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Otroci uživajo v počitniškem varstvu 
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Dobra polovica počitniškega varstva za otroke iz I. triade OŠ s 
stalnim prebivališčem v MO Ptuj je že za nami. Zabavno špor-
tno poletje otroci preživljajo z Bratoma Malek, športno-cir-
kuško društvo Eleja. Preizkušajo se v najrazličnejših športnih 
dejavnostih, spretnostnih igrah, ustvarjajo iz naravnih materi-
alov, spoznavajo različne poklice in še veliko drugega.

Termini, ki so še na voljo:
1. 8. 2022–5. 8. 2022
8. 8. 2022–12. 8. 2022
15. 8. 2022–19. 8. 2022
22. 8. 2022–26. 8. 2022

Stanka Krajnc Letonja

AKTUALNO
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Drage Ptujčanke in Ptujčani.

Nuška Gajšek, 
županja Mestne občine Ptuj
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Praznik MO Ptuj
Avtor:
Črtomir Goznik
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Naslednja številka izide v petek, 
30. septembra 2022.

Leto je naokoli. Poletje že trka na vrata in življenje se vrača v ustaljene trnice. 
Otroški smeh in pesem sta se že razlegla ob številnih zaključnih prireditvah 
vrtca in šol, nekateri stopajo na popolnoma nove poti, drugi nadaljujejo 
začete zgodbe. Vsem pa je skupno eno. Veselje ob zavedanju, da so omejitve 
mimo in se lahko ponovno spet srečujemo, uživamo v družbi drug drugega 
in v pestrosti dogodkov, ki se odvijajo v našem mestu. 

Mineva pa tudi četrto, zadnje leto našega mandata. Vsi smo se, vsak po svojih 
močeh, trudili ta mandat peljati v dialogu. Menim, da uspešno. Štiri leta smo 
preživeli mirno, v sodelovanju in argumentiranih razpravah. Resnično upam, 
da nas zadnje mesece mandata ne bo prevzela predvolilna mrzlica, v kateri 
bodo strpnost menjala podtikanja, argumente populizem in sodelovanje 
razdor. Tega Ptuj ne potrebuje. Ne danes ne jutri. Preteklost nas je naučila, da 
to ni dobra popotnica razvoju in da je za skupno dobro treba stopiti skupaj. 
Še vedno verjamem, da povezani zmoremo več. Da več glav več ve in da ne 
obstaja ena in edina resnica. Prisegam na iskanje rešitev, ne pa na potencira-
nje problemov. Včasih obvelja kompromis, drugič tehtajo argumenti. Upam 
si trditi, da je ta mandat uspešen, v vseh pogledih. Seveda nas čakajo še šte-
vilni izzivi, ki jih bo treba reševati, a hkrati verjamem, da smo položili dobre 
temelje, na katerih lahko gradimo. Verjamem, da zmoremo najti načine, kako 
delati dobro za naše mesto. Se naučiti spoštovati naše danosti in jih nadgradi-
ti v uspešne zgodbe. K temu lahko prispeva vsak. Veliko jih to že počne. Naša 
društva to počno že vrsto let. Vabimo vas, tako kot vedno, da pridete v mesto 
in se množično udeležujete dogodkov, ki jih pripravljajo. Presenečeni boste, 
kakšno bogastvo premoremo. Zagotovo boste uživali v vsebinah, ki jih za nas 
pripravljajo vsi tisti, ki jim je mar in imajo to mesto radi tudi v dejanjih. Ko 
bomo iz kavč komentatorjev dogajanja postali obiskovalci dogodkov v mestu, 
pa, kdo ve, nam morda uspe z življenjem in smehom zamenjati tako opevane 
duhove, ki mu menda vladajo ...

Čestitke ob prazniku našega mesta. Imejmo ga radi. Ptuj si to zasluži.
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MESTNA KRONIKA
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RAZSTAVA, POSVEČENA 
ŠPORTU

SLOVESNOST OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

SPREJEM KOLEKTIVA MGP

SPREJEM TILNA REPINE

RAZSTAVA ROZINE 
ŠEBETIČ V GALERIJI LUNA

Mestna kronika

V Galeriji Magistrat smo gostili pre-
gledno razstavo Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Regijske pisarne Ptuj »DAN 
SLOVENSKEGA ŠPORTA. Telesna 
kultura na Slovenskem«, ki je v petih 
vsebinskih sklopih predstavila šport na 
slovenskem območju skozi zgodovino, 
od najstarejših omemb Janeza Vajkarda 
Valvasorja do začetkov sodelovanja na 
svetovnih tekmovanjih ter olimpijskih 
igrah in organizirane športne dejavno-
sti za vse. Odprtja sta se udeležila prvi 
podpredsednik OKS – Združenja špor-
tnih zvez, mag. Janez Sodržnik, in vodja 
Regijske pisarne OKS, Franjo Rozman. 
Županja Nuška Gajšek je poudarila, da 
nimamo le državnega praznika, posve-
čenega športu. Praznik je vsak dan, ko 
slavimo rezultate naših športnikov, ki so 
vzor in simbol odrekanja, požrtvovalno-
sti.

13. julija so v Galeriji Luna odprli raz-
stavo del Rozine Šebetič (1927–2021), 
ptujske slikarke, likovne pedagoginje in 
mentorice številnim ustvarjalcem, ki je 
svoj navdih za ustvarjanje našla v naravi. 
Razstavljene so tako krajine kot tudi 
zadnji cikel Panta rei, ki govori o življenj-
ski energiji in umetničinem osebnem 
spoznanju, »da smrt ne pomeni konca, 
ampak le nadaljevanje naravnega cikla 
življenja«.

Dan državnosti smo obeležili z osrednjo 
proslavo na mestni tržnici in se spomnili 
dogodkov, ko je bila razglašena samo-
stojna in neodvisna Slovenija. Slavno-
stna govorka, županja Nuška Gajšek, je 
v uvodu dejala, da praznuje država, po 
kateri so stoletja hrepeneli naši predni-
ki, zanjo prelili kri, a je danes svobodna, 

Županja je sprejela kolektiv Mestnega 
gledališča Ptuj in jim čestitala za preje-
te nagrade na nedavnem 57. Festivalu 
Borštnikovo srečanje za koprodukcijske 
predstave – veliko nagrado Festivala 
Borštnikovo srečanje za najboljšo pred-
stavo Škofjeloški pasijon, nagrado za 
igro Nataši Barbari Gračner za vlogo v 
uprizoritvi Vsi ptice, nagrado za mlado 
igralko Lini Akif za vloge v uprizoritvi 
Vsi ptice in nagrado za glasbo Branku 
Rožmanu za glasbo v uprizoritvi Škofje-
loški pasijon.

moderna, dobro pozicionirana in polna 
priložnosti, obenem pa poudarila, da 
se napovedujejo težki časi, »a če bomo 
otopelost zamenjali za zavedanje, da k 
miru in blaginji prispevamo vsi, nam 
bo lažje«. Na proslavi je nastopil Pihalni 
orkester Ptuj s Tilnom Artačem pod tak-
tirko Fredija Simoniča. Pred slovesno-
stjo je županja z veterani vojne za Slove-
nijo položila venec pri spomeniku vsem 
borcem in žrtvam za svobodno Slovenijo 
na Vičavi.

Tilen Repina iz Kluba borilnih veščin 
Ptuj je na nedavnem svetovnem pokalu 
v kikboksu v Budimpešti postal svetovni 
pokalni zmagovalec v kategoriji starejši 
kadeti in mladinci. Uspešnemu kikbo-
kserju je na sprejemu čestitala tudi župa-
nja Nuška Gajšek. Ob uspehu mu je po-
darila rokavice, kot se za slavje spodobi, 
pa smo se posladkali tudi s torto.

Stanka Krajnc Letonja
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OSREDNJA TEMA

Izvedeni projekti MO Ptuj v minulem letu
Stanka Krajnc Letonja
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Mestna občina Ptuj praznuje svoj občinski praznik 5. avgu-
sta, na dan izdaje in potrditve mestnega prava, 5. avgusta 
v letu 1513. Vsakokratni občinski praznik je priložnost, da 
pregledamo izvedene projekte in investicije in ocenimo, kaj 
je še treba narediti. Na naslednjih straneh vam v foto zapisu 
predstavljamo del tega, kar je bilo izvedeno v letu od lanske-
ga do letošnjega občinskega praznika.

Stara steklarska: julija smo začeli revitalizacijo degradiranega 
urbanega območja Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami in 
objekta Stare steklarske s prenovo in ponovno oživitvijo. Dela 
bodo zaključena predvidoma v tem letu.

Poslovilni objekt na rogozniškem pokopališču: V sklopu in-
vesticije smo porušili stari objekt in gradimo nov poslovilni 
objekt s ploščadjo, urejamo ustrezni prostor za opravljanje de-
javnosti in okolico objekta. Objekt bo svojemu namenu predan 
predvidoma konec oktobra.

Jedilnica, kuhinja in celotna obnova OŠ Mladika: junija smo 
odprli novo jedilnico in druge prenovljene prostore OŠ. II. faza 
je obsegala prizidavo jedilnice k OŠ Mladika, ureditev kleti, v 
katero smo umestili novo avlo s centralnimi garderobami, ter 
preostala dela v obstoječem objektu in ureditev zunanjih po-
vršin.

Streha na OŠ Olge Meglič: investicija je obsegala rekonstruk-
cijo obstoječega ostrešja ter zamenjavo kritine na objektu OŠ 
Olge Meglič in novih kabinetnih prostorov.
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OSREDNJA TEMA

Nezahtevni objekt v Ljudskem vrtu: uredili smo objekt s sani-
tarijami za gostinsko ponudbo ob igralih v Ljudskem vrtu, ki 
bo začel delovati v začetku avgusta.

Nove sanitarije: ob avtobusni postaji smo konec decembra na-
mestili modularno enoto, v sklopu katere so postavljene trojne 
univerzalne sanitarije ter sanitarije za invalide in previjalna 
miza. 

Urbani vrtovi: uredili smo sanitarije na urbanih vrtovih in prvi 
mestni sadovnjak.

ŠD Rogoznica: izgradnja prizidka in ureditev starega objekta za 
potrebe ŠD Rogoznica in drugih mlajših ekip poteka v skladu 
s časovnico, rok za dokončanje del je konec septembra 2022. 
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OSREDNJA TEMA

NK Podvinci: v sklopu investicije se izvajata rekonstrukcija 
osnovnega objekta ter gradnja prizidka k staremu objektu No-
gometnega kluba Podvinci. Rok za dokončanje del je do konca 
leta 2022.

Gasilski dom v Pacinjah: z investicijo, ki bo zaključena pred-
vidoma konec septembra, bo PGD Pacinje pridobilo potrebne 
dodatne prostore za redno delovanje društva. 

Kanalizacija: zgrajenega je že 75,13 % kanalizacijskega omrež-
ja v skupni dolžini 24,1  km. Skupno je predvidena izgradnja 
32,07 km kanalizacijskega omrežja ter 16 črpališč.

Gradnja stanovanj: za namen izgradnje varovanih stanovanj 
smo lani julija na javni dražbi prodali parcelo na Potrčevi Ne-
premičninskemu skladu pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d. o. o., ki načrtuje izgradnjo 30 oskrbovanih stanovanj. 
Za avtobusno postajo pa bomo gradili 43 neprofitnih stanovanj 
– gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, zaradi pritožbe pa 
čakamo na njegovo pravnomočnost.Fo
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OSREDNJA TEMA

Dom upokojencev Ptuj, Enota Žabjak: zgradili smo nov vodo-
vod proti Slovenskogoriški v dolžini 350 m (66.736,87 EUR), v 
letošnjem letu pa bomo izgradili še vodovod v dolžini 445 m 
(109.749,45 EUR), s čimer bomo omogočili nemoteno dobavo 
vode za potrebe doma upokojencev in naselja Žabjak.

Participativni proračun za leto 2023: za izvedbo 12 izglaso-
vanih projektov v letu 2022 bomo v proračunu Mestne občine 
Ptuj za leto 2023 namenili 175.000,00 EUR.

Nova mala kinodvorana: v marcu je Mestni kino Ptuj odprl še 
eno, novo malo kinodvorano. Gradbena in inštalacijska dela v 
prostoru je sofinancirala Mestna občina Ptuj.

Selitev uprave Vrtca Ptuj: v maju smo upravo Vrtca Ptuj pre-
selili na novo lokacijo, na Raičevo ulico 12, s čimer smo uredili 
lastniške prostore občine za upravo vrtca in izboljšali pogoje za 
delovanje uprave. Fo
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OSREDNJA TEMA

Počitniško varstvo: tudi letos smo namenili 15.000 EUR za 
počitniško varstvo za otroke iz I. triade OŠ s stalnim prebivali-
ščem v MO Ptuj, ki ga izvajata Brata Malek – ŠCD Eleja.
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Postavitev novih igral: nova igrala smo postavili na Rogoznici 
in pri GD Velovlek, postavljena pa so bila tudi v sklopu partici-
pativnega proračuna.

CESTNA INFRASTRUKTURA

Ulica 5. prekomorske: 1. fazo smo zaključili konec oktobra 
2021, 

2. faza: dela v sklopu rekonstrukcije so obsegala zamenjavo 
glavnega vodovoda in hišnih priključkov z obnovo druge ko-
munalne infrastrukture (telekom, kabelski in elektrovodi), 
kanalizacijskih cevi, zamenjavo celotnega asfaltnega vozišča z 
meteorno kanalizacijo, obnovo pločnikov za pešce in parkirišč 
ter ureditev kolesarskih poti na vozišču. Dela so zaključena.
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OSREDNJA TEMA

Kolesarka na Rogozniški: z investicijo bomo zagotovili ne-
prekinjeno kolesarsko povezavo med Dornavsko in Ormoško 
cesto, dela bodo zaključena predvidoma do konca avgusta. Na 
odseku novogradnje kolesarske steze se bo izvedla enostranska 
dvosmerna kolesarska steza v dolžini pribl. 385 m, kolesarska 
steza pa bo v celoti obsegala 1468 m.

Slovenskogoriška: v izvajanju je 3. etapa: obnova cestišča z 
izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave v dolžini 461 m (od 
odcepa za EL-DAR do trgovine Mercator), dela bodo zaključe-
na konec avgusta. 1. etapa (izvedba krožišča), 2. etapa (od trgo-
vine Mercator do križišča za Podvince), izvedba obojestranske-
ga pločnika s kolesarko in rekonstrukcija vozišča.

Vičava: obnovili smo cesto od križišča z Raičevo ulico do trgo-
vine na Vičavi (520 m).
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Kolesarke: gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zago-
tavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 
1 (Ptuj–Hajdina–Kidričevo–Majšperk), odsek 2 (Ptuj–Juršin-
ci) in odsek 3 (Ptuj–Markovci–Gorišnica), je v polnem teku. 
V MO Ptuj bo tako na novo zgrajenih povezav nekaj več kot 
10 km.
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OSREDNJA TEMA

Grajenščak: preplastili smo javno pot Grajenščak v ČS GRAJE-
NA (v širini 4 m in dolžini 348 m).

Ulica Vide Alič: preplastili smo cesto in uredili odvodnjavanje 
v Ulici Vide Alič proti Maistrovi ulici v ČS PANORAMA (v 
dolžini 120 m).

Zagotovitev poplavne varnosti: konec marca so se začela dela v 
sklopu izgradnje suhega zadrževalnika v Ljudskem vrtu. Ureja 
se tudi ribnik, ki se bo izpraznil in poglobil, brežine se bodo 
ob cesti zavarovale z leseno oblogo. Dela so v zaključni fazi. 
Manjkata še krajinska ureditev in namestitev urbane opreme. 
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IZ MESTNE HIŠE

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Rešili prostorsko 
stisko glasbene šole

Obnovljene stopnice 
na Trstenjakovi

Akcijo Hitrost podprli tudi 
na Ptuju

Mestna občina Ptuj je skupaj z Glasbeno šolo Karol Pahor 
uspela rešiti prostorsko problematiko, ki je nastala po odpovedi 
pogodbe za prostore na Vičavi.
Nova najemna pogodba na Puchovi ulici (nekdanji prostori 
uprave vrtca) je podpisana, ob programu, ki so ga izvajali na 
Vičavi, pa bodo preselili tudi del dejavnosti iz Dravske ulice in 
tako še dodatno zmanjšali prostorsko stisko.

29. junija se je začela obnova stopnic ob parkirišču pri Mer-
catorju na Trstenjakovi ulici. V okviru obnovitvenih del je iz-
vajalec GP PROJECT ING, d. o. o., izvedel porušitev obstoje-
čih betonskih stopnic, sledila pa je izvedba novih metličenih 
betonskih stopnic. Investicija, ki je bila zaključena 15. avgusta, 
je znašala 18.472,35 EUR z DDV, financirala pa jo je Mestna 
občina Ptuj iz proračuna.

Ker je neprilagojena hitrost še vedno 
med najpogostejšimi vzroki za prome-
tne nesreče z najhujšimi posledicami, je 
Agencija za varnost prometa v sodelo-
vanju s Policijo v marcu začela evropsko 
usklajeno nacionalno preventivno akcijo 
Hitrost, ob tem pa pripravila novo široko 
medijsko kampanjo »NAJHITREJŠI 
VČASIH NE PRIDEJO NA CILJ«. Naci-
onalna akcija se je odvijala od 20. do 26. 

junija, ponovili pa jo bodo od 8. do 14. 
avgusta 2022. 
Prizadevanja agencije je podprla tudi 
Mestna občina Ptuj z zarisom parkir-
nega mesta pred Upravno enoto Ptuj, z 
željo ozaveščanja o pomenu hitrosti, ki je 
žal še vedno osrednji povod za nastanek 
prometnih nesreč, v kar 93 % prome-
tnih nesreč pa je odločilni dejavnik prav 
človek.



13 ŠTEVILKA 7/8, JULIJ/AVGUST 2022

Fo
to

: S
ta

nk
a 

K
ra

jn
c 

Le
to

nj
a

IZ MESTNE HIŠE

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Topel sprejem Tinčka Ivanuše

Uprava Vrtca Ptuj na novi lokaciji

V pisarni županje Nuške Gajšek je bilo 
23. junija čutiti prav posebno energijo. 
Sprejela je namreč Tinčka Ivanušo, ki 
se mu je v ožjem krogu njegove družine 
zahvalila in izkazala spoštovanje do nje-
govega neprecenljivega prispevka me-
stu in izjemne dediščine, ki jo je zapustil 
v televizijskem prostoru in širše.

Čeprav ima vsaka zgodba ob svojem za-
četku napovedan tudi svoj konec, nas je 
nedolgo nazaj presenetila vest, da po 31 
letih naš zaslužni občan Tinček Ivanu-
ša zaključuje oddajanje informativnega 
programa Televizije Ptuj. Slednji je le 

en izmed njegovih mnogih dosežkov, ki 
bo zapisan v zgodovino televizijske de-
javnosti na Ptujskem. Kar je Tinček dal 
našemu mestu, zvestim gledalkam in 
gledalcem, kako je s petelinom Kokom, 
filmom Velikonočnica in Kozolci promo-
viral Ptuj tudi izven naših meja, je bogata 
zapuščina, ki jo bo težko preseči. S svojo 

Županja Nuška Gajšek je skupaj z ravnateljico Vrtca Ptuj 
Matejo Lobenwein 22. junija slovesno odprla prenovljene pro-
store uprave Vrtca Ptuj v enoti Narcisa na Raičevi ulici 12. 
Za selitev uprave v enoto Narcisa smo se odločili zaradi gospo-
darnega ravnanja s proračunskim denarjem, saj je uprava de-
lovala v najetih zasebnih prostorih, kjer je mesečna najemnina 
predstavljala visok strošek, s selitvijo pa smo uredili tudi lastni-
ške prostore občine za upravo vrtca. S preselitvijo smo izboljša-
li pogoje za delovanje uprave, ki je na novi lokaciji neposredno 
povezana z dejavnostjo, saj v neposredni bližini deluje kar šest 
enot vrtca. Uprava vrtca se je preselila v pretežni del pritličja 
objekta. Vhod v upravo vrtca je obstoječi gospodarski vhod 
in je ločen od glavnega vhoda, ki je namenjen vstopu otrok v 
vrtec. Podjetje LIPA Lenart, z. o. o., ki je dela začelo v januarju 
2022, je investicijo zaključilo konec maja. Slednja je obsegala 

gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. Skupna vrednost pro-
jekta je znašala 282.671,93 EUR.

skromnostjo, delavnostjo in spoštljivo-
stjo do vsega in vsakogar je vzor števil-
nim generacijam. Težko je najti besede 
zahvale za človeka, ki je našemu mestu 
dal vse to, kar mu je dal prav Tinček, 
ki mu načrtov za naprej ne manjka, še 
veliko je projektov, ki ga čakajo, saj je za-
ključil le enega od mnogih.
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Odprt prvi tehnološki park na Ptuju

Podjetje Intera se je 17. junija preselilo na Vičavo 1, v stav-
bo nekdanje vojašnice, ki je desetletja žalostno propadala. V 
zelo kratkem času od nakupa so se začela gradbena dela, v 
dobrem letu dni pa je impozantna stavba dobila novo podo-
bo. Ob tej veliki pridobitvi, tako za podjetje kot tudi za lokalno 
okolje, smo se pogovarjali z ustanoviteljem podjetja Intera 
Davorinom Gabrovcem in direktorjem Petrom Ladičem.

Kaj je bil tisti osnovni koncept, ki ste mu sledili pri prenovi 
– ne le z vidika ohranjanja avtentičnosti stavbe, temveč tudi 
tistih, ki bodo v njej delali in ustvarjali?

Ladič: Ves čas obnove smo imeli v mislih ekipe in ljudi, ki bodo 
ustvarjali in razvijali v tehnološkem parku. Največji izziv je bilo 
ujeti ravnovesje med ohranitvijo avtentičnosti stavbe, ki je bila 
več kot 20 let speča princeska, in prilagoditvijo prostorov našim 
željam in potrebam sodobnega časa. Želeli smo poudariti vso 
lepoto te čudovite vile, obenem pa ustvariti odlično okolje za 
razvoj najboljših idej. Mislimo, da nam je to uspelo.

Vseskozi sledite načelu, da je zadovoljstvo zaposlenih, njiho-
vo dobro počutje ključ do uspešnosti podjetja. Svoje znanje in 
izkušnje ste skoraj deset let nabirali v ZDA, v Bostonu, kako 
vam je to pomagalo pri tem projektu?

Gabrovec: Ljudje so ključni za razvoj vsakega podjetja, in zato 
smo želeli ustvariti okolje, kjer bomo imeli odlične pogoje za 
ustvarjanje, obenem pa bodo imeli vsi sodelavci veliko možno-
sti za lasten razvoj, sprostitev in deljenje znanja. Ko skoraj deset 
let preživiš v tehnoloških centrih v ZDA, kaj hitro ugotoviš, 
kako pomemben je celoten ekosistem in kako pomembno je 
spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Predvsem to, kako 
spodbuja posameznike, da lahko inovirajo na najvišji ravni. 
Med nami je nekaj izjemnih posameznikov, vedno več tudi 
doktorjev znanosti, in večkrat rečem, da se v svoji skromno-
sti še premalo zavedamo, kako dobri in popolnoma primerljivi 
smo s strokovnjaki iz Googla, Appla ali drugih globalnih teh-
noloških podjetij, in prepričan sem, da bo iz tega okolja nastal 
še kakšen globalen startup oz. podjetje.

Tehnološki park pa ne bo »dom« le za vaše zaposlene, prostori 
bodo namenjeni tudi številnim drugim dejavnostim, poveza-
nim z vašim delovanjem, ne nazadnje tudi z vašim prispev-

kom k razvoju lokalnega podjetništva ter pomoči mladim, še 
neuveljavljenim kadrom.

Gabrovec: Že v fazi načrtovanja smo razmišljali predvsem o 
tem, kako nuditi spodbudno delovno okolje s skrbno premi-
šljeno izkušnjo bivanja. Ker vsaj tretjino življenja preživimo na 
delovnem mestu, želimo vsem, ki ustvarjamo v tehnološkem 
parku, zagotoviti ravnotežje med poklicnim in zasebnim ži-
vljenjem ter nam omogočiti rast na vseh področjih življenja. 
Najsi bo to pri razvoju specifičnih znanj in veščin, osebnostni 
rasti, spodbudah za zdrav način življenja, pa tudi z grajenjem 
skupnosti, ki svoje znanje in izkušnje deli tudi v širše lokalno 
okolje.

Sodobno obnovljeni prostori tehnološkega parka so namenje-
ni povezovanju znanj in spodbujanju inovativnosti tako vsem 
posameznikom znotraj naših podjetij kakor tudi drugim pod-
jetjem in širši lokalni skupnosti v sklopu raznih izobraževalnih 
dogodkov.

Podjetje Intera bo obeležilo 20 let delovanja. V kategoriji 
mala podjetja se že 13 let zapored uvrščate med najboljše za-
poslovalce v Sloveniji. Kakšne so želje za prihodnost, kako to 
uspešno zgodbo z izjemnimi temelji graditi naprej?

Ladič: V kratkem imamo 20 let, drži. V teh letih smo nabrali 
zelo veliko izkušenj in znanja, kar sedaj uspešno izkoriščamo 
za nadaljnji razvoj. Nabor naših naročnikov se nenehno širi in 
trenutno smo prisotni v vseh delih Evrope. Naše glavne reši-
tve podpirajo področje CRM (marketing in prodaja), vodenje 
projektov in HRm (upravljanje s človeškimi viri). Na teh delih 
želimo pristati med najboljšimi tremi ponudniki v Evropi, 
obenem pa razviti še kakšno rešitev, ki bo podjetjem pomagala 
pri razvoju poslovanja.
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Mateja Tomašič

Kino brez stropa – vse poletje, vsak petek, 
soboto in nedeljo

Spektakularni uvod v valove poletnega festivala

Odprtje Kina brez stropa je bilo 23. junija in do 17. julija so na 
13 filmskih projekcijah na prostem našteli skupno 1060 gledal-
cev. Največja uspešnica doslej je Elvis, ki je bil tudi otvoritveni 
film, ogledalo si ga je že 637 gledalcev.
»Kino brez stropa poteka vsak petek, soboto in nedeljo do 
konca avgusta. Ptuj je tako med redkimi srečnimi mesti, ki 
imajo letni kino vse poletje. Z obiskom smo zadovoljni. Prizo-
rišče je na dvorišču za kinom, vstop je skozi kino. V primeru 
dežja se projekcija prestavi v dvorano. Vstopnice so naprodaj 
na spletu in pri blagajni kina. Vse informacije so objavljene na 
spletni strani kina,« je povedala Nina Milošič, vodja Mestnega 
kina Ptuj. 
Do konca avgusta bo še 16 filmskih projekcij na prostem. Pro-

gram sestavljajo velike studijske uspešnice, kot so Top Gun: 
Maverick, akcijski triler Hiter kot strel, Nak – srhljivka, roman-
tična drama za mlajše občinstvo Prvič resnično srečna ...
Na ogled bodo tudi art filmi raznolikih zgodb, žanrov, držav 
izvora in avtorskih estetik, tako da lahko vsak gledalec najde 
kaj zase. Med njimi so nagrajeni malteški film o tradicionalnem 
ribištvu Luzzu, eksistencialno popotovanje pod žgočim mehi-
škim soncem Sončni zaton, hrvaško-slovenski film Morena, 
kritiško hvaljena mešanica norega glasbenega video maratona, 
komedije, nadrealizma in ganljive družinske drame Vse povsod 
naenkrat, španska satira o karizmatičnem in manipulativnem 
vodji podjetja Dobri šef,« pove sogovornica. Kino brez stropa 
bodo zaključili v nedeljo, 28. avgusta, s filmom Toma, biograf-
sko drama o življenju Tome Zdravkovića. 
Mestni kino Ptuj pa čez poletje v dvorani ponuja tudi filme za 
otroke oziroma družine.

14. festival Arsana je v polnem teku. Tudi letos je postregel s 
koncerti klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in 
vokalne glasbe, dogajanje pa so nadgradili še s sklopi Glasba v 
mestu, Oder mladih, Otroški glasbeni festival, Odprta kuhna 
in bogatim spremljevalnim programom ter pouličnim dogaja-
njem. Na odru minoritskega samostana bodo nastopili še New 
York Voices in Vox Arsana, na Mestni tržnici pa Siddharta 
akustika in Joker Out. V knjižnici Ivana Potrča pa bo potekala 
interaktivna gledališka predstava Čarovniški blues – Magična 
knjiga.

Operni večer na Panorami
Operni večer, predfestivalski vrhunec festivala Arsana, je 
tokrat potekal že četrto leto zapored. Na prizorišču Arheolo-
škega parka Panorama je ponovno privabil več kot 5500-glavo 
množico iz cele Slovenije in tudi iz Avstrije, Hrvaške, Anglije 
ter drugih evropskih držav.
»Pred mogočno kuliso Ptujskega gradu je bilo slišati priljublje-
ne odlomke znanih opernih del, ki s svojo brezčasnostjo in iz-
jemnostjo vedno znova očarajo, poslušanje glasbe pod zvezda-

mi pa zagotovo obeta nepozabno doživetje. Glasbeni večer ob 
večnih opernih klasikah je izvedla Opera SNG Maribor s sim-
foničnim orkestrom, zborom in izjemnimi solisti pod taktirko 
dirigenta Simona Krečiča in zborovodkinje Zsuzsane Budavari 
Novak,« so povedali organizatorji 14. festivala Arsana.  
Brezplačni koncert na prostem, ki s svojim posebnim poslan-
stvom ne nagovarja le poznavalcev, ampak tudi poslušalce, ki 
so naklonjeni drugim žanrom glasbe, je Ptuj utrdil na zemlje-
vidu festivalskega dogajanja v regiji in najstarejše slovenske 
mesto ponovno okronal za poletno glasbeno prestolnico.
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Mojca Prigl

Mateja Tomašič

Ulice oživela Ana Desetnica

Postprodukcija, 20. Festival sodobne 
umetnosti Art Stays

Projekt Žive ulice, ki je bil izglasovan v okviru participativnega 
proračuna, je na Ptuju oživel med 24. in 26. junijem 2022, saj 
se je naše mesto priključilo jubilejnemu 25. mednarodnemu fe-
stivalu Ana Desetnica. V treh dneh smo si lahko ogledali kar 
devet žanrsko raznolikih sodobnih umetniških kreacij doma-
čih in tujih umetnikov. Obiskovalci so lahko uživali v spekta-
kularni ognjeni predstavi, nogometnem cirkusu, performansu 
na veliki železni konstrukciji ter v klasičnih ulično-gledaliških 
predstavah. Za zabavno doživetje najmlajših so poskrbeli so-
dobni in potujoči cirkus in klovn ter cirkuška intervencija, 
otroci pa so lahko preizkusili tudi več kot 30 interaktivnih igral 
iz recikliranih materialov. Na prireditvenih prostorih (Mestna 
tržnica, Mestni trg, Slovenski trg) smo tako med drugim ujeli 
zadnjo ribo, se ogreli v deželi ognjenih škratov, spili kavo in na-
vijali za »fuzbalerskega« mojstra. Poulično gledališče ima poleg 
umetniške tudi močno družabno komponento, zato je tudi v 
ptujski del festivala Ana Desetnica prineslo dialog z ljudmi oz. 
občinstvom.

V četrtek, 7. julija, se je na Ptuju začel 20. Festival sodobne 
umetnosti Art Stays, ki že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v oko-
lico vrhunsko produkcijo domačih ter tujih umetnikov, od naj-
perspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne 
umetnosti. 
Protagonisti otvoritvenega dogodka 7. julija so bili: razstava 
v Dominikanskem samostanu Postprodukcija III, performans 
POST-OPERA z Lynn Book, Saro Korošec – Muzikačaka, 
Eriko Vicari – Transversal Project in z videom Beti Bricelj in 
otvoritveni koncert skupine Koala Voice (Manca Trampuš, 
Domen Don Holc, Tilen Prašnikar, Miha Prašnikar). Na odru 
Art Stays na Slovenskem trgu je otvoritveni koncert pospremilo 
videomapiranje v živo, ki ga je izvajala skupina MOVIMENTO 
CREATIVE LABEL (Simone Pucci, Manuele Petrucci, Riccar-
doSchippa). 
»V naslednjih dneh je Art Stays 2022 doživel še druge pomemb-
ne trenutke, zlasti s predstavitvijo impozantne in argumentira-
ne instalacije na hribu Ptujskega gradu, FREE ALL Costantina 
Cierva v koprodukciji Art Staysa, performans Lynn Book Live s 
Transversal Project, odprtje site-specific projektov in interven-

cij ONE POINT FIVE ABOVE Janet Bellotto, Posledice Bojana 
Golčarja, POSTPTUJ znanega slovenskega fotografa Stojana 
Kerblerja in analogne fotografije velikega formata Matthiasa 
Langerja, ustvarjene v letošnji rezidenci prav za Art Stays 2022. 
V novi luči sta predstavljena tudi projekta VIBRAVOID Nicola 
Masiera Sgrinzatta iz leta 2020 ter velika 'street art' instalacija 
Jakoba Tolstrupa iz leta 2012,« so sporočili organizatorji festi-
vala. 
Art Stays spada med najpomembnejše predstavitve sodobne, 
predvsem likovne umetnosti v Sloveniji in v tem delu Evrope 
ter je postal referenčni dogodek za številne mednarodne galeri-
je, muzeje, fundacije in seveda umetnike.
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Slovenskogoriška četa

Dr. Irena Mavrič-Žižek

Borci so vod imenovali Slovenskogoriška četa, med ljudstvom pa 
se je zanj uveljavilo ime Lackova četa. Prvi so v četo vstopili bratje 
Reš iz Vintarovcev: Mirko, Vinko in Kostja, ki so se ob veliki noči 
vrnili z dela v Avstriji. Za njimi so v četo vstopili Zvonko Sagadin 
s Ptuja, Alojz Zavec iz Krčevine pri Ptuju, Janez Pukšič s Kicarja 
in Ivan Petrovič s Ptuja. Junija sta se četi priključila Janez Čeh iz 
Cerkvenjaka in Franc Osojnik, julija Drago Stojko iz Mote pri 
Ljutomeru, v začetku avgusta Franc Knez, kot zadnja pa sta se 
četi 7. avgusta priključila člana ptujskega OK KPS Jože Lacko in 
Franc Kramberger. Prvi komandir čete je postal Vinko Reš, za 
političnega komisarja je bil imenovan dijak Zvonko Sagadin, ki 
je bil od leta 1938 med vodilnimi ptujskimi skojevci, leta 1939 
pa je bil sprejet v ptujski OK KPS. Junija je vodstvo čete prevzel 
Franc Osojnik, četo pa sta zapustila Sagadin in Petrovič z nalogo, 
da v Halozah poiščeta nove postojanke za partizane. Četa se je 
najpogosteje zadrževala na Osojnikovi domačiji v Desencih in 
na domačiji Reševih na hribu Ojstrovec v Vintarovcih. Ernest 
Reš je partizanom popravil nekaj pušk, njegova žena Gera pa 
je borce oskrbovala s hrano. V veliko oporo borcem je bil tudi 
ključavničar Franc Rajšp iz Doliča pri Destrniku, borcem je po-
pravljal orožje ter jih spremljal na njihovih pohodih. Poleg njega 
so borce na pohodih spremljali tudi Ivan Kokol iz Gerlincev, 
Jože Kocbek iz Andrencev pri Cerkvenjaku ter brata Jože in 
Ivan Stanet iz Grajene pri Ptuju. Do svojega tragičnega padca 8. 
avgusta 1942 je četa izvedla vrsto manjših oboroženih akcij na 
območju zahodnega dela Slovenskih goric: 16. maja je zažgala 
opekarno v Žabjaku, v noči na 25. maj je napadla sedež občine v 
Vitomarcih, kjer je zaplenila pisalni stroj, živilske karte, uničila 
Hitlerjevo sliko in akte ter poškodovala pisarniško opremo, 14. 
julija je napadla in ubila dva orožnika iz Cerkvenjaka, v začetku 
avgusta je napadla občinski urad na Polenšaku, izvedla rekvizi-
cijo v Gracerjevi trgovini ter obračunala z okupatorjevim ova-
duhom. Med prebivalci Slovenskih goric pa je najbolj odmeval 
napad čete na orožniško postajo v Vintarovcih v noči na 7. junij 
1942. Borci so poskušali rešiti zaprte sodelavce Franca Rajšpa 
in njegovo ženo Marijo ter Vincenca Frica, ki jih je okupator 

aretiral 6. junija. V napadu sta bila ubita vodja orožniške po-
staje Johann Loidl in orožnik Janez Zemljič, zaprtih sodelavcev 
pa četi ni uspelo rešiti, saj so bili že pred napadom odpeljani v 
ptujske sodne zapore. Po izdaji je Nemcem uspelo četo 8. avgusta 
1942 v gozdičku Laze pri Mostju obkoliti in uničiti. V boju so 
padli Franc Kramberger, Alojz Zavec, Vinko in Kostja Reš. Hudo 
ranjen Drago Stojko je umrl v ptujski bolnišnici 9. avgusta 1942, 
Janeza Pukšiča in Ivana Čeha je okupator ujel ter ju 2. oktobra 
1942 ustrelil v Mariboru. Iz boja v Mostju so se rešili le Mirko 
Reš, Jože Lacko in Franc Osojnik. Mirko Reš ni mogel preboleti 
izgube svojih najdražjih ter si je 12. avgusta 1942 vzel življenje v 
Zasadih, kjer je živel z ženo. Jožeta Lacka so Nemci zaradi izdaje 
ujeli v Spodnjem Velovleku 10. avgusta 1942. Bosega in vsega 
pretepenega ter povaljanega v cestni prah so Lacka z napisom 
»Ich bin der Mörder und Banditenführer J. Lazko« (»Jaz sem 
morilec in vodja banditov«) vodili po ptujskih ulicah. Ptujski 
Nemci in nemčurji so ga psovali, pljuvali nanj ter metali vanj 
kamenje. V ptujskih zaporih so ga znova hudo mučili. Zaradi 
posledic mučenja je 18. avgusta 1942 v ptujskih sodnih zaporih 
umrl. Franc Osojnik je odšel na Pohorje in se priključil Ruški 
četi. Postal je partizan Kostja in politični komisar čete. S Pohorja 
se je še nekajkrat vrnil na ptujsko območje, na eni izmed takšnih 
poti je po izdaji 29. decembra 1942 padel na domačiji Franca 
Krambergerja v Krčevini pri Vurberku. 
Po padcu Slovenskogoriške čete se je okupator zverinsko znesel 
nad partizanskimi sodelavci. Uspelo mu je uničiti postojanke 
Osvobodilne fronte, večino sodelavcev in njihovih družin-
skih članov je poslal v koncentracijska taborišča Mauthausen, 
Dachau, Ravensbrück in Auschwitz. Pod streli je padlo 45 sode-
lavcev čete, 21 sodelavcev pa se ni vrnilo iz taborišč. Okupatorjev 
teror je ohromil odporniško gibanje v Slovenskih goricah, ki se 
je razvijalo od poletja 1941 in je doseglo z nastopom Sloven-
skogoriške čete svoj višek spomladi in poleti 1942. Na širšem 
ptujskem območju je odporniško gibanje ponovno zaživelo šele 
spomladi leta 1944.

Letos mineva 80 let od poslednjega boja Slovenskogoriške 
čete v Mostju 8. avgusta 1942. Četo – Ptujski vod, kot se 
zanjo pojavlja ime v partizanskih dokumentih –, so ustano-
vili člani ptujskega okrožnega komiteja KPS pod vodstvom 
Mime Kovač-Barčke v začetku aprila 1942 na Osojnikovem 
domu v Desencih v Slovenskih goricah.
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in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj

Dijana ALIBABIĆ, Marjan BEZJAK, dr. Štefan ČELAN, Andrej ČUŠ, Rajko 
FAJT, Nuša VRABL FERENČIČ, mag. Darja HARB, Mario HLUŠIČKA, Alen 
ILJEVEC, Milan KLEMENC, Marjan KOLARIČ, Vladimir KORITNIK, Andrej 

LAZAR, mag. Mirjana NENAD, Helena NEUDAUER, Gorazd OREŠEK, 
dr. Bojan PAHOR, Metka PETEK UHAN, Miha POŽGAI, Sergeja PUPPIS 

FREEBAIRN, mag. Sonja PURGAJ, Janez ROŽMARIN, Matej SIEBENREICH, 
Boštjan ŠERUGA, Marta TUŠEK, Tatjana VAUPOTIČ ZEMLJIČ, Andrej 

VINDIŠ, Aleksander VODA, Luka ŽIŽEK

V primeru slabega vremena bo prireditev v Dominikanskem samostanu Ptuj.

Branka Bezeljak, 
predsednica

Združenja borcev za vrednote NOB Ptuj

Nuška Gajšek,
županja

Mestne občine Ptuj

Spominska slovesnost ob 80. obletnici padca Ptujskega voda – Lackove čete v Mostju, 8. avgusta 1942, mučne smrti 
heroja Jožeta Lacka ter v spomin na vse padle in žrtve vojnega nasilja v drugi svetovni vojni. Letos se spominjamo tudi 
100-letnice rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha.
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Ministri na Ptuju o aktualni problematiki

Najboljši dijaki minulega šolskega leta

Na povabilo županje Nuške Gajšek se je minister brez resorja, 
pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksan-
der Jevšek srečal z župani Spodnjega Podravja. Slednji so nave-
dli problematiko dolgotrajnih postopkov prostorskega načrto-
vanja, umeščanje industrijskih con v prostor, decentralizacijo, 
sklad za kulturno dediščino, podhranjenost v financiranju idr.
Minister Jevšek je srečanje ocenil kot izjemno koristno, saj se 
lahko odločevalci le na terenu seznanijo z realnim stanjem in 
težavami, s katerimi se spoprijemajo županje in župani. Pouda-
ril je, da se bo kohezijski regiji vključevalo v pripravo programa 
kohezijske politike za finančno obdobje 2021–2027, hkrati pa 
poudaril, da se bosta v luči iskanja rešitev morali povezovati 
državna in lokalna raven.
V prostorih Dominikanskega samostana je nato sledila okrogla 
miza z gospodarstveniki. Zbrane je najprej pozdravila gostite-
ljica Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj, ki je bila skupaj 
z Markom Stembergerjem iz Agis Technologies tudi soorgani-
zatorica dogodka, na katerem so bili predstavljeni gospodarski, 
podjetniški izzivi v podravski regiji. Sogovorniki so bili mini-

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

ster za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, minister 
brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
dr. Aleksander Jevšek, Miha Senčar iz podjetja Tenzor in pred-
sednik Manager kluba Ptuj, Albert Kekec iz Dorssena, Robert 
Markelj iz Agis Technologies in Damjan Habjanec iz Resede. Z 
gospodarstveniki so spregovorili o odgovorih na trenutna aktu-
alna vprašanja na področju gospodarstva in širše.

Na podlagi kriterijev Pravilnika o podeljevanju priznanj in 
nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem 
glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj sta 
učiteljski zbor Gimnazije Ptuj in kolegij ravnateljev Šolskega 
centra Ptuj izbrala najboljšega dijaka gimnazijskega progra-

ma ter srednješolskega in poklicnega izobraževanja Šolskega 
centra Ptuj Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2021/22. 
Županja Nuška Gajšek je v uvodnem delu sprejema čestitala naj 
dijakom in jim zaželela uspešno nadaljnjo življenjsko pot.
Naj dijak srednjega poklicnega izobraževanja Elektro in raču-
nalniške šole Ptuj je postal Nejc Strelec, srednjega strokovnega 
izobraževanja pa Svarun Čelan. Naj dijak v programu srednjega 
poklicnega izobraževanja za šolsko leto 2021/22 je postal Anej 
Florjanič, v programu srednjega strokovnega izobraževanja pa 
Domen Lešnik. Naj dijakinja v programu srednjega poklicne-
ga izobraževanja Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo za 
šolsko leto 2021/22 je Karin Vogrinec, v programu srednjega 
strokovnega izobraževanja pa Nejc Pevec. Naj dijak Gimnazije 
Ptuj za šolsko leto 2021/22 je Matija Berden Strelec. Najboljši 
dijaki posameznih šol so prejeli spominsko priznanje stekleno 
medaljo z grbom Mestne občine Ptuj in knjižno nagrado. 
Naj dijak triletnega programa Šolskega centra Ptuj je postal 
Anej Florjanič, štiriletnega programa Nejc Pevec, naj dijak Gi-
mnazije Ptuj pa Matija Berden Strelec. Naj dijak Gimnazije ter 
naj dijaka poklicnega in srednješolskega programa Šolskega 
centra so prejeli svečano listino z omenjenimi nazivi in denar-
no nagrado 300 evrov.
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Uspešno šolsko leto za dijake Elektro in 
računalniške šole Ptuj

Iris Mlakar

Poklicno maturo na srednjem strokovnem izobraževanju je 
uspešno opravilo 80 dijakov. Posebej je treba izpostaviti Nejca 
Rantašo, ki je postal zlati maturant Elektro in računalniške šole. 
Izredno ponosni pa smo na zlatega – diamantnega maturanta, 
ki je na poklicni maturi dosegel vseh 23 točk, Svaruna Čelana. 
Svarun je na izboru naj dijaka/dijakinje srednje šole, na kate-
rem ravnatelji posameznih šol izmed vseh predlaganih dijakov 
izberejo enega, postal naj dijak srednjega strokovnega izobra-
ževanja.
Svarun Čelan je vsa štiri leta šolanja zaključil z odličnim uspe-
hom. 
Strokovno področje računalništva je uspešno povezoval s hu-
manizmom. Tako se je v drugem, tretjem in četrtem letniku 
udeležil tekmovanja za Cankarjevo priznanje, kjer je dosegal 
vrhunske rezultate: prejel je eno srebrno in dve zlati priznanji 
na državnem tekmovanju. Njegovi dve zlati nagrajeni nalogi sta 
bili objavljeni tudi v strokovni reviji Slovenščina v šoli.

Svaruna odlikuje njegova sposobnost uporabe teoretičnih spo-
znanj, ki jih je pridobil pri formalnih oblikah izobraževanja, v 
realnem gospodarskem sektorju. Uspešen je tudi na mnogih 
izvenšolskih področjih. Njegov humani odnos do sočloveka pa 
se kaže tudi v krvodajalskih akcijah, ki se jih udeležuje od svoje 
polnoletnosti naprej.
Tudi dijaki srednjega poklicnega izobraževanja so bili izredno 
uspešni. Zaključni izpit sta z odličnim uspehom zaključila Nejc 
Rožmarin in Nejc Strelec, naj dijak srednjega poklicnega izo-
braževanja.
Nejc Strelec je vsa tri leta šolanja zaključil z odličnim uspehom. 
V času poklicnega izobraževanja je bil pri šolskem delu priza-
deven, imel je pozitiven in odgovoren odnos do šolskega dela, 
njegov odnos do sošolcev in učiteljev je bil spoštljiv, prijazen. 
Ima široko strokovno znanje, ki ga zna tudi praktično upora-
bljati. 
Elektro Maribor je podjetje, ki že vrsto let sodeluje z Elektro 
in računalniško šolo na Ptuju. Je eno tistih podjetij, kjer stro-
kovnjaki družbe prenašajo najnovejša in neposredna znanja 
gospodarske panoge tako na dijake kakor tudi na učitelje stro-
kovnoteoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Za spodbu-
do mladim, da se vključijo oziroma nadaljujejo izobraževanje 
na področju tehniškega izobraževanja, podeljujejo štipendije in 
nagrade dijakom za posebne dosežke na strokovnem področju. 
Nagrade Elektra Maribor so letos prejeli elektrikar Nejc Strelec, 
elektrotehnik Tim Kosec in tehnik računalništva Matjaž Vau-
potič.

ŠOLSTVO

V prijetnem ambientu Dominikanskega samostana na Ptuju 
smo v sredo, 6. julija 2022, s slavnostjo podelitvijo maturi-
tetnih spričeval in zaključnih izpitov na Elektro in računalniški 
šoli Ptuj zaključili še eno, zelo uspešno, šolsko leto. 
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ZELENI KOTIČEK

OŠ Mladika ponovno pridobila zastavo 
Ekošole

Silva Ilec, koordinatorica Ekošole

Ob 25. obletnici delovanja Ekošole v Sloveniji smo bili na naši 
šoli zelo aktivni. Z različnimi projekti in z določenimi dejavnost-
mi smo sledili glavnemu cilju projekta Ekošola, to je vzgoja 
otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane 
del njegovega življenja.

V letošnjem šolskem letu je bilo v projekt vključenih 19 zapo-
slenih iz naše ustanove. Ker se zavedamo, da bodo otroci kmalu 
v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na 
vseh ravneh našega življenja, poskušamo z načrtom dejavnosti 
v programu začrtati pot novim ambasadorjem trajnostnega ra-
zvoja ter z njimi vplivati na obnašanje odraslih ter spreminjati 
njihove vzorce ravnanja.
Kot šola imamo dober občutek, da se stvari premikajo, zato 
smo z velikim veseljem v začetku šolskega leta pripravili načrt 
dela s 64 dejavnostmi. 
Naš največji projekt, ki je zajel vse učence, je bil projekt Ne 
zavrzi oblek, ohrani planet!. Vsak učenec je prispeval izdelek 
za okrasitev novoletne smrečice. Projekt smo objavili v eko-
skladovnici in prejeli čestitke koordinatorja za osnovne šole za 
vzorno izpeljan projekt.
Zelo uspešen je bil tudi projekt Altermed, kjer smo dobili zlato 
priznanje na razstavnem prostoru Altermed 2022 na temo: 
Oreh – Jupitrov kraljevi želod.
Prvič smo sodelovali na Ekokvizu.
Tudi drugi projekti so bogatili čustvene vezi otrok in mladih 
z naravo. Z njihovo pomočjo so se učili spoštovati drugačnost 
in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem so dali prilo-
žnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakda-
njem življenju v šoli in izven nje.
Projekt Drevesne reke, kjer smo želeli sodelovati z lokalno sku-
pnostjo in zasaditi majhen gozdiček, s katerim bi ozaveščali 
ljudi, da so drevesa živa in nujno potrebna v našem življenju, 
se je prenesel v naslednje leto, ker lokalna skupnost ni našla 
primerne lokacije.
Z drugimi dejavnostmi smo namenjali posebno pozornost 
vzgoji za okoljsko odgovornost in zdrav način življenja (eko-

loško pridelana hrana, pitniki, gibanje), razvijanju pozitivnih 
medsebojnih odnosov, celostnemu prepoznavanju in reševanju 
okoljskih problemov s poudarkom na podnebnih spremembah, 
varčevanju z energijo in uvajanju obnovljivih virov energije, 
vodi kot življenjski vrednoti, celovitemu ravnanju z odpadki, 
revščini itd.
S prizidavo in rekonstrukcijo ter energetsko sanacijo OŠ Mla-
dika je bilo uresničenih tudi mnogo načrtovanih dejavnosti 
ekonačrta.
Projekt je skladen z občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi in 
EU razvojnimi strategijami in politikami. Investicija je name-
njena tudi varovanju okolja in preprečevanju njegovega one-
snaževanja. Investicijski projekt je načrtovan v skladu s smer-
nicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe 
naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita 
gradnja.
Prav tako se navajamo na uporabo elektronske pošte za ko-
municiranje s starši, na elektronsko zbiranje obrazcev, s čimer 
smo občutno vplivali na okolje, saj smo prihranili minimalno 
20.000 listov A4.
Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in 
pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture ob-
našanja in ravnanja. 
S 64 dejavnostmi smo dosegali zastavljene cilje ter za uspe-
šno izobraževanje na področju trajnostnega razvoja in stalno 
izboljševanje okoljskega delovanja ustanove prejeli certifikat 
Zelena zastava. 
To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim 
šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi 
kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).
 S skupnimi močmi nam je uspelo. 



23 ŠTEVILKA 7/8, JULIJ/AVGUST 2022

SOCIALA

Insta po#moč za mlade

Bronja Habjanič

Kaj je pravzaprav Insta po#moč? Na kratko opišite vsebino 
programa.

Insta po#moč je brezplačen program, ki je namenjen takoj-
šnji oz. hitro dostopni psihološki podpori in pomoči mladim 
v stiski. Svetovalki, Monika Ficjan in Eva Sedlašek, magistrici 
psihologije, izvajava kratka, v rešitev usmerjena svetovanja, ki 
so namenjena poslušanju in opolnomočenju ter iskanju reši-
tev za uspešno spoprijemanje s težavami. V sklopu programa 
skrbiva tudi za promocijo duševnega zdravja, sodelujeva z dru-
gimi institucijami za mlade (npr. KPŠ), na Instagram profilu 
insta_po_moc pa objavljava uporabne vsebine, ki ozaveščajo 
mlade o pomembnosti duševnega zdravja in skrbi zanj.
Koliko časa že traja program, kako se je prijel?
Od septembra 2021, ko se je začel izvajati, nas je obiskalo že 
kar nekaj mladih, saj smo do vključno junija 2022 izvedli že 48 
svetovanj. Povprečna starost naših uporabnikov je 22 let, pri 
čemer je bil najmlajši uporabnik star 13 let, najstarejši pa 29 
let. Večina naših uporabnikov se je odločila za osebno svetova-
nje, kar še posebej poudari pomembnost in ustreznost našega 
projekta. O nujnosti in koristnosti izvajanja svetovanj pa največ 
povedo povratne informacije naših uporabnikov. Najlepše je 
slišati, kako pogosto mladi že po samem terminu svetovanja 
povedo, da se počutijo razbremenjene, in izražajo hvaležnost, 
da smo jim prisluhnili in jim pomagali. 

Kdo se lahko vključi v program?
Svetovalnica je namenjena mladim med 12. in 29. letom. Vanjo 
se tako lahko vključi kdor koli znotraj te starostne skupine, ki 
bi si želel pomoči. Svetovanja so namreč namenjena trenutni 
razbremenitvi, pogovoru o življenjskih vprašanjih, reševanju 
akutnih težav v družini, šoli ali partnerskih odnosih, podpori 
med čakanjem na obravnavo v zdravstvenem sistemu ali zgolj 
informativnemu svetovanju na področju duševnega zdravja in 
iskanja pomoči. Svetovalnica je za uporabnike trenutno dosto-
pna en dan v tednu, izbirajo pa lahko med telefonskim, ele-
ktronskim, video ali osebnim svetovanjem. Aktualni termini 
svetovanj so navedeni na naši spletni strani in Instagram pro-
filu, na obeh omenjenih mestih pa je tudi prijavni obrazec, s 
katerim se lahko posameznik vključi v svetovanja.

Kakšne oblike pomoči mladi najbolj potrebujejo?
Mladi se srečujejo z raznolikimi stiskami in situacijami. Po na-
jinih izkušnjah trenutno največ z eksistencialnimi vprašanji ter 
težavami v medosebnih odnosih z vrstniki, partnerji ali dru-
žinskimi člani. Večina naših uporabnikov se srečuje s povsem 
življenjskimi situacijami, ki se lahko pripetijo vsakemu od nas, 
kot so izguba bližnjega, stresna obdobja v šoli ali službi, kon-
flikti z bližnjimi. Takšne situacije lahko pri nas sprožijo močno 
čustvovanje, občutke brezupa ipd. Takrat sta morda potrebna 
samo razbremenilni pogovor in opolnomočenje za spoprije-
manje z različnimi občutki, ki jih občutimo. Če bomo za svoje 
duševno zdravje preventivno poskrbeli, bomo bolje pripravlje-
ni se spopasti tudi s prihodnjimi težkimi življenjskimi obdobji. 
Na Insta po#moči sicer ponujamo različne oblike svetovanj, 
vendar so osebna svetovanja tista, kjer je morda nekoliko lažje 
razviti varno in zaupno okolje ter odnos, ki sta ključna za uspe-
šen potek svetovanj. To dokazuje tudi podatek o tem, da se je 
večina naših uporabnikov odločila ravno za osebna svetovanja. 

Smo v času šolskih počitnic, ko imajo mladi ogromno prostega 
časa, s tem pa se zna povečati tudi možnost poglabljanja stisk 
(niso vsakodnevno z vrstniki, morda so prepuščeni samim 
sebi).

Šola vsekakor predstavlja pomemben varovalni dejavnik, pred-
vsem tistim posameznikom, ki se v domačem okolju morda 
srečujejo z nepodpornim okoljem, nerazumevanjem ali veli-
kimi spremembami. V času počitnic je ta dejavnik odvzet in 
posameznik in njegova stiska lahko hitreje ostaneta neopažena. 
Hkrati pa je obdobje počitnic lahko tudi varovalni dejavnik, 
predvsem za tiste mlade, ki jim šola predstavlja največji stres 
in ki se v šoli morda srečujejo tudi z medvrstniškim nasiljem 
ali drugimi pritiski. Za takšnega posameznika so počitnice čas 
olajšanja in sprostitve. Vsekakor ne vplivajo vse situacije na vse 
enako negativno, ljudje smo si različni in izhajamo iz različnih 
okolij, zato je pomembno na tem mestu zagotoviti ustrezno in-
dividualno pomoč, ki jo vsak posameznik potrebuje. 

O programu smo se pogovarjali z Moniko Ficjan in Evo Sedlašek

@ Insta_po_moc Prijavnica
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TURIZEM

POJAVNOST PTUJa v 1. polletju

ORGANIZACIJA PRIREDITEV

Organizacija prireditev: 62. Kurentovanje, (Spomladanska)
Pot na Mestni Vrh, Dan odprtih vrat ponudnikov starega
mestnega jedra, Dunking Devils, Start 2. etape Dirke po
Sloveniji, Kuhna v mestu, Ptujska poletna noč (v teku)
Soorganizacija prireditev: Ptuj bobni, Pivo & Burger Fest,
Joga v parku

Kampanja #pridivmesto: video dosegel 132.026 ogledov

Dirka po Sloveniji in kampanja Kolesarski utrip Ptuja:
izpostavitev 3 POI-točk: Ptujskega gradu, Ptujskega jezera
in Term Ptuj ter predvajanje 30-sekundnega videa na
Eurosportu. Prenos Dirke na Eurosportu ter objave na
družbenih omrežjih so dosegli 11 milijonov uporabnikov

PROMOCIJA DESTINACIJE

Izvedba študijskih tur turističnih novinarjev z vsega sveta:
V sodelovanju s partnerji so nas obiskali novinarji uglednih
medijev: National Geographic Traveller UK, Lonely Planet,
Lonely Planet Italia (z STO Milano), predstavniki STO,
novinarji/predstavniki turističnih agencij iz Avstrije,
slovenski turistični novinarji, dva hrvaška medija

Udeležba na turističnih sejmih in predstavitve turistične
destinacije Ptuj: Roadshow Dunaj in Graz (z STO in ZZMS);
Freizeitmesse Celovec; Alpe Adria LJ (s TD Ptuj);
Gospodarski sejem Varaždin; EXPO Dubaj (izpostavitev
Ptuja preko partnerjev); udeležitev otvoritve razstave
"Ptuj-Burghausen: 20 let pobratenja" ; Bogatajevi dnevi

PROMOCIJA POLETNEGA
FESTIVALSKEGA DOGAJANJA

Priprava zloženke Festivalski utrip: zbir dogodkov
organizatorjev od junija do septembra, lansiranje po SLO

Promocija dogodkov, pomoč pri zasnovi in pripravi video-
napovednikov poletnih festivalov, pomoč organizatorjem
dogodkov

Zasnova in posodabljanje koledarja dogodkov, izdaja
mesečnih napovednikov prireditev (na voljo v TIC Ptuj)

MEDIJSKE IZPOSTAVITVE DESTINACIJE

Slovaški medij Plus 7 dni:
predstavitev Kurentovanja na 7 straneh tiskane izdaje in
na spletu  (330.000 bralcev)

Ptuj na naslovnici poletne izdaje turističnega magazina
Weekend – Österreich macht Urlaub (naklada 800.000)

Oglaševanje v prilogah Gremo na počitnice (Spodnje
Podravje) in Slovenske počitnice (naklada 100.000)

TURISTIČNI RAZVOJ

3 brezplačna tematska turistična vodenja Odkrivamo Ptuj

Priprava Tedenskega plana aktivnosti pri tur. ponudnikih

Organizacija in izvedba tečaja za turističnega vodnika
turističnega območja MO Ptuj
(z Ljudsko univerzo in PMPO): 14 udeležencev

Aktivno sodelovanje z Združenjem zgodovinskih mest
Slovenije: kulturni abonma. Razstava Jerneja Forbicija v
Galeriji Božidarja Jakca (Kostanjevica na Krki)

Snemanje treh delov oddaje Zlati ključ (TV3, z MO Ptuj)

Snemanje oddaje Planet na obisku (Planet TV, z STO)

Promocijski video interaktivne mobilne aplikacije
TravelAR Slovenia - Ptuj

Prijava Poti na Mestni Vrh na razpis za najboljše prakse
povezovanja turizma in podeželja 2022
(Agrobiznis.si, Ovinu.si)

Povezava s Slovenskimi železnicami: aktivno vključevanje
v njihovo redno ponudbo dogodkov preko njihovih kanalov

Priključitev kolesarski poti Slovenia Green Wellnes Route

Izobraževanji za turistične vodnike:
Proštija Ptuj, mobilna aplikacija TravelAR Slovenia - Ptuj

Sodelovanje pri vzpostavitvi Arheološkega parka Poetovio
ter v mednarodnih projektih Ister, Transfer,
ArcheoDanube Interreg

Razpis STO: pridobitev 21.000 EUR za sofinanciranje
aktivnosti promocije turistične ponudbe

Pripravil: Zavod za turizem Ptuj



25 ŠTEVILKA 7/8, JULIJ/AVGUST 2022

TURIZEM
Fo

to
: S

ta
nk

a 
K

ra
jn

c 
Le

to
nj

a

STRATEGIJA PTUJSKEGA TURIZMA 
2022–2028

Zavod za turizem Ptuj je po pooblastilu Mestne občine Ptuj 
in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pristopil k obliko-
vanju nove strategije turizma za prihodnje obdobje do leta 
2028. Gre za pomemben dokument, ki bi ga želeli soobliko-
vati z vami.
Pripravili smo anketni vprašalnik, s katerim vas vabimo k so-
delovanju. Zanima nas vaš pogled na Ptuj – kje smo danes in 
kaj menite, da moramo storiti za razvoj ptujskega turizma, ki 
bo v osnovi zagotavljal kakovostno bivalno okolje za lokal-
no skupnost, poslovne priložnosti za turistične ponudnike in 
podjetnike ter obiskovalce mesta.

Vprašalnik izpolnite tukaj: https://www.1ka.si/mojptuj ali v 
prostorih TIC Ptuj na Mestnem trgu 4. Prav tako smo pri-
pravili poseben vprašalnik za strokovno javnost in turistične 
ponudnike (bolj poglobljena ocena stanja in razvojnih sce-
narijev). Če ocenjujete, da je ta verzija za vas ustreznejša, ga 
najdete na povezavi: https://www.1ka.si/turizemptuj.
Anketa bo odprta do vključno 10. septembra 2022, vas pa 
prosimo, da jo izpolnite čim prej.

TURISTIČNI KOTIČEK

Na Ptuju znova razvajala Odprta Kuhna

V soboto, 23. julija, so lahko ljubitelji dobre kulinarike brbon-
čice razvajali na že 10. Odprti kuhni na Ptuju, ki je tokrat po-
skrbela tudi za dobrodelno noto. Organizatorji se s projektom 
Na dobrih svet stoji na svojih gostovanjih po Sloveniji trudijo 
pomagati lokalnim dobrodelnim organizacijam. Skupaj s soor-
ganizatorjem dogodka, Zavodom za turizem Ptuj, so izbrali hu-
manitarno društvo Ars Vitae in so družine iz socialno šibkejših 
okolij v razdelilnici donirane hrane presenetili z dobrotami po-
nudnikov tokratne Odprte kuhne.
Sicer pa je tudi tokratna poskrbela za pestro ponudbo svetovne 
kulinarike, domačih jedi, dobrot z žara in sladkih presenečenj.

Stanka Krajnc Letonja
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Bronja Habjanič

V spomin Reneju Glavniku

Rene Glavnik je izviral iz številčne družine. S starši, 
sestro in štirimi brati je živel v Franciji. Po materini 
smrti leta 1942 in očetovi priključitvi osvobodilne-
mu gibanju v Jugoslaviji se je skupaj s sestro leta 
1944 preselil k babici v Središče ob Dravi, kjer je 
tudi obiskoval osnovno šolo. Leta 1963 se je vpisal 
na Srednjo gradbeno šolo Maribor, leta 1969 pa še 
na Prometno šolo v Mariboru. Po končanem šola-
nju se je zaposlil v trgovskem podjetju Izbira Ptuj. 
Na Ptuju se je tudi poročil in si ustvaril družino.
Rene Glavnik je bil praktično vse življenje zapisan 
športu. V mlajših letih je bil vsestranski tekmova-
lec v številnih športnih panogah, v zrelejših letih pa 

smo ga Ptujčani spoznali kot vselej neutrudnega športnega delavca.
Šport ga je prevzel že leta 1946, ko je pri TD Partizan Središče ob Dravi začel vadbo 
splošne gimnastike in nadaljeval orodno telovadbo. Kasneje se je preizkusil še kot 
voznik spidveja, kot strelec na glinaste golobe ter tekmovalec kartinga, motokrosa, 
moto skiinga na ledu z motorji, smučarskega teka in še kje. 
Med svojim udejstvovanjem v različnih športnih panogah je dosegel številne uspehe. 
Je trikratni nosilec naslova vice šampion Jugoslavije v kartingu, z ekipo pa so bili tudi 
petkratni državni prvaki. Na evropskem prvenstvu na Poljskem leta 1977 je v tek-
movanju v kartingu dosegel sedmo mesto. Udeležil se je tudi državnega prvenstva v 
streljanju na glinaste golobe v Novem Sadu leta 1967, kjer je sodeloval v ekipi Lovske 
zveze Ptuj, ki je dosegla naslov državnega prvaka. 
Organizacijsko je bil dejaven pri mnogih klubih. Bil je soustanovitelj Plavalnega kluba 
Terme Ptuj, kjer je deloval kot trener, tehnični vodja in član upravnega odbora. Velik 
je njegov prispevek pri izgradnji objekta za Brodarsko društvo Ranca Ptuj, svoj pečat 
pa je pustil tudi pri AMD Ptuj kot soustanovitelj Karting kluba Ptuj. Leta 1985 je 
postal član, dve leti kasneje pa že predsednik Kolesarskega kluba Ptuj. Predsednik je 
bil do leta 1992, od takrat pa vse do leta 2018 pa je opravljal delo tehnično-organiza-
cijskega direktorja. Prav v tem obdobju so številni kolesarji tega kluba dokazali svoje 
sposobnosti s številnimi vrhunskimi uvrstitvami tako doma kot v tujini. Leta 2008 
so bili najvišje uvrščena slovenska ekipa na svetovni lestvici. Rene Glavnik je bil tudi 
pobudnik najštevilčnejšega slovenskega kolesarskega Poli maratona na Ptuju.
Za svoje delovanje je prejel številna priznanja, med drugim zlato, srebrno in bronasto 
Bloudkovo značko ter tudi Bloudkovo plaketo za življenjsko delo na področju športa. 
Kasneje je dobil tudi nagrado za življenjsko delo na področju športa v Mestni občini 
Ptuj.
Zadnja leta se je Glavnik boril z boleznijo, ki ga je na koncu premagala. 
Po besedah številnih športnikov slovesov ni maral nikoli, raje je imel vedno nove in 
nove izzive. Številne generacije ptujskih športnikov ga bodo zaradi njegove neizmerne 
predanosti športu ohranile v trajnem spominu, saj je bil številnim mladim velik zgled, 
da se pri športu nikoli ne odneha, zlasti pa ne takrat, ko je najtežje.
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Silva Razlag

Štirje naslovi državnih prvakov mladim 
ptujskim šahistom

V Radencih sta bili odigrani dve mla-
dinski državni prvenstvi, in sicer v stan-
dardnem in pospešenem šahu. Na njih 
je izredno uspešno nastopilo Šahovsko 
društvo Ptuj, ki je bilo z osvojenimi de-
vetimi medaljami v konkurenci osem, 
deset in 12 let najuspešnejše med več 
kot 30 najboljšimi slovenskimi klubi in 
društvi. S po eno zlato in srebrno me-
daljo sta bila najuspešnejša osemletna 
Vita Prelog in 12-letni Tilen Kovačec, 
po eno zlato medaljo sta dodala še Zarja 
Gomboši in Tibor Veber, oba v konku-
renci do osem let. Srebrna medalja je 
pripadla še Arandjeli Horvat (do 12 let), 
bron pa Zarji Gomboši in Tiborju Vebru 
(do osem let). To je daleč največji uspeh 
ptujskega mladinskega šaha na državnih 
prvenstvih, za kar je v prvi vrsti zaslužen 

Najmlajši članici: od leve Vita Prelog in Zarja Gomboši

S prevzemom Nogometnega kluba Drava Ptuj začenjamo novo 
nogometno zgodbo, v katero bi si želeli povezati lokalno sku-
pnost in čim več nogometa željnih sodelujočih, zlasti mladine 
in otrok. Prizadevali si bomo, da se v organizacijo povrne za-
upanje, ki predstavlja sinonim nogometnega udejstvovanja na 
tem območju. Želimo si, da bi v obsegu sodelujočih naš kon-
cept delovanja in učenja zaživel kakovostno. Z vztrajnim delom 
in profesionalnimi izkušnjami želimo dokazati zdrave namere 
upravljanja kluba in nogometne šole. 
Da bi nova zgodba zaživela, nam je v interesu poiskati najbolj-
ši motivacijski slogan, zato bomo na naši Facebook strani NK 
Drava Ptuj pripravili nagradno igro, v sklopu katere bomo tri 
naizvirnejše avtorske slogane nagradili.
Športni pozdrav, NK Drava Ptuj.

Nogometni klub Drava Ptuj
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Andrej Maglica, predsednik NK Drava Ptuj

neumorni predsednik in glavni trener, 
mednarodni mojster Danilo Polajžer, ki 
z optimizmom zre v prihodnost društva, 
ki bo leta 2025 praznovalo 90-letnico de-

lovanja. K nadaljnjemu razvoju ptujskega 
šaha bodo prav gotovo veliko pripomogli 
čudoviti novi prostori, za kar se društvo 
zahvaljuje tudi Mestni občini Ptuj.
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–  Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

–  Odločba o razveljavitvi 7. člena Odloka o kategoriza-
ciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj, kolikor kate-
gorizira javno pot "Ormoška cesta – HŠ 134" (odsek 
832491) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 436/9, 
k. o. Brstje.

–  Razpis rednih volitev članov svetov četrtnih skupnosti 
v Mestni občini Ptuj

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

URADNI VESTNIK, ŠT. 7/2022 Avtobus prijateljstva med 
Ptujem in Varaždinom

Spletna anketa

Kaj menite o vzpostavitvi redne avtobusne linije med 
Ptujem in Varaždinom? Porodila se je ideja o »avtobusu pri-
jateljstva« med pobratenima mestoma. Izpolnite anonimno 
spletno anketo in povejte svoje mnenje.
Anketo najdete na spletni strani MO Ptuj www.ptuj.si ali 
prek te kode QR. Vaše odgovore zbiramo do sredine sep-
tembra. Izpolnite in povejte naprej!

Stanka Krajnc Letonja 

Sprejem svetovnega prvaka 

Po petkovem sprejemu v domačih Podvincih je županja Nuška 
Gajšek v mestni hiši sprejela svetovnega prvaka v metu diska 
Kristjana Čeha in mu čestitala. Mestna občina mu je ob tej pri-
ložnosti namenila 10.000 € za izjemni vrhunski športni dose-
žek.
Županja je ponosno dejala: »Če gojimo izjemna pričakovanja, 
potem je prav, da ga pri tem ne le spodbujamo z navijanjem, 
ampak s konkretnimi dejanji. To je prispevek skupnosti, ker 
verjamemo vanj in vemo, da bo za vsak nadaljnji uspeh trdo 
garal. Ptuj je s tem uspehom postavil na svetovni športni ze-
mljevid, kar je neizmerljiva promocija mesta. Izjemno ponosni 
smo nanj in ga bomo tudi na nadaljnji športni poti podpirali 
in spodbujali.«
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PTUJSKA KEPICA MEŠANEGA

10. 9., 20.00 

Sončni park

PRIDI V MESTO: IGRIVA ULICA

6. 8., 9.00–12.00

Novi trg

VEČER Z DR. VESNO VUK 
GODINA

20. 9., 19.00

Knjižnica Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

ČETRTEK, 25. 8.

10.00–12.00: Poletne urice italijanščine, tečaj italijanščine nekoliko 
drugače (10+) (Jana Gerl), CID Ptuj, Mestni kino Ptuj, (15 €) (obvezne 
prijave) (do 5. 8.); 10.00–12.00: Mali kuharski mojstri, tečaj kuhanja 
(6+) (Helena Lutarič), CID Ptuj (15 €) (obvezne prijave) (do 5. 8.) (tudi 
8. 8.–12. 8.)

SREDA, 3. 8.

9.00–13.00: Ustvarjamo grafit, umetniška delavnica (12+) (Fenos Ale-
ksander), CID Ptuj (15 €) (obvezne prijave) (tudi 4. 8.); 16.00–20.00: 
Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in popolnoma za-
upen program nudenja psihološke pomoči, namenjen mladim med 12. 
in 29. letom starosti, CID Ptuj (tudi 8. 8., 15. 8., 22. 8., 29. 8., 12. 9., 
24. 9. in 30. 9.)

ČETRTEK, 4. 8.

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

PETEK, 5. 8.

10.00: Poletne pravljične urice, pripovedno, bralno, igralno, ustvarjalno 
in gibalno obarvane delavnice za najmlajše, Knjižnica Ptuj (Mladinski od-
delek); 20.30: Jazz & Gin vikend: Kvartet džeZZva, jazz koncert mlade 
in uveljavljene zasedbe, Javne službe Ptuj, Dominikanski samostan (juž-
no dvorišče); Ptujska poletna noč, tradicionalna družabna prireditev v 
starem mestnem jedru Ptuja z mnogimi glasbenimi izvajalci in gostinsko 
ponudbo, MO Ptuj in Zavod za turizem Ptuj (tudi 6. 8.)

SOBOTA, 6. 8.

8.00: Pohod na najvišji vrh MO Ptuj, tradicionalni pohod s postavitvi-
jo klopotca v vinogradu Biotehniške šole Ptuj na Graješčaku, Planin-
sko društvo Ptuj, zbor: Mestni trg; 9.00–12.00: Festival Dojiva se Ptuj 
2022, 9. festival ob svetovnem tednu dojenja, Društvo Pod soncem, 
Mestni park Ptuj; 9.00–12.00: Pridi v mesto: Igriva ulica, otroško poči-
tniško dogajanje v starem mestnem jedru (Novi trg), Arbadakarba in Piki 
Poki, Zavod za turizem Ptuj; 10.30: Tematski voden ogled mesta Ptuj, 
sprehod po najstarejšem slovenskem mestu s turističnim vodnikom, 
Zavod za turizem Ptuj, Slovenski trg (tudi 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9. in 
10. 9.); 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, rovi pod Ptuj-
skim gradom so vedno burili domišljijo prebivalcev in obiskovalcev Ptuja, 
Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: 
brezplačno) (obvezne prijave) (tudi 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 
9. in 24. 9.); 15.00 in 15.30: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, v 
kateri boste z igro pobega iz rova odstrli tančico skrivnosti, ki je prekrila 
rove, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (30 €/
družino) (obvezne prijave) (tudi 13. 8., 20. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9. 
in 24. 9.);

20.30: Jazz & Gin vikend: Jean John – re:Flow, jazz koncert legendar-
nega Žana Tetičkoviča v povsem novi in prerojeni obliki, Javne službe 
Ptuj, Dominikanski samostan (južno dvorišče)

NEDELJA, 7. 8.

13.00 in 14.00: Voden ogled z možnostjo pokušine vin v ptujski graj-
ski vinski kleti; 19.00: Zvočna kopel s himalajskimi posodami in gon-
gom, Marjan Ostroško – Aura družinski wellnesss studio (13 €) (tudi 14. 
8., 21. 8., 28. 8., 4. 9., 11. 9., 18. 9. in 25. 9.)

PONEDELJEK, 8. 8.

10.00–12.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, v 
kateri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih izbolj-
šati in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo v 
sebi (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 29. 8.); 10.00–12.00: Makra-
me za male prste, tečaj osnove makrameja (9+) (Nuša Topolovec), CID 
Ptuj, Mestni kino Ptuj, (15 €) (obvezne prijave) (do 12. 8.)

TOREK, 9. 8.

11.00–13.00: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Sem odštekan(o), kre-
ativen najstnik, ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike, Špajza 
modrosti (tudi 16. 8.); 16.00–18.00: Navidezna resničnost, tečaj delo-
vanja sistemov za navidezno resničnost – Virtual Reality (12+), CID Ptuj 
(obvezne prijave)

SREDA, 10. 8.

10.00–11.30: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Rubikova kocka za za-
četnike, ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike, Špajza modro-
sti; 12.00–13.30: Počitniške dejavnosti v Špajzi: Rubikova kocka za 
nadaljevalce, ustvarjalna delavnica za otroke in mladostnike, Špajza 
modrosti

PETEK, 12. 8.

9.00–11.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije, medgenera-
cijsko druženje z raznimi dejavnostmi (Saša Bezjak), Špajza modrosti 
(tudi 19. 8.)

SOBOTA, 13. 8.

9.00–12.00: Pridi v mesto: Piki poki med otroki, otroško poletno po-
čitniško dogajanje v starem mestnem jedru (Novi trg), Zavod za turi-
zem Ptuj; 10.00–12.00: Pridi v mesto: Oldtimerji, poletno družabno 
dogajanje v starem mestnem jedru (Mestna tržnica), FS Veterani DPD 
Svoboda Ptuj

NEDELJA, 14. 8.

13.00 in 14.00: Voden ogled z možnostjo pokušine vin v ptujski graj-
ski vinski kleti; 

TOREK, 16. 8.

10.00–19.00: Poletno risanje in slikanje, tečaj spoznavanja različnih 
tehnik risanja in slikanja (8+) (Tjaša Čuš), CID Ptuj (15 €) (obvezne prija-
ve) (do 19. 8.)
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Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa ali od-
povedi prireditev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

KINO (več na www.kinoptuj.si)

SREDA, 17. 8.

9.00–12.00: Počitniška LEGO robotika, tečaj spoznavanja robotike in 
programiranja (6+), CID Ptuj (15 €) (obvezne prijave)

PETEK, 19. 8.

20.00: Jan Plestenjak: V naju še verjamem, veliki koncert s predsta-
vitvijo novega albuma, Javne službe Ptuj, Dominikanski samostan Ptuj 
(Sončni park)

SOBOTA, 20. 8.

10.00–12.00: Pridi v mesto: Musica Romana, glasbeno poletno do-
gajanje v starem mestnem jedru (Slovenski trg), Zavod za turizem Ptuj

PONEDELJEK, 22. 8.

10.00–12.30: Otroci za živali, tečaj izdelave igrač za pse in mačke (10+) 
(Petra Filipič), CID Ptuj, Mestni kino Ptuj (15 €) (obvezne prijave) (do 25. 
8.); 10.00–12.00: Poletje na koleščkih, tečaj rolanja z uporabo didaktič-
nih pripomočkov in veliko zabave (4+), CID Ptuj (15 €) (obvezne prijave) 
(do 26. 8.); 10.00–12.00: Poletna šola boksa, tečaj z osnovami boksa 
in izboljšanja psihofizične kondicije (8+), CID Ptuj (15 €) (obvezne prijave) 
(do 26. 8.)

ČETRTEK, 25. 8.

Otroški tabor za otroke, družabno srečanje otrok ob sproščenem za-
ključku počitnic, polnem dogodivščin, prijateljstva, druženja v naravi ter 
spoznavanja vrednot in zdravih navad, Adventistična cerkev Ptuj (Belša-
kova 71, Ptuj) (do 28. 8.)

SOBOTA, 27. 8.

10.00–12.00: Pridi v mesto: Saksofonija: Božo Ljubec, glasbeno pole-
tno dogajanje v starem mestnem jedru (Slovenski trg), Zavod za turizem 
Ptuj

PONEDELJEK, 29. 8.

19.00: Spletna šola za starše: Doma imamo najstnika. Kako naprej?, 
brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Marija Baškarad), Špajza 
modrosti

TOREK, 30. 8.

19.00: Spletna šola za starše: Vpliv pametnih telefonov na družinsko 
vedenje, brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Marija Baškarad), 
Špajza modrosti

SREDA, 31. 8.

19.00: Spletna šola za starše: Z otroki v hribe, brezplačna strokovna 
svetovalnica za starše (Marija Baškarad), Špajza modrosti

PETEK, 2. 9.

19.00: Aleksander Štumberger in Filip Zelenjak: Varljivost simulirane-
ga, odprtje razstave novih likovnih del dveh mladih ustvarjalcev s Ptuja, 
CID Ptuj

SOBOTA, 3. 9.

10.00–12.00: Pridi v mesto: Bilo je nekoč, poletno družabno dogajanje 
v starem mestnem jedru (Mestni trg), FS Veterani DPD Svoboda Ptuj 

PETEK, 9. 9.

20.00: Udarno in ekspresivno, kvalifikacije za državno prvenstvo v slam 
poeziji, CID Ptuj, dvorišče za Mestnim kinom Ptuj (v primeru slabega 
vremena v CID-u)

SOBOTA, 10. 9.

9.00–12.00: Sejem prostega časa, tradicionalni sejem o ponudbi pro-
gramov in projektov za mlade in otroke v novem šolskem letu, CID Ptuj; 
10.00–12.00: Pridi v mesto: Lutkovne igrarije, otroško poletno počitni-
ško dogajanje v starem mestnem jedru (Mestni trg), ECI Peci kreativno 
gledališče, Zavod za turizem Ptuj; 20.00: Ptujska kepica mešanega, 

PETEK, 26. 8.

23.30: Kino in vino: Dnevi poezije in vina na Kinu brez stropa: Zastoj, 
Vinko Möderndorfer, Slovenija, Srbija, Severna Makedonija, 2021, 87 
min, drama, projekcijo filma bo pospremila degustacija vin sauvignon s 
festivala Salon Sauvignon, Mestni kino Ptuj

SOBOTA, 27. 8.

10.00: Kino vrtiček v okviru festivala Dnevi poezije in vina: Ernest 
in Celestina (Ernest et Célestine), Benjamin Renner, Vincent Patar, 
Stéphane Aubier, Francija, 2012, 79 min, animirani, 5+, sinhroniziran 
v slovenščino, projekciji filma bo sledila ustvarjalna delavnica za otroke, 
Mestni kino Ptuj

NEDELJA, 28. 8.

21.00: Zatvoritev Kina brez stropa 2022: Toma (Toma), Dragan Bjelo-
grlić in Zoran Lisinac, Srbija, 2021, 140 min, glasbena biografska dra-
ma, Mestni kino Ptuj (5 €)

NEDELJA, 28. 8.

20.00: Edward Albee: Kdo se boji Virginie Woolf?, premiera ene naj-
slovitejših in najpogosteje uprizarjanih dram 20. stoletja (za Izven), Me-
stno gledališče Ptuj (20 €)

SOBOTA, 17. 9.

19.00: Vesna Neferamis, koncert avtorskih pesmi, ustvarjenih s srcem 
z željo, da potujejo do slehernega obiskovalca v dvorani in objemajo, 
negujejo, radostijo, božajo … (za Izven), Mestno gledališče Ptuj (18 €)

koncert alternativnih ansamblov, ki vadijo, ustvarjajo in delujejo na Ptuju, 
CID Ptuj, Mladinski oder v Sončnem parku

SOBOTA, 17. 9.

10.00–12.00: Pridi v mesto: Meščani vabijo, poletno družabno dogaja-
nje v starem mestnem jedru (Mestni trg), FS Veterani DPD Svoboda Ptuj; 
10.00–13.00: Muzejska delavnica: Od trstenk do orgel, delavnica za 
družine z ogledom prenovljene zbirke glasbil ter izdelavo panove piščali, 
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad 

TOREK, 20. 9.

19.00: Večer z dr. Vesno Vuk Godina, pogovorni večer s priznano an-
tropologinjo, predavateljico in kolumnistko ter predstavitev njene mono-
grafije Zablode feminizma, Knjižnica Ptuj (razstavišče knjižnice)

SOBOTA, 24. 9.

11.00–20.00: Kuhna v mestu, tradicionalni kulinarični dogodek, nekoč 
Kuhna na dvorišču z lokalno gostinsko ponudbo

NEDELJA, 25. 9.

10.00–19.00: Medgeneracijski živ žav, družabni dogodek, ki ponuja 
čudovito priložnost, da ga skupaj z družino, prijatelji, sosedi ali znanci 
preživite v naravi, Adventistična cerkev Ptuj (Belšakova 71, Ptuj)

SREDA, 28. 9.

18.30: Začetni tečaj swing plesa, nadaljevalni dvomesečni tečaj prilju-
bljenega plesa do konca sezone 2022/2023 (Tina in Luka), CID Ptuj (60 
€, dijaki, študentje: 50 €) (obvezne prijave)



NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si

051 60 60 52

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

Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, T: 02 74 94 506, E: hotel.primus@terme-ptuj.si, www.sava-hotels-resorts.com
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Rezervacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.siInformacije: 02 74 94 530, termalniparkptuj@sava.si

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

Ponedeljek: 
dan za mladino 
- 50% popusta 
na celodnevno 
otroško, dijaško 
in študentsko 
vstopnico.

Sreda: dan za upokojence 
- 50% popusta na  
upokojensko vstopnico

Petek: družinski dan 
Ob nakupu 2 vstopnic  
za odrasle do 2 otroka 
brezplačno.

UGODNOSTI V TERMALNEM PARKU POLETNA NEGA TELESA V WELLNESSU
Cesarska pedikura, do 90 min: 50 € 42 €
Kopel, klasična pedikura, piling stopal, obloga 
in masaža stopal. 
Zen ritual, 90 min: 70 € 59 €
Rižev piling, nanos jogurtove maske in 
masaža z oljem iz zelenega čaja. 
Wellness ponudba velja do 31.8.2022.

32 €

BRUNCH »ZAČETEK JESENI«
Nedelja, 18. 9. 2022, 12.00 - 15.00
Cena: 23,90 €/osebo, otroci do 12. let 
13,90 €/osebo (otroci do 4 let brezplačno 
v spremstvu staršev).

TP_Oglas_ptujcan_JULIJ_1307_22_A.indd   1TP_Oglas_ptujcan_JULIJ_1307_22_A.indd   1 13/07/2022   15:5213/07/2022   15:52

VSAK MESEC V VAŠEM NABIRALNIKU.
ČASOPIS MO PTUJ
9.200 GOSPODINJSTEV

INFORMACIJE o možnostih oglaševanja: 041 283 694  
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 |  02 741 71 20  |  info@agencijalotos.net



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

PRODAJA VRSTNIH HIŠ  
v novi soseski na Zgornji Hajdini

Pokličite za ogled in se dogovorite za termin.

• v velikosti neto 137 m2 (brez terase),
• z zemljišči: 264 - 350 m2,
• v III. podaljšani gradbeni fazi, 
• zgrajene 2022,
• prodajna cena 155.000 EUR (vmesne), 166.000 EUR (končne).
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NIHČE NE OHLADI, 
TAK KAK MI!

EVENTIM, PTUJSKA KAVARNA
BLAGAJNA JAVNIH SLUŽB PTUJ
WWW.DOMINIKANSKISAMOSTAN.SI

VSTOPNICE

AVG
19

PLESTENJAK
JAN
D O M I N I K A N S K I  S A M O S T A N  P T U J  -  S O N Č N I  PA R K


