. Največja napaka je, če smo izvedli investicijo v e-kolo ali 
e-skiro brez vložka v varnost. Pomanjkanje tega pomeni nesre-
čo, pomeni tveganje ali nesrečo drugega, pomeni bodoče težave 
vašega mladostnika,« je po seji Varnostnega sosveta povedal 
mag. Janez Merc.  

Električni skiroji in kolesa
 »S temi vozili se lahko vozijo le po kolesarski stezi. Kjer teh pro-
metnih površin ni, pa ob desnem robu smernega vozišča ceste 
v naselju, kjer je največja dovoljena hitrost vožnje omejena do 
50 km/h. Z e-skirojem se je prepovedano voziti po pločniku, ki 
je namenjen le pešcem. Med vožnjo pa ni dovoljeno uporabljati 
slušalk in pametnega telefona,« je pojasnil Franc Kozel, predse-
dnik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Ptuj – varna mestna občina 
Mestna občina Ptuj je prejela priznanje za najbolj varno mestno 
občino, kar je odraz dela vseh in sporočilo, da smo v Ptuju med 
najbolj varnimi. »Varnostne problematike pa ni možno opraviti 
le v eni akciji, ampak je proces, ki se ne sme nikoli končati,« še 
dodaja Merc. Za čim manj vlomov in tatvin v času dopustov pa 
policija svetuje, da nikjer javno ne sporočate, da ste na dopustu 
in vas dalj časa ne bo doma. Ob svoji daljši odsotnosti pa se 
z nekom dogovorite, da redno prazni vaš poštni nabiralnik in 
pusti kdaj prižgano luč.  
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Na Ptuju 9. mednarodno strokovno 
srečanje Društva e-Mobilnost Slovenija

Mateja Tomašič

Društvo e-Mobilnost Slovenija ima vsako leto dve strokovni 
srečanji. Prvo pred poletnimi počitnicami, drugo pa v zadnjem 
mesecu leta. Na 9. mednarodno strokovno srečanje so povabili 
tudi goste iz tujine. »Poleg njih so bili del strokovnega progra-
ma tudi odločevalci z Ministrstva za infrastrukturo RS in Eko 
sklada. Vsekakor pa ni manjkalo tudi ponudnikov storitev pol-
njenja, ki so sodelovali kot gostje na panelu z naslovom 'Izzivi 
na področju polnilne infrastrukture'. Najzanimivejši del so 

predstavljali predavatelji DeMS, njihovi člani, ki so se izkazali 
na različnih področjih, povezanih z e-mobilnostjo in trajno-
stnim krogom,« so zapisali na spletni strani društva. 
V mestu je bilo v soboto, 4. junija, zelo živahno. Številni obi-
skovalci so si ogledovali aktualne modele električnih vozil na 
Mestnem trgu in tržnici, od serijskih do predelanih električ-
nih vozil, tudi skuterje, kolesa, motorje, skiroje, ter spremljali 
predstavitve polnilne infrastrukture. Možne so bile tudi testne 
vožnje. Predsednik društva Ignac Završnik je ob tem povedal, 
da je v Sloveniji registriranih okrog 6500 stoodstotnih električ-
nih vozil. Z uporabo teh se da zmanjšati ogljični odtis in emisije 
trdih delcev v prometu.
Strokovni del srečanja so izvedli v Mestnem gledališču Ptuj, kjer 
so tudi navedli izzive, s katerimi se bodo v prihodnosti spopri-
jemali. »Omenjeni so bili cenovna politika stroškov polnjenja, 
ki spodbuja prehod na čistejše vire energije, preprosta uporaba 
polnilne infrastrukture in gostovanje, kar nam bi omogočilo, 
da bi bil prehod s fosilnih vozil na električna vozila preprost in 
zaželen,« so še zapisali na spletni strani.
Organizatorji so se v sklopu priprav povezali tudi z Zavodom za 
turizem Ptuj. Zaposleni so jim predhodno predstavili celotno 
turistično ponudbo mesta ter jih povezali z izbranimi turistič-
nimi ponudniki. Za udeležence so s turističnimi vodniki izvedli 
več turističnih vodenj, na vožnji z ladjico Čigra pa so zagoto-
vili slušalke s kratko predstavitvijo mesta, tako da so spoznali 
mesto tudi z »vodne« perspektive. Več kot 100 udeležencem so 
zagotovili potreben promocijski material.

Ptuj je prvi junijski konec tedna gostil 9. mednarodno stro-
kovno srečanje, ki ga je organiziralo društvo za e-mobilnost. 
Skupaj s partnerji so v mestu predstavili številna, tudi najno-
vejša električna vozila. 
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Dunking Devils navdušili občinstvo na 
mestni tržnici

Svetovno kolesarsko elito dirke po Sloveniji 
smo na Ptuju pozdravili na startu 2. etape

Stanka Krajnc Letonja

Zavod za turizem Ptuj
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V soboto, 4. junija, so Dunking Devils poskrbeli za spektakel 
na mestni tržnici. Z akrobacijami so navdušili mlado in staro. 
Dunking Devils je svetovno znana akrobatska skupina, ki je 
svojo pot začela leta 2004 in danes šteje več kot 70 članov, med 
katerimi je kar 25 profesionalnih akrobatov. Pohvalijo se lahko 
z več kot 2000 nastopi v 50 državah sveta. Že dvakrat so osvo-
jili naslov svetovnih prvakov v akrobatskem zabijanju, v žepu 
pa imajo kar dva Guinnessova rekorda za najdaljše zabijanje s 
trampolina in najvišjo salto z zabijanjem. 

Za nami je uspešna izvedba starta 2. etape prestižne dirke Po 
Sloveniji, ki je za širjenje prepoznavnosti Ptuja po svetu izre-
dnega pomena. Za mednarodno odmevnost dogodka skrbi 
slovenska kolesarska elita, ki niza izjemne rezultate: Tadej Po-
gačar, Matej Mohorič, Domen Novak in številni drugi.
Podobo naših lepot je tudi letos širil Eurosport z več kot mili-
jonom gledalcev v 120 državah, temu so sledile objave v global-
nih in nacionalnih medijih ter na družbenih omrežjih, kjer se 
je v zadnjih tednih ves čas pojavljalo ime Ptuj.
Letos smo želeli domačinom in zainteresirani javnosti čim bolj 
približati kolesarjenje, zato smo podaljšali nevtralni krog, na 
Ptujskem gradu, v Termah Ptuj ter na reki Dravi oz. Ptujskem 
jezeru pa izvedli aktivacije. Svoj prispevek k vzdušju so prida-
li številni: Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio 
LXIX, malčki Vrtca Ptuj, Turistično društvo Ptuj, Brodarsko 
društvo Drava, Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Terme Ptuj, Po-
krajinski muzej Ptuj - Ormož, Gasilsko društvo Ptuj, osnovne 
in srednje šole ter številni domačini.
Hvala sodelujočim, obiskovalcem ter vsem, ki so s svojo anga-
žiranostjo in okrasitvijo izložb prispevali k širjenju kolesarske-
ga vzdušja v mestu.

Dogodka ne bi bilo brez podpore pokroviteljev in partnerjev, 
za kar jim gre iskrena zahvala. To so: Cestno podjetje Ptuj, Sa-
ubermacher Slovenija, VGP Drava Ptuj, Fina kos, Zaščita Ptuj, 
Talum, Gostilna Ribič Pan, Vargas AL, Perutnina Ptuj, Tames, 
Sava Hotels & Resorts, PSS, Kolesarski center Bike Ek Ptuj, Eu-
robike Ptuj, Generali zavarovalnica, Javne službe Ptuj in Ko-
munalno podjetje Ptuj. Start 2. etape je koordiniral Zavod za 
turizem Ptuj ob podpori Mestne občine Ptuj, posebna zahvala 
za pomoč pri organizaciji pa gre dr. Bojanu Pahorju.
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OBVESTILA/TURIZEM

BOGATA ZGODOVINA PTUJSKEGA 
KOLESARSTVA

Ptuj se ne ponaša le s svojo izjemno kulturnozgodovinsko 
dediščino, ampak že dolgo časa slovi tudi kot prizorišče ko-
lesarskega dogajanja. Ne nazadnje je bil v neposredni bližini 
Ptuja, v naselju Sakušak, rojen eden največjih inženirjev svo-
jega časa, sloviti Janez Puh, čigar kolesa vseh vrst še danes 
srečamo na ulicah številnih mest doma in v tujini. Tudi kole-
sarska športna tekmovanja imajo na Ptuju že precej zgodnje 
začetke. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v svoji zbirki medalj 
med drugim hrani športno medaljo iz leta 1893, ko je bila 
organizirana cestna kolesarska dirka Ptuj–St. Johann (pod 
toponimom St. Johann so po vsej verjetnosti mišljene dana-
šnje Starše pri Mariboru).1 Kolesarski klub Ptuj je bil usta-
novljen leta 1985. Že dve leti po ustanovitvi so začeli gojiti 
tekmovalno plat kolesarstva v kategoriji pionirjev, v začetku 

90. let pa so podpisali listino o sodelovanju s Perutnino Ptuj 
in se tako preimenovali v vsem dobro znani Kolesarski klub 
Perutnina Ptuj.

www.visitptuj.eu

TURISTIČNI KOTIČEK
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Vabilo

Četrtna skupnost Breg - Turnišče vabi v sklopu Rokove ne-
delje na »Srečanje občanov iz ČS Breg - Turnišče«, ki bo 21. 
avgusta 2022 od 10. ure dalje pri cerkvi sv. Roka. 
Vabljeni!

Obvestilo o javnem razpisu

Vse zainteresirane prijavitelje obveščamo, da je od 24. junija 
2022 objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih or-
ganizacij v Mestni občini Ptuj v letu 2022. Okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev je 5000,00 EUR. Javni razpis traja 
do 25. julija 2022. Besedilo razpisa je objavljeno na spletni 
strani MO Ptuj: www.ptuj.si in v Uradnem vestniku MO 
Ptuj, ki je izšel 24. junija 2022.

Turistično društvo Ptuj vabi k 
sodelovanju

Na svetovni dan turizma v septembru Turistično društvo 
Ptuj vsako leto podeli priznanja za lepo ocvetličene in ureje-
ne objekte ter okolico na območju MO Ptuj. Vabimo, da nam 
do konca avgusta posredujete morebitne predloge pisno na 
naslov: Turistično društvo Ptuj, Slovenski trg 3, 2250 Ptuj, 
ali pa na e-naslov: jozica.tezak54@gmail.com. –  Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Ptuj za leto 2022
–  Sklep o podelitvi priznanja naziv častna občanka 

Mestne občine Ptuj
–  Sklep o podelitvi priznanja zlata plaketa Mestne občine 

Ptuj
–  Sklep o delni povrnitvi stroškov organizatorjem volil-

ne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ptuj za 
volilno leto 2022

–  Sklep o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter 
številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 
2022/2023

–  avni razpis za sofinanciranje mladinskih organizacij v 
Mestni občini Ptuj v letu 2022

–  Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev lastni-
kom in solastnikom stavb za obnovo fasad in streh v 
starem mestnem jedru Ptuja za leto 2022

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

URADNI VESTNIK, ŠT. 6/2022
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Stanka Krajnc Letonja

Gašper Eržen, 6. a, OŠ Mladika 

Mini maturanti zažvižgali vrtcu v slovo

Poučno in zabavno – ekskurzija v Fram

6. junija se je od vrtca poslovilo 220 ptujskih mini maturan-
tov. Ravnateljica Mateja Lobenwein je otroke nagovorila z be-

V petek, 20. maja 2022, smo se namesto pouka v šoli nadarje-
ni in vedoželjni učenci OŠ Mladika odpeljali na ekskurzijo v 
Fram. 
Ko smo prispeli v Fram, smo odšli na Zavod Simetris, kjer smo 
se razdelili na dve skupini, od 4. do 6. in od 7. do 9. razreda. 
Prvi smo v modri delavnici izdelovali iz lego kock – najprej 
avtomobilčke, potem pa vetrnice. Pri izdelavi avtomobilčkov 
smo morali oblikovati čimbolj aerodinamično obliko in v av-
tomobilček vgraditi motor, saj smo jih tudi preizkusili v majhni 
dirki. Medtem so pa učenci od 7. do 9. razreda v arhitekturni 
delavnici izdelovali mostove iz papirja formata A4 in lepilnega 
traku, ki je moral zdržati polno steklenico vode, ne da bi raz-
padel. 
Ob desetih smo imeli malico. Po malici smo učenci od 4. do 
6. razreda začeli graditi vetrnico, ki bi se morala začeti vrteti 
ob stiku z vetrom. Na voljo smo imeli tudi tokrat lego kocke in 

zraven tudi papir za »rotorje« vetrnice. Na koncu smo jih tudi 
preizkusili na vetru iz ventilatorja. Učenci 7., 8. in 9. razreda pa 
so začeli delati konstrukcijo stavbe. Na voljo so imeli plastične 
slamice in kroglice, v katere so vbadali slamice in jih zlagali 
skupaj.   
Po koncu delavnic smo se odpravili na pokušino olja v Oljarno 
Fram. Tam smo poskusili njihovo bučno olje, nato pa nam je 
gospa, zaposlena v oljarni, razložila, kako pridelujejo bučno in 
sončnično olje.
Za konec smo se še odpravili na OŠ Fram, kjer nam je njihova 
učiteljica razkazala prostore 4. razredov in njihovo glasbeno, 
gospodinjsko in likovno učilnico, ki so lepo preurejene v nove 
prostore. 
Po vseh dejavnostih smo se z avtobusom odpravili proti Ptuju, 
kjer nas je v šoli čakalo kosilo. 
Ekskurzija je bila zabavna in poučna, saj smo se učenci iz raz-
ličnih razredov lahko spet družili med seboj, obenem pa smo 
pridobili nova znanja in izkušnje.

Fo
to

: S
ta

nk
a 

K
ra

jn
c 

Le
to

nj
a

sedami, da je to čas, ko odhajajo iz vrtca, v katerem so preživeli 
prijetne in nepozabne trenutke in spletli vezi, prijateljstva za 
življenje. Zaželela jim je, da naj bo vstop v šolo poln nepozab-
nih doživetij. 
Otroke, ki so pred mestno hišo zapeli, je pozdravila tudi župa-
nja Nuška Gajšek, jim zaželela lepe počitniške dni, polne nepo-
zabnih dogodivščin, ob vstopu v šolo pa polno novih spoznanj 
in prijateljstev.
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37. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
13. junija 2022.

Stanka Krajnc Letonja

Svetnice in svetniki so na junijski seji 
sprejeli rebalans proračuna v višini 
44.456.023,27  EUR, ki je od sprejetega 
proračuna nižji za 227.761,38 EUR oziro-
ma za 0,5 odstotka. Višina zadolževanja 
se je z rebalansom znižala za 1.000.000 
EUR in znaša 5.000.000,00 EUR. Do re-
balansa je prišlo zaradi sprememb cen 
energentov ter nekaterih drugih suro-
vin in storitev, ki vplivajo na povečanje 
odhodkov pri izvedbi investicij, ter ma-
terialnih stroškov neposrednih in posre-
dnih uporabnikov proračuna. Največja 
sprememba v rebalansu se nanaša na 
projekt Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Drave – MOP, ki se glede 
na realizacijo znižuje za 674.675,00 EUR, 
potrebna sredstva za investicijsko vzdr-
ževanje cestne infrastrukture pa so višja 
za 311.013,00 EUR. 
Po skrajšanem postopku so sprejeli 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Znanstveno-raziskoval-
no središče Bistra Ptuj. Z večino glasov 
so sprejeli Sklep o podelitvi priznanja 
naziv častna občanka Mestne občine 
Ptuj in priznanja zlata plaketa Mestne 
občine Ptuj. 
Med pomembnejšimi točkami je bilo 
tudi sprejetje Sklepa o izdaji soglasja k 
vrsti in številu oddelkov ter številu otrok 

v oddelkih v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 
2022/2023 in Sklepa o soglasju k siste-
mizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za 
šolsko leto 2022/2023 ter Sklepa o potr-
ditvi Finančnega načrta in Načrta obvla-
dovanja tveganj v zvezi z obratovanjem 
odlagališča CERO Gajke za leto 2022.
Z večino glasov so sprejeli Sklep o do-
polnitvah Sklepa o potrditvi cen storitev 
izbirne lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč 
in odvoza nepravilno parkiranih vozil 
na območju Mestne občine Ptuj. Zaradi 
predolge zasedenosti polnilnic vozil na 
območju plačljivih parkirišč Zadružni 
trg, Ulice heroja Lacka in Zdravstveni 
dom Ptuj od gospodarskih subjektov 
ni možna uporaba za širši krog ljudi in 
s tem za vse uporabnike, zato se bo na 
podlagi sprejetega sklepa obračunavalo 
parkiranje in polnjenje električnih vozil 
(cena polnjenja do 60 min – 0,15 EUR 
z DDV na kWh, cena polnjenja 60–120 
min – 0,20 EUR z DDV na kWh, cena 
polnjenja 120–180 min – 0,25 EUR z 
DDV na kWh, pristojbina za eno pol-
njenje – 0,60 EUR z DDV, parkirnina po 
končanem polnjenju – 0,20 EUR z DDV 
na min). 

V nadaljevanju so z večino glasov spreje-
li Sklepe Mestnega sveta Mestne občine 
Ptuj o potrditvi predlogov sklepov 
uprave in nadzornega sveta družbe Javne 
službe Ptuj, d. o. o., in Stališča Mestne 
občine Ptuj do predlogov sklepov za 29. 
redno sejo skupščine družbe Komunalno 
podjetje Ptuj, d. d., soglasno pa še Stali-
šča Mestnega sveta Mestne občine Ptuj 
do predlogov sklepov za skupščino in 
Poročila o poslovanju družbe KKS Ptuj, 
d. o. o., za leto 2021. 
Z večino glasov so potrdili Dokument 
identifikacije investicijskega projekta 
za »Rekonstrukcijo z obnovo asfaltnega 
vozišča Vodove ulice«. V okviru investi-
cije, za katero bodo sredstva zagotovljena 
v proračunu, so predvidene preplastitev 
vozišča na Vodovi ulici, v skupni dolžini 
600 m, delna obnova meteorne kanali-
zacije ter obnova in dograditev asfaltnih 
muld.
So pa sprejeli tudi sklepe o prodaji po-
sameznih nepremičnin, solastniških de-
ležev nepremičnin, dela stanovanja in o 
brezplačni uporabi poslovnih prostorov 
v Cankarjevi, Prešernovi in Vošnjakovi 
ulici.

Sprejeli rebalans proračuna za leto 2022

Spoštovani občanke in občani,
ob dnevu državnosti Republike Slovenije vam 

iskreno čestitam.
Ob tej priložnosti vas vabim na osrednjo slovesnost, ki bo 

v petek, 24. junija 2022, ob 20. uri 
na mestni tržnici na Ptuju.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

V primeru slabega vremena se prireditev prestavi v Dominikanski samostan Ptuj.
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Odgovori na pobude in vprašanja s 36. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja s 36. 
redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je po-
tekala v ponedeljek, 16. maja 2022, ter odgovore nanje. 
V celoti so objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj, 
na povezavi https://www.ptuj.si/objave/232 ali s klikom na 
spodnjo QR-kodo.

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je na seji posredovala  
pobudo št. 1612/36: Nemudoma naj se pristopi vsaj k skro-
mni ureditvi mrliške vežice na starem rogozniškem pokopali-
šču, ki se sedaj uporablja kot poslovilni prostor za pokope na 
starem in na novem rogozniškem pokopališču.
Odgovor: V mesecu maju se je izvedlo beljenje vežice na starem 
pokopališču, dela so zaključena, vežica je primerno urejena. Na 
pokopališču so nameščene začasne sanitarije. 
Pripravil: Boštjan Prosenjak, Javne službe Ptuj

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je na seji posredovala  
pobudo št. 1613/36: Menim, da je nemudoma treba zamenja-
ti nadzornika nad gradnjo investicijskega projekta, ki bo v 
duhu poštenja zastopal interese investitorja in s svojim nad-
zorom zagotavljal realen obračun izvedenih del in kakovost 
izvedenih v okviru pogodbenih rokov. Glede na to, da inve-
stitor nima svojega predstavnika na gradbišču, ki bi zastopal 
interese investitorja, je tega nujno takoj imenovati.
Odgovor: Vezano na roke izgradnje objekta nam je izvajalec 
po pozivu, ki smo ga naslovili nanj, potem ko smo ugotovili, 
da z deli zamuja, posredoval odgovor, da bodo dela dokončana 
v pogodbenem roku, kar bo zagotovil z ustrezno prilagoditvijo 
drugih gradbenih dejavnosti. MO Ptuj ima svojega predstavni-
ka na gradbišču, saj je za vsak investicijski projekt določena oz. 
pooblaščena oseba naročnika, ki je skrbnik pogodbe in ki se 
tudi udeležuje vseh dejavnosti oziroma operativnih sestankov 
na gradbišču. Do navzkrižja interesov glede imenovanja stro-
kovnega nadzornika, ki izhaja iz podjetja oziroma izdelovalca 
projektne dokumentacije (projektanta), ne prihaja, saj gradbeni 

zakon nikjer ne navaja, da nadzornik gradnje ne bi smel biti 
projektant istega projekta. 
Pripravil: David Majcen

Marjan Bezjak, svetniška skupina Lista dr. Štefana Čelana, je 
posredoval pobudo št. 1614/36: V Krčevini pri Vurberku od 
hišne številke 45 do številke 58 se zelo pogosto dogaja, da je 
motena oskrba s pitno vodo. 
Odgovor: Da na tem območju prihaja do občasnih motenj v 
oskrbi z vodo, nam je znano, zato smo analizirali vzroke in na 
podlagi ugotovitev predlagali trajno rešitev v obliki izgradnje 
vodohrana v Krčevini pri Vurberku, za kar je treba zagotovi-
ti sredstva v proračunih Mestne občine Ptuj v višini več kot 
250.000 EUR.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko in Komunalno podjetje 
Ptuj, d. d.

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1615/36: V ulici K Jezeru pre-
dlagajo plastične »ležeče policaje« kot tudi možnost zaprtja 
ulice. 
Odgovor: Na območju ulice K Jezeru bomo sledili predlogom 
stanovalcev in postavili tehnične ovire za umirjanje prometa.
Pripravil: Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1616/36: Na poti od mesta do 
Rance je klopi prerasla trava, pogosto pa so tudi polni koši. Ne 
glede na to, ali se ne kosi zaradi čebel ali rac, ni nobenega iz-
govora, da se ne bi pokosil ozek kos okrog klopi. Javne službe 
morajo te zadeve same redno pregledovati in jih urediti. 
Odgovor: Pobuda je bila posredovana Javnim službam Ptuj, d. 
o. o., v pregled in ustrezno ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1617/36: Pot na grad iz smeri Prešer-
nove je na zadnjem delu od lesenih stopnic naprej zelo zara-
ščena in neurejena.
Odgovor: S koncesionarjem bo opravljen terenski ogled, na 
podlagi katerega bo naročen obseg čiščenja navedene poti.
Pripravil: Tadej Zorec

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1618/36: Gramozirana pot od Term 
Ptuj proti Dravi je neurejena in polna lukenj, zaradi česa je 
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ob dežju in še nekaj dni po dežju praktično težko uporabna. 
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali pristojnim 
upravljavcem in jih pozvali k ureditvi.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1619/36: Dajem pobudo, da naj Javne službe 
Ptuj podaljšajo rok, do katerega si je možno naročiti odvoz 
kosovnih odpadkov oziroma bi bil ta lahko mogoče celo ne-
omejen?
Odgovor: Akcija je omejena na določeno obdobje, saj se vozilo 
izven obdobja zbiranja kosovnih odpadov uporablja za druge 
zadeve (prevozi drugih vrst odpadkov). Vsako gospodinjstvo 
pa ima vedno možnost dodatnega individualnega naročila 
odvoza kosovnih odpadkov, ki ga v skladu z načelom »povzro-
čitelj plača« poravna glede na količino predanih odpadkov.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval pobudo št. 1620/36: Predlagam, da naj Javne službe 
Ptuj, d. o. o., vrečke za embalažo in papir, ki jih občani obča-
sno prejmemo, razdelijo v razmerju, v katerem se te v njihovo 
obdelavo tudi vrnejo.
Odgovor: Zaradi specifik sistema zbiranja tovrstnih odpad-
kov takšna sprememba ni neposredno izvedljiva na predlagani 
način. Lahko pa podoben namen dosežemo s tem, da strankam 
omogočimo brezplačno zamenjavo celotnega paketa vrečk za 
drugo vrsto (barvo) teh, kar bomo omogočili na Mestni blagaj-
ni in v trgovini Ptujski škrnicl.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1621/36: Dajem pobudo, naj se na spletno 
stran Mestne občine Ptuj uvrsti tudi nek pregled nepremič-
nin, ki jih ima občina v lasti. 
Odgovor: Dostop do podatkov o nepremičninah je možen že 
sedaj v PISO – Prostorskem informacijskem sistemu občin in 
portalu nepremičnin, ki ga je Mestna občina Ptuj vzpostavila v 
preteklosti. 
Pripravila: Nina Majcen Ogrizek 

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1622/36: Zanima me, kakšna je končna 
vrednost investicije lokala v Ljudskem vrtu.
Odgovor: V letu 2021 smo dokončali projektno dokumenta-
cijo ter začeli gradnjo gostinskega objekta in sanitarij na loka-
ciji (območju) parka Ljudski vrt. Vrednost izdelave projektne 
dokumentacije je znašala 6954 EUR, vrednost izvedenih del 
pri gradnji do konca meseca maja 2022 tako znaša 178.280,04 
EUR. Investicija še ni zaključena, saj izvajalec še ni odpravil 
vseh pomanjkljivosti ter dokončno uredil terase.
Pripravil: David Majcen 

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 1623/36: Kdo bo kril stroške izgube 
lokala JSP, d. o. o., na mestni tržnici?
Odgovor: To je samostojna dejavnost Javnih služb Ptuj, d. o. 
o., in vsi stroški se pokrivajo na podjetju v okviru predmetne 
dejavnosti.
Pripravila: Klavdija Petek

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1624/36: Na mestni tržnici naj se raz-
misli o namestitvi vodometa po vzoru Prešernovega trga v 
Ljubljani. 
Odgovor: Takšen vodomet bi pokrival večjo površino trga ozi-
roma tržnične ploščadi. Porušiti bi bilo treba 2/3 betonskega 
tlaka in izvesti primerna instalacijska dela ter izvesti nove tlake 
s primernim naklonom, ki bi omogočal primerne odtoke. Če 
predlagatelj misli napravo montažne narave in je ta montirana 
nad ravnjo mesta (v zraku), ki se imenuje »pršilo« in ne vodo-
met, je o njej možno razmišljati, pri čemer je treba najti lokaci-
jo, ki je zelo uporabljana (kot na Prešernovem trgu v Ljubljani). 
Pripravila: Tomaž Krušec in Mojca Brunčič

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1625/36: Čim prej naj se opravi strate-
gija združitve nekaterih javnih zavodov.
Odgovor: Tovrstne strategije na občini nimamo niti je v tem 
trenutku, zaradi bližnjega zaključka mandata, ne pripravljamo. 
Vsekakor pa je za tako odločitev potrebno širše soglasje. 
Pripravil: Alen Jevtović, direktor občinske uprave

Luka Žižek, svetniška skupina Socialni demokrati, je posre-
doval pobudo št. 1626/36: Podajam pobudo, da se spremeni 
občinski odlok, v katerem je napisano, da se v celotni občini 
ne sme kuriti na prostem. 
Odgovor: Kurjenja odpadnega vejevja, ki nastane pri obre-
zovanju sadnega drevja v sadovnjaku (izvajanje kmetijske de-
javnosti), ne prepoveduje občinski predpis, temveč je treba za 
tovrstne odpadke upoštevati pri kurjenju določbe Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju. V Sloveniji se tako 
lahko v naravi kurijo le naravni nenevarni materiali, kot so fi-
zično obdelan les, suhi ostanki rastlin, veje in podobno, torej 
snovi, ki nastajajo v kmetijstvu in gozdarstvu.
Pripravil: Aleš Lešnik, občinski inšpektor

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1627/36: Poostritev nadzora parkiranja na Pano-
rami.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali pristojnim 
nadzornim organom s pozivom k poostrenemu nadzoru.
Pripravil: Aleš Gregorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1628/36: Popravijo naj se stopničasti prehodi na 
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novo zgrajeni kolesarski stezi na Rogozniški cesti. 
Odgovor: Investicija ureditve kolesarskih površin na Rogozni-
ški cesti je v teku in bo predvideno zaključena v mesecu avgu-
stu. V okviru investicije bodo klančine prehodov za kolesarje 
izvedene skladno s pravilnikom.
Pripravil: Tadej Zorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1629/36: Ponovno se podaja pobuda za izgradnjo 
manjkajočega pločnika in kolesarske steze od kampa Term 
Ptuj do že obstoječe kolesarske poti, ki vodi iz smeri Hajdoš.
Odgovor: Najprej je treba pripraviti projektno dokumentacijo. 
Pričakujemo, da bodo v prihodnji finančni perspektivi ponov-
no tudi sredstva za mobilnost, zato bomo pristopili k pripra-
vi potrebne dokumentacije za morebitno prijavo na razpis, s 
ciljem financiranja tudi iz zunanjih virov. 
Pripravil: Tadej Zorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1630/36: Zalivanje dreves in nadomestitev posu-
šenih dreves z novimi ter ustrezna zasaditev novega drevja v 
načrtovani prenovi Lackove ulice.
Odgovor: Koncesionarju je naročeno, da glede na vremenske 
razmere ustrezno zaliva drevesa. Posušena drevesa bodo od-
stranjena in ob primernem času bo izvedena nadomestna zasa-
ditev. Pobudo glede ozelenitve Lackove ulice bomo upoštevali 
pri izvedbi projekta same obnove trga in ulice.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1631/36: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj pri iz-
gradnji cestne, vodovodne in kanalizacijske infrastrukture 
pristopi k polaganju močnejših električnih kablov, s katerimi 
bo občanom dana možnost priključitve sončnih elektrarn na 
transformatorske postaje. 
Odgovor: Navedenega predloga ni mogoče upoštevati, ker 
Mestna občina Ptuj ni lastnik ali upravljavec kablovodov elek-
tričnega omrežja. Ob izgradnji cestne in druge komunalne in-
frastrukture vedno pozovemo lastnike komunalnih vodov, da 
pristopijo k obnovam oz. novogradnjam njihovega komunal-
nega omrežja v območjih, kjer se gradnje načrtujejo in izvajajo.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1632/36: Podajam pobudo, da Zavod za turizem Ptuj posodo-
bi fotografije, ki jih pošilja medijem in objavlja na spletu, ti-
skanih medijih, da bodo odražale dejansko in trenutno stanje 
na Ptuju, ne pa da objavljajo in pošiljajo fotografije, ki so že 
zastarele.
Odgovor: V skladu s sprejetim načrtom dela Zavoda za turi-
zem Ptuj za leto 2022 je izvedba foto produkcije predvidena v 
letošnjem letu.
Pripravila: Tanja Srečkovič Bolšec, Zavod za turizem Ptuj

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval  pobudo št. 
1633/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, ali pote-
kajo dogovori z Darsom glede izvoza Turnišče, ker je sedanja 
prometna ureditev za občane Turnišč in Dražencev zelo neu-
porabna in zamudna.
Odgovor: Pobudo za ureditev neposrednega izvoza Turnišče 
s povezovalne ceste med Puhovim mostom in avtocesto smo 
večkrat posredovali na Dars. Priključek bo Dars vključil v DPN 
za ureditev ptujske obvoznice.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1634/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, koliko 
sredstev smo pridobili iz evropskih razpisov in državnega 
proračuna za večje investicijske projekte ter v katerem času so 
bili prijavljeni in pripravljeni projekti (kanalizacija, vodovod, 
kolesarke ...), ki jih gradimo in izvajamo danes.
Odgovor: Preglednica o pregledu projektov, sofinanciranih iz 
sredstev EU finančne perspektive 2014–2020, je priložena.
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1635/36: Podajam pobudo na pobudo številka 1605/35, ker iz 
prejetega odgovora ni razvidno, kateri projekti so pripravljeni 
za izvedbo oziroma če sploh so. 
Odgovor: Trenutno imamo v občinski upravi MO Ptuj pripra-
vljenih nekaj projektov, več jih je v različnih fazah priprave. 
Nekateri od navedenih projektov bi lahko bili predmet prijav in 
sofinanciranja EU in sredstev RS.
1.  Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 

ter zagotovitev požarne varnosti.
2. Arheološki depo odprtega tipa.
3.  Stanovanjski blok z neprofitnimi stanovanji.
4.  Rekonstrukcija ostrešja Mestne hiše Ptuj in dograditev dvi-

gala.
5.  Rekonstrukcija objekta na Raičevi 14 za namen centralne ku-

hinje in pralnice Vrtca Ptuj.
6.  Celovita rešitev prostorskih potreb OŠ Breg.
7.  Ureditev dostopov do turističnih znamenitosti v območju za 

pešce v starem mestnem jedru Ptuja (Lackova in Zelenikova 
ulica).

8.  Območje od starih zaporov do Novega sveta (Dominikanski 
samostan).

9. »Garažni plato Lackova«.
S področja javne komunalne in prometne infrastrukture so:
Pripravljeni projekti za izgradnjo fekalne kanalizacije na ob-
močju:
•  Slovenskogoriška 3–11, v dolžini 488 m, ocenjena vrednost 

133.011,18 EUR. Navedeni kanal je treba zgraditi do 31. de-
cembra 2023, pridobljeno je gradbeno dovoljenje z dne 14. 
februarja 2022. Priključilo se bo 12 objektov oz. 44 PE na ob-
močju Slovenskogoriška 3, 5, 9, 9b, 11, Prečna pot 20, 21.

• Pacinje, v dolžini 3137 m, ocenjena vrednost 1.202.614,86 
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EUR. Navedene kanale je treba zgraditi do 31. decembra 2027, 
pridobljeno je gradbeno dovoljenje z dne 24. januarja 2022. 
Priključilo se bo 55 objektov oz. 162 PE na območju Pacinj.

• Grajena 1–9, v dolžini 210 m, ocenjena vrednost 55.147,04 
EUR. Navedene kanale je treba zgraditi do 31. decembra 2027. 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje z dne 10. januarja 2022. 
Priključilo se bo osem objektov oz. 24 PE.

V pripravi so projekti za izgradnjo fekalne kanalizacije:
• Rabelčja vas–Mestni Vrh, v dolžini 1897 m, ocenjena vrednost 
460.000,00 EUR. Območje je treba priklopiti do 31. decembra 
2023.   Trenutno se pripravlja DGD dokumentacija – pripra-
vlja jo RCI Celje Gre za območje Mestnega Vrha  12, 14, 14a, 
15,16,16a,17 in Rabelčje vasi  48, 52, 54, 54a, 54b, 54c, 55,56, 
56a, 56b, 57, 57a, 57b, 57c,60a, 61, 62, 64.

• Krčevina pri Ptuju 64–73 – območje je delno v aglomeraciji, 
kjer je treba priključiti objekte do 31. decembra 2027. Kanal je 
v projektiranju – pripravlja DK Protim.

• Sp. Velovlek 1–2a – območje ni znotraj aglomeracije, kanal je 
v  projektiranju – pripravlja DK PROTIM, d. o. o. Zajema štiri 
priključke oz. 12 PE.

V pripravi so projekti za izgradnjo kolesarske infrastrukture:
•  Kolesarska pot Grajena–Vurberk ureditve kolesarske poti 

Grajena–Vurberk ob regionalni cesti R3-710/1292 Maribor–
Vurberk–Ptuj od km 17+524 do km 19+224 (stacionaža po 
BCP) v dolžini 1700 m.

Pripravila: Simona Kašman in Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1636/36: Podajam pobudo, da se obvesti DRSV, da takoj pri-
stopijo k čiščenju potoka Grajena. 
Odgovor: Potok Grajena je v omenjenem delu že očiščen. 
Prodna pregrada, ki je bila polna naplavin, je bila očiščena pred 
pribl. dvema mesecema. Preostala struga Grajene od pregrade 
gorvodno v dolžini pribl. 800 m pa je v večji meri že očiščena 
oziroma se dela ravnokar zaključujejo.
Pripravil: Gašper Černigoj, VGP Drava Ptuj

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1637/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, zakaj 
Mestna občina Ptuj ne pristopi k projektu skupnostne samo-
oskrbe z električno energijo.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je v sodelovanju s podjetjem 
Energija plus konec meseca aprila vložila vlogo za 17 skupno-
stnih sončnih elektrarn in osem samooskrbnih elektrarn na 
javnih stavbah v skupni nazivni moči 1162 kW. Na podlagi 
odobrenih soglasij za priključitev sončne elektrarne po posa-
meznih lokacijah se preučuje najprimernejša strategija, obli-
kovala se bo ustrezna pravnoorganizacijska enota ter sprožili 
ustrezni postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja tam, 
kje bo to potrebno. Prav tako preučujemo možnosti, kako 
vključiti posamezna gospodinjstva ter lokalna podjetja k soin-
vesticiji oz. v javno-zasebno partnerstvo.
Pripravil: Sebastjan Jakolič 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1638/36: Podajam pobudo, da se v Štukih postavijo koši za 
smeti. 
Odgovor: Preverili bomo lokacije in možnost postavitve košev 
v naselju Štuki.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1639/36: Podajam pobudo, da se na primerni lokaciji namesti 
tabla (elektronska na dotik), ki bo občanom omogočala pre-
prost vpogled v zemljiško stanje parcel (npr. prostorski akt ali 
parcela, gradbena ali ne).
Odgovor: Predmetna pobuda in pobuda mestnega svetnika, 
gospoda Požgaia (št. 1621/36), se bo preučila in izvedla v okviru 
možnosti, ki jih ima Mestna občina Ptuj, tako z vidika dosto-
pnosti informacij javnosti, morebitnih finančnih obveznostih 
za izvedbo pobude kakor tudi obstoječe informacijske podpo-
re. Tudi pri tej morebitni izvedbi si bodo v največji možni meri 
prizadevali, da bodo podatki čim lažje dostopni občanom, tako 
z vidika dostopnosti kakor tudi samega pregledovanja in prido-
bivanja potrebnih informacij.  
Pripravila: Nina Majcen Ogrizek

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1640/36: Podajam pobudo, da se na Pivkovi in Gajzerjevi ulici 
postavi obvestilna tabla »VI VOZITE«, s čimer bi opozarjali 
voznike na izmerjeno hitrost. 
Odgovor: Predlagano pobudo za postavitev bo pregledala 
tehnična komisija za urejanje prometa. Ob tem bomo pozva-
li mestno redarstvo, da poostri nadzor prometa na navedeni 
relaciji.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval  pobudo št. 
1641/36: Podajam pobudo, da se pozove DRSI in DRSV, da 
pristopijo k sanaciji posedanja brežine v Štukih 24–26a.
Odgovor: Pozvali smo vzdrževalca državnih cest Cestno pod-
jetje Ptuj, da pregleda stanje na terenu. O ugotovitvah vas bomo 
naknadno obvestili.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval  pobudo 
št. 1642/36: Podajam pobudo, da se poda informacija glede 
obnove ribnika Ljudski vrt in suhega zadrževalnika, saj se ob-
čanom poraja vprašanje, kje bo pristajal reševalni helikopter v 
primeru potreb in ali bo sanacija kakor koli vplivala na to, saj 
bodo brežine višje, kar bi lahko posledično vplivalo na var-
nost pristajanja reševalnega helikopterja. 
Odgovor: Obnova ribnika in suhega zadrževalnika ne bo po-
slabšala možnosti pristajanja reševalnega helikopterja, saj so na 
novo izvedene brežine ustrezno oddaljene od mesta, kjer je v 
preteklosti pristajal reševalni helikopter.
Pripravil: Tadej Zorec
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Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1643/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, ali bo ob 
izgradnji urgentnega centra zgrajen tudi »helioport« za pri-
stajanje reševalnih helikopterjev. 
Odgovor: Helioporta za potrebe helikopterske nujne medicin-
ske pomoči za prevoz bolnikov predvsem med bolnišnicami, 
na Ptuju nismo zasledili v nobenem načrtu infrastrukture, na-
menjene boljši oskrbi bolnikov. Helioport ni predmet Enotne 
metodologije za izgradnjo urgentnih centrov v Sloveniji. Naša 
bolnišnica za helikopterske prevoze uporablja nenamensko po-
vršino pri Osnovni šoli Ljudski vrt. Zaradi gradbenih del je ta 
začasno prestavljena na travnik za gasilskim domom.
Pripravila: Anica Užmah, direktorica SB Ptuj

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1644/36: Podajam pobudo, da MO Ptuj obvesti pristojne 
službe, da odstranijo smeti in klopi na nabrežju reke Drave 
na Vičavi. 
Odgovor: Občinski inšpektorat bo opravil ogled na kraju 
samem ter izrekel inšpekcijski ukrep za ureditev predmetne 
zadeve.
Pripravil: Aleš Lešnik, občinski inšpektor

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1645/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, zakaj 
Podjetje za stanovanjske storitve Ptuj, d. o. o., ne odda občin-
skega stanovanja na Volkmerjevi cesti 5, v 2. nadstropju, kjer 
je trisobno stanovanje prazno že dalj časa in pripravljeno za 
vselitev. 
Odgovor: Konkretno stanovanje je bilo prevzeto 15. februar-
ja 2022. V stanovanju so bila potrebna minimalna popravila, 
ki smo jih opravili. Kandidatka z liste za dodelitev neprofitnih 
stanovanj je že bila vabljena na prevzem stanovanja. Pri sami 
dodelitvi je treba upoštevati še zakon ZUP. Zaradi navedenega 
zavračamo trditev, da je stanovanje dalj časa prazno in »družine 
čakajo na stanovanja, PSS pa stanovanj ne želi dati v najem«.
Pripravilo: PSS Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1646/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, na koga v 
Mestni občini Ptuj naj se občani obrnejo v primeru potreb za 
ustrezne in verodostojne informacije za prostorsko planira-
nje, glede na to, da sta v dveh mesecih delovno mesto zapusti-
la že dva javna uslužbenca. 
Odgovor: Trenutno je delovno mesto višjega svetovalca planer-
ja, ki je izvajal naloge v zvezi z občinskim prostorskim načrtom, 
nezasedeno, je pa v teku javni natečaj za zasedbo tega delov-
nega mesta. V vmesnem času strankam pomagajo drugi javni 
uslužbenci, na katere vas usmerijo iz tajništva Oddelka za go-
spodarske dejavnosti. Sicer pa na vsa vprašanja glede občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov lahko odgovori višja svetovalka 
urbanistka Snežana Sešel.
Pripravila: mag. Zdenka Bezjak

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1647/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, zakaj Pod-
jetje za stanovanjske storitve Ptuj v roku enega leta od objave 
prednostne liste za stanovanja še vedno ni oddalo stanovanj, 
ki so na razpolago. 
Odgovor: Vsa primerna (obnovljena, funkcionalna) stanova-
nja se oddajo v najem sproti in po listi za dodelitev neprofitnih 
stanovanj. Pri sami dodelitvi je treba upoštevati navodila ZUP, 
pri čemer je treba upoštevati zakonske roke. Zavračamo očitek, 
da »po pridobljenih informacijah oddajajo stanovanja, ki so 
funkcionalno popolnoma neuporabna za družine, istočasno pa 
zadržuje primerna stanovanja za oddajo v najem«, informacije 
so napačne in neresnične. Vsa primerna stanovanja se sproti 
oddajajo, kandidatom z liste, ki ustrezajo zakonskim kriterijem 
za dodelitev.
Pripravilo: PSS Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1648/36: Podajam pobudo, da se poda informacija, ali ima 
PeTV kakšno politiko glede prispevkov s svetnicami in sve-
tniki mestnega sveta, ker nekatere svetnice in svetniki iz raz-
ličnih svetniških skupin namreč še niso bili niti povprašani 
glede svojih mnenj in pogledov na delovanje mestnega sveta 
in stanja v MO Ptuj. Prav tako že dalj časa ni zaslediti oddaje 
Minuta za mestni svet.
Odgovor: Politiko prispevkov v okviru produkcije Ptujske te-
levizije PeTV usklajujejo odgovorni urednik in Programski 
svet PeTV. Oddaja Minuta za mestni svet je v program uvr-
ščena vsako četrtletje, pri čemer sta v tem letu načrtovani dve 
oddaji. K sodelovanju v oddaji Minuta za mestni svet so vedno 
povabljene vse svetniške skupine, ki pa same določijo sogovor-
nika. Naslednja oddaja Minuta za mestni svet je načrtovana v 
mesecu juniju.
Pripravil: Miha Masten, odgovorni urednik Ptujske televizije 
PeTV

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1649/36: Podajam pobudo, da SOU Sp. Podravje posodobi 
spletno stran, ki se nanaša na občinski prostorski načrt, saj 
so tam navedene osebe, ki na tem področju ne delajo že več 
kot pol leta. 
Odgovor: Stiki na spletni strani so bili posodobljeni. Je pa v 
najkrajšem možnem času predvidena celovita prenova celotne 
spletne strani skupne občinske uprave.
Pripravila: mag. Zdenka Bezjak

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1650/36: Podajam pobudo, da se pred objavo odgovorov na 
svetniške pobude te slovnično pregledajo, saj je zaslediti več 
slovničnih napak, ki so, kot kaže, posledica »popravljanja/pri-
lagajanja« odgovorov na svetniška vprašanja. 
Odgovor: Na vsaki seji prejete pobude in vprašanja mestnih 
svetnikov razporedimo na pristojne oddelke občinske uprave. 
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Med pripravo odgovorov se vsi odgovori pregledajo, tako na 
ravni posameznih oddelkov kot potem združeni pred objavo, 
kot gradivo za sejo mestnega sveta. Strokovne službe občin-
ske uprave se trudimo, da so odgovori strokovni, popolni in 
pravočasni, seveda pa občasno pride do kakšnih slovničnih in 
pravopisnih napak. 
Pripravil: Matej Gajser

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1651/36: Podajam pobudo, da se zaradi nezmožnosti proda-
je stavbe »Ljudevita Pivka« pripravi ocenjena vrednost mo-
žnosti vzpostavitve tehnološkega parka mesta Ptuj, kjer bi k 
sodelovanju povabili zasebni kapital na podlagi vzpostavitve 
javno-zasebnega partnerstva. Kot druga možnost pa pristopi-
ti k lastni vzpostavitvi tehnološkega parka, kot ga ima Občina 
Ormož, ki je tega vzpostavila z evropskimi sredstvi. 
Odgovor: Za resno oceno in pripravo projektov za navedeno 
investicijo je treba zagotoviti sredstva v proračunu. Proračun-
ska sredstva za navedeno niso zagotovljena. To, da ni zanima-
nja, ne drži, saj smo v zadnjem obdobju, neformalno, bili z več 
strani povprašani za dodatne informacije glede nepremičnine.  
Pripravil: Alen Jevtović, direktor občinske uprave

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1652/36: Podajam pobudo na pobudo št. 1593/35, kjer je zapi-
sano, da je demografska študija objavljena na spletu in je bila 
objavljena šele po podani pobudi 3. maja 2022. Zakaj se ta ni 
objavila prej in zakaj ni objavljen dejanski odgovor, kot so ga 
pripravile strokovne službe? 
Odgovor: Študija na spletni strani ni bila objavljena iz razloga, 
ker ne gre za strateški dokument kot tak. Glede na to, da doku-
ment vsebuje elemente, ki so lahko zanimivi zainteresirani jav-
nosti in ker je bil financiran iz javnih virov, smo ob odgovoru 
na svetniško vprašanje sprejeli odločitev, da dokument javno 
objavimo na spletni strani, da bo dosegljiv vsem. Objavljen je 
bil odgovor, ki je kratko in jedrnato odgovoril na zastavljeno 
vprašanje, podrobnosti pa so razvidne iz na spletni strani ob-
javljene študije.
Pripravil: Alen Jevtović, direktor občinske uprave

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1653/36: Podajam pobudo, da se pridobi informacija, kdaj 
se bo začela izgradnja optičnega omrežja v naseljih Orešje in 
Vičava. 
Odgovor: Poslano v odgovarjanje KKS Ptuj, d. o. o., in Tele-
mach, d. o. o. 
Pripravil: mag. Janez Merc

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1654/36: Podajam pobudo, da se z vzdrževalnimi deli čim prej 
sanira cesta v Krčevini pri Vurberku JP 828031. 
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali pristojnim 
upravljavcem in jih pozvali k ureditvam.

Pripravil: Aleš Gregorec
Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je na seji podal  
pobudo št. 1655/36: Kako je z dovoljenji, da so tam sploh te 
gradbene deponije? Zanima me, da se ljudem resnično in 
dokončno predstavi realni terminski plan, kdaj se mislijo te 
ceste asfaltirati, ker je stanje neznosno.
Odgovor: Pri pregledu novih položenih kanalizacijskih vodov s 
kamero in izvedbo tesnosti je bilo ugotovljenih nekaj napak, ki 
jih mora podizvajalec sanirati. To je v večji meri tudi že izvedel. 
Po zaključku teh del sledi ponovni pregled saniranih tras, nato 
se lahko pristopi k fini pripravi cestišča in asfaltiranju. Urejanje 
začasnih deponij gradbenih odpadkov (zemeljski izkopi) ureja 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih 
(Uradni list RS, št.  34/08  in  44/22  – ZVO-2) in jih izvajalec 
lahko začasno odlaga.
Pripravila: Minja Vučinić

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je na seji podala pobudo št. 1656/36: Da se namestijo 
ogledala za boljšo vidljivost pod Puhov most in na križišče 
ulice ob Tratah.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali pristojnim 
upravljavcem in jih pozvali k ureditvi.
Pripravil: Aleš Gregorec

Policijska postaja Ptuj, Osojnikova cesta 29, telefonska 
številka: 02 780 91 00 (ali 113),

Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a, telefonska številka: 02 
746 47 31 (ali 112);

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, telefonska šte-
vilka: 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, tele-
fonska 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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ROZINA ŠEBETIČ, RAZSTAVA 
OPUSA DEL

13. 7., 18.00 

Galerija Luna

VINSKA DEGUSTACIJA V TEMI

9. 7., 18.00

Rov pod ptujskim gradom

KNJIŽNICA NA PROSTEM

23. 7., 10.00–19.00

Kavarna Bodi

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

PETEK, 1. 7.

12.00: Zgodba o štirih damah – prazgodovina Spodnjega Podrav-
ja, odprtje arheološke razstave, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski 
grad, 20.30: Festival Arsana 2022: Opera na Panorami, glasbeni do-
godek, ki odpira vrata v poletna festivalska doživetja na Ptuju, Društvo 
Arsana, Arheološki park Panorama

SOBOTA, 2. 7.

9.00–13.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, CID Ptuj; 14.00: 
Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, Zavod TuRA, (5 €, otroci: 
brezplačno) (obvezne prijave) (tudi 9., 16., 23. in 30. 7.), 15.00 in 15.30: 
Pobeg iz grajskega rova, Zavod TuRA, (20 €/družino) (obvezne prijave) 
(tudi 9., 16., 23. in 30. 7.)

NEDELJA, 3. 7.

Otroški vikend, družabno srečanje za otroke od 5. do 12. leta, na kate-
rem bodo osvajali taborniške veščine, ustvarjali in se zabavali, Adventi-
stična cerkev Ptuj (Belšakova 71, Ptuj) (tudi 4. 7.)

PONEDELJEK, 4. 7.

8.00–12.00: Brainobrain, poletne igrive delavnice za otroke od 5. 
leta starosti, Brainobrain Ptuj (Prešernova 22, Ptuj) (125 €/teden, 30 
€/dan) (do 8. 7.); 9.00–11.00: S kolesom po pumptracku, učne de-
lavnice osnov vožnje po pumptracku z zanimivimi igrami na kolesu in 
zabavnim tekmovanjem, CID Ptuj (do 8. 7.) (15 €); 10.00–12.00: Pole-
tne ulične delavnice, tradicionalne ulične delavnice z bratoma Malek in 
Športno-cirkuškim društvom Eleja, CID Ptuj, Rimska ploščad (do 8. 7.); 
10.00–12.00: Poletje na koleščkih, tečaj rolanja z uporabo didaktičnih 
pripomočkov in veliko zabave, CID Ptuj (15 €) (do 8. 7.); 10.00–12.00: 
Upcycling in redizajn oblačil, tečaj šivanja (Nina Holc), CID Ptuj (15 €) 
(do 8. 7.); 10.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delav-
nica, v kateri boste raziskovali družinske odnose, (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti

TOREK, 5. 7.

10.00–13.00: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Sem odštekan(o), kre-
ativen najstnik, ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike, Špajza 
modrosti

SREDA, 6. 7.

10.00: Počitniške urice, pripovedno, bralno, igralno, ustvarjalno in gi-
balno obarvana srečanja, namenjena predšolskim in osnovnošolskim 
otrokom, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (mladinski oddelek), vsako sredo 
in soboto (julij in avgust 2022)

ČETRTEK, 8. 7.

9.00–12.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije, medgenera-
cijsko druženje z raznimi dejavnostmi (Saša Bezjak), Špajza modrosti

SOBOTA, 9. 7.

18.00: Vinska degustacija v temi, degustacija, ki vam približa vino dru-
gače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Under-
ground) (22 €) (obvezne prijave)

PONEDELJEK, 11. 7.

8.00–12.00: Brainobrain, poletne igrive delavnice za otroke od 5. leta 
starosti, Brainobrain Ptuj (Prešernova 22, Ptuj) (125 €/teden, 30 €/dan) 
(do 15. 7.); 10.00–12.00: Poletne ulične delavnice, tradicionalne ulič-
ne delavnice z bratoma Malek in Športno-cirkuškim društvom Eleja, 
CID Ptuj, Arbajterjeva ulica (do 15. 7.); 10.00–12.00: Nemščina preko 
glasbe, zabaven in ustvarjalen ter neformalen način učenja tujega jezika 
(Petra Filipič), CID Ptuj (15 €) (do 15. 7.), 10.00–12.00: Poslikava in tisk 
tekstila, delavnica o različnih tehnikah poslikave in tiska tekstila (Nina 
Holc), CID Ptuj (15 €) (do 15. 7.)

TOREK, 12. 7.

10.00–11.30: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Rubikova kocka za za-
četnike, Špajza modrosti; 12.00–13.30: Počitniške dejavnosti v Špajzi: 
Rubikova kocka za nadaljevalce, Špajza modrosti

SREDA, 13. 7.

18.00: Rozina Šebetič, razstava opusa del priznane ptujske umetnice in 
likovne pedagoginje, Galerija Luna (Murkova ulica 2, Ptuj)

ČETRTEK, 14. 7.

10.00–12.00: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Dan Harryja Poterja, 
ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike, Špajza modr

SOBOTA, 16. 7.

10.00–13.00: Muzejski vikend, delavnica za družine z ogledom razsta-
ve Zgodba o štirih damah – prazgodovina Spodnjega Podravja, Pokra-
jinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad; 18.00: Degustacija piva v temi, 
degustacija, ki vam približa pivo drugače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, 
rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (22 €) (obvezne prijave)

PONEDELJEK, 18. 7.

10.00–12.00: Poletne ulične delavnice, tradicionalne ulične delavnice 
z bratoma Malek in Športno-cirkuškim društvom Eleja, CID Ptuj, Ljud-
ski vrt (do 22. 7.); 10.00–12.00: Počitniško lončarstvo, tečaj različnih 
prostoročnih tehnik oblikovanja gline ter na lončarskem vretenu (Janja 
Repina Potočki), CID Ptuj (15 €) (do 22. 7.); 10.00–12.00: Poletna joga 
za otroke, vadba za krepitev telesa, izboljšanje gibljivosti, krepitev osre-
dotočenosti, vzdržljivosti ter tudi sprostitev (Špela Petovar), CID Ptuj (15 
€) (do 22. 7.)

ČETRTEK, 21. 7.

Festival Arsana 2022, 19.00: Oder mladih: Bendi poletne glasbene 
šole, koncert udeležencev poletne glasbene šole, Slovenski trg na Ptu-
ju, 21.00: Raiven: Doloroso, koncert akademsko izobražene glasbenice, 
ki razvija strast in ljubezen do opernega petja in do avtorskega udejstvo-
vanja v popularni glasbi, Društvo Arsana, Dom kulture Muzikafe
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KINO (več na www.kinoptuj.si)

PETEK, 22. 7.

Festival Arsana 2022, 19.00: Oder mladih: Vokalisti poletne glasbe-
ne šole, koncert udeležencev poletne glasbene šole, Slovenski trg na 
Ptuju; 20.30: Vlado Kreslin, Mali bogovi & Beltinška banda, koncert, 
Minoritski samostan Ptuj; 21.00: Astrid, koncert Astrid Kljun (vokal, har-
fa) Domen Bohte (bas), Kavarna Bodi, Društvo Arsana

SOBOTA, 23. 7.

10.00–19.00: Knjižnica na prostem, druženje s knjigo brez blišča in 
obljube avanture, a s toliko več pristnega užitka in sproščujočega šar-
ma (10.00: Glasbeni uvod; 10.15: Zgodba za otroke; 10.30: Knjižnica 
v knjigi; 11.30: Zgodba za otroke; 11.45: Glasbeni zaključek; 17.00: 
Igor Plohl, predstavitev knjige Lev Rogi premaguje ovire), Adventi-
stična cerkev Ptuj (Belšakova 71, Ptuj); Festival Arsana 2022, 11.00–
21.00: Odprta kuhna, na Mestnem trgu bomo ponovno gostili tradici-
onalno kulinarično prireditev in tako obiskovalcem festivala omogočili 
gurmanski sprehod po dobrotah iz različnih slovenskih regij in svetovnih 
kuhinj, Društvo Arsana, Mestni trg na Ptuju; 20.00: Soundsketch, 
koncert kitarista Jureta Piška in zasedbe Fridas Jazz Quartet, Društvo 
Arsana, Hotel Mitra; 21.00: Big band RTV Slovenija s solisti, koncert 
ene najstarejših tovrstnih zasedb na svetu s priznanimi solisti Evo Hren, 
Majo Keuc, Klemnom Slakonja, Tinkaro Kovač, Ladom Leskovarjem in 
finalistko festivala Sanremo Emmo Sartor, Društvo Arsana, Minoritski 
samostan

NEDELJA, 24. 7.

Festival Arsana 2022, 20.30: Balkan Fever: Vladko Stefanovski, Mi-
roslav Tadić in Theodidosii Spasov, koncert treh virtuozov svetovnega 
slovesa, Društvo Arsana, Minoritski samostan Ptuj

PONEDELJEK, 25. 7.

9.00–11.00: Poletni hip hop (4–7 let), tečaj različnih stilov, od »old 
school hip hop« pa vse do »new styla« (Alma Murselović), CID Ptuj (15 
€) (do 29. 7.); 11.00–13.00: Poletni hip hop (8–14 let), (Alma Murselo-
vić), CID Ptuj (15 €) (do 29. 7.); Festival Arsana 2022, 20.30: Jan Kus & 
Slavo Rican Assembly feat. Vesna Pisarović, koncert, Društvo Arsana, 
Minoritski samostan Ptuj; 20.30: Tadej Toš, stand-up show, Društvo 
Arsana, Ptujski grad

TOREK, 26. 7.

10.00–12.00: Oblikujemo kreativno, tečaj oblikovanja uporabnih pred-
metov (Tjaša Čuš), CID Ptuj (15 €) (do 29. 7.); Festival Arsana 2022, 
20.00: Nocturnal Four, koncert mednarodno uveljavljenih jazz glasbe-
nikov, Društvo Arsana, Hotel Mitra, 20.30: Prifarski muzikanti z gosti, 
koncert legendarne glasbene zasedbe z izjemno Nuško Drašček In Anjo 
Bukovec, Društvo Arsana, Minoritski samostan Ptuj; 22.00: Fried Pies 
Quintet, koncert sveže ptujske zasedbe, ki združuje nadarjene mlade 
glasbenike, Društvo Arsana, Slovenski trg na Ptuju

PETEK, 1. 7.

21.15: Filmski teden Evrope na Kinu brez stropa: Triumf (Un tri-
omphe), Emmanuel Courcol, Francija, 2020, 106 min, komedija/drama, 
evropska komedija leta, Mestni kino Ptuj

SOBOTA, 9. 7.

21.15: Art Stays na Kinu brez stropa: Mlin in križ, (Mlyn i krzyz), Lech 
Majewski, Poljska in Švedska, 2011, 92 min, O(b) filmu se bomo pogo-
varjali z režiserjem in konceptualnim umetnikom Lechom Majewskim, 
Mestni kino Ptuj (5 €)

NEDELJA, 24. 7.

10.00: Kino vrtiček v okviru Festivala Arsana 2022: Zapoj 2 (Sing 2), 
Garth Jennings, ZDA, 2021, 112 min, družinska animirana pustolovšči-
na, sinhronizirano, projekciji bo sledila delavnica glasbene joge za otroke 
(Eva Hrastar), Mestni kino Ptuj

SREDA, 27. 7.

21.00: Festival Arsana 2022: P’Jays, koncert mednarodno uveljavlje-
nih jazz glasbenikov, Društvo Arsana, Kavarna Bodi

ČETRTEK, 28. 7.

Festival Arsana 2022, 20.30: Oblivion: Kaliopi & Edin Karamazov, 
koncert balkanske dive Kaliopi ter enega najboljših svetovnih lutnjistov 
in kitaristov Edina Karamazova, Društvo Arsana, Minoritski samostan; 
21.00: Freekind, koncert priznane zasedbe, Društvo Arsana, Dom kul-
ture Muzikafe; HGS, koncert vokalnega kvarteta, ki ga sestavljajo štiri 
odlične pevke, Društvo Arsana, Slovenski trg na Ptuju

PETEK, 29. 7.

Festival Arsana 2022, 20.30: New York Voices feat. Vox Arsana, kon-
cert Društvo Arsana, Minoritski samostan Ptuj; 22.00: Birdland, koncert 
priznane zasedbe iz Logatca, Društvo Arsana, Kavarna Bodi
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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.

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!



Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj

NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si

051 60 60 52

www.hotel-pomaranca.siwww.pomaranca.si

Najem električnih koles v Pomaranči.

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

Prodajate 
nepremičnino? 

Pokličite in se dogovorite za termin:

NUDIMO:
• posredovanje pri prometu z nepremičninami  

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


