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Uredništvo Ptujčana, tako prejšnje kot 
novo, vam želi prijetne in doživete praznike 

ter srečno in uspehov polno leto 2023.

Naslednja številka izide v četrtek, 
26. januarja 2023.

Izteka se še eno leto, ki nas je obogatilo za številna spoznanja in izkušnje. Leto, 
ki se poslavlja, zagotovo ni bilo lahko. A nič v življenju ni. In zdi se, da nas prav 
preizkušnje delajo močnejše in pogumnejše, da v nas prebudijo še večjo željo 
in voljo za dosego ciljev. Kljub vsem izzivom lahko tudi to leto ocenimo kot 
uspešno. Izvedli smo številne projekte, veliko malih drobnih stvari je dvignilo 
kakovost bivanja, ponosno smo se veselili zmag naših športnikov in uspehov 
naših otrok, uživali na številnih prireditvah, ki so jih ustvarjali tako najmlajši 
kot starejši. Vse to nas lahko navdihuje, ko stopamo novim izzivom naproti … 

Volitve so za nami. 

Novokonstituirani mestni svet je že potrdil mandate novim svetnikom in po-
novni mandat županji ter oblikoval delovna telesa. Mandatno obdobje, ki je pred 
nami, zagotovo ne bo lahko. Napovedi za prihodnje leto niso optimistične, a 
kljub vsemu pogumno stopamo naprej po zastavljeni poti, do ciljev, ki so pred 
nami. Odločitve, ki jih bomo morali sprejemati, bodo velikokrat težke, mogoče 
kdaj tudi nepriljubljene, a brez poguma ne bo napredka, ki ga potrebujemo. 
Potrebujemo nov premislek, kako želimo delovati naprej; kaj bodo ključne pri-
oritete razvoja in kako bomo dosegali višji standard za svoje ljudi. 

Večkrat smo že dokazali, da v najtežjih trenutkih znamo stopiti skupaj. Najtežje 
stvari so nas vedno najbolj povezale. Nas delale še bolj človeške. V prejšnjem 
mandatu sem imela priložnost spoznati našo skupnost – ljudi, ki jo gradijo. 
Zato me izzivov ni strah. Ker vem, da jo soustvarjajo dobri ljudje, ki Ptuju 
želijo le najboljše.

V prihajajočem letu nam vsem želim nekaj več potrpežljivosti in razumevanja, 
da bomo znali ceniti ter spoštovati drug drugega in da bomo, kljub preizku-
šnjam, ki nas čakajo, vedno delali drug drugemu samo dobro. 

Srečno!

Drage Ptujčanke, dragi Ptujčani.

Ignac Habjanič, voščilnica iz 
zamaškov
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SVETOVNI DAN SPOMINA

PRIŽIG LUČK

DAN RUDOLFA MAISTRA

RAZSTAVA PEKARNE IN 
PEKARSTVO

RAZSTAVA POTLAČEN 
SPOMIN

Mestna kronika

Mestna občina Ptuj je skupaj s Šolskim 
centrom Ptuj, Gimnazijo Ptuj, Osnovno 
šolo Mladika, OŠ Olge Meglič ter dru-
gimi osnovnimi šolami in Vrtcem Ptuj 
obeležila svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč, ki je letos potekal pod 
sloganom: »Spominjajmo se, pomagajmo 
si, ukrepajmo«. Slavnostna govorka je bila 
županja MO Ptuj Nuška Gajšek. Na pri-
reditvi so zbrane nagovorili tudi Robert 
Štaba, predsednik Zavoda Varna pot in 
podpredsednik FEVR, pa Kaja Kobal, 
ambasadorka Zavoda Varna pot, ki je 
z nami delila osebno zgodbo ob izgubi 
očeta, mag. Simona Felser, v. d. direktorice 
AVP, in Franc Kozel, predsednik SPVCP 
MO Ptuj.

V Miheličevi galeriji na Ptuju so odprli 
še zadnjo letošnjo razstavo – fotograf-
sko razstavo Gorana Turnška Potlačen 
spomin, ki bo na ogled do 29. januarja 
2023. Gre za prvo samostojno razstavo 
umetnika, ki živi in ustvarja na Nizo-
zemskem. Na ogled je postavil fotografije 
avtoportretov, na katerih posnema svoja 
pokojna dedka in babico. Kot je zapisala 
kustosinja Stanka Gačnik: »Avtor foto-
grafira potlačene otroške spomine, ki so 
posledica travmatične izkušnje. Življenje 
svojega dedka je fotografiral na klasičen 
način s stojala s samosprožilcem in tako 
poudaril njegovo odtujenost in distancira-
nost. Babico pa je ujel na sodoben način, 
v obliki sebka, saj je bila veliko bolj spon-
tana in polna življenja.« 

V petek, 2. decembra, smo na Ptuju priž-
gali lučke in s tem simbolično zakorakali 
v praznični december. Na Mestnem trgu 
je najprej nastopil zbor učencev ptujskih 
osnovnih šol, ob 18. uri pa sta mesto v pra-
znične luči odeli županja Nuška Gajšek ter 
mini županja Zoja Stater. Po prižigu lučk 
sta sledila predstava za otroke Ledena kra-
ljica in nastop lokalnega ptujskega banda 
Laganini. Mesto je tako dobilo svojo pra-
znično podobo s smrečicami, okraski, no-
voletnimi elementi in lučkami, ki vabijo, 
da se sprehodite po ulicah in trgih ter si 
pričarate praznično vzdušje.

Delegacija Društva generala Maistra Ptuj 
je 23. novembra položila venec k Mai-
strovemu spomeniku na ptujski mestni 
tržnici. Dan Rudolfa Maistra je slovenski 
državni praznik, 23. novembra leta 1918 
je namreč Rudolf Maister s svojo vojsko 

V galerijskem hodniku Zgodovinskega 
arhiva na Ptuju je na ogled razstava Pe-
karne in pekarstvo na Ptujskem skozi čas. 
Avtorji razstave, arhivisti iz Zgodovin-
skega arhiva na Ptuju Monika Čuš, Aleš 
Jambrek, Nataša Majerič Kekec in Dejan 

Stanka Krajnc Letonja

Zadravec, nas popeljejo v preteklost, ko je 
pekovska obrt temeljila na ročnem delu, 
pa vse do razvoja strojev in pripomočkov, 
ki so obrt dvignili na raven industrijske 
proizvodnje. Na ogled bo vse do maja 
2023.

razorožil nemško varnostno stražo in jo 
razpustil, s čimer je k Sloveniji priključil 
večji del slovenskega narodnostnega in 
govornega območja Štajerske in Koro-
ške. Na ta dan je v Šolskem centru Ptuj 
potekala tudi osrednja prireditev, člani 
Društva general Maister Ptuj pa so v so-
delovanju z Mestno občino Ptuj, Zvezo 
društev general Maister in ŠC Ptuj odprli 
še razstavo »Boji za severno slovensko 
mejo in general Rudolf Maister«. 
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Pomen božično-novoletnih praznikov

Bronja Habjanič 

Miklavž
Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, 
je gotovo eden najbolj  priljubljenih svetnikov. S posebnim ve-
seljem ga pričakujejo otroci, ko na večer pred svojim godom 
hodi okrog in jim prinaša darove – pridne nagrajuje, poredne 
pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, parkeljnov. Podoba 
tega prikupnega svetnika je v nas živa tako močno že od otro-
ških let, bolj kakor podoba marsikaterega drugega svetnika. Nič 
neprijaznega, mrkega, togega, tujega ni na njem. Ljubezen do 
bližnjega in bratovska pomoč, lastnosti, ki ju kaj radi občutimo 
kot nadležno dolžnost, sta pri svetem Miklavžu nekaj tako samo 
po sebi umevnega, da ganeta še tako trdo srce in ga pridobita 
za dobro. Svetnik je škof, ki se mu ne zapirajo nobena vrata. 
Škof je kljub temu, da niso ohranjena zanesljiva poročila o tem 
in so ohranjena le po legendi; svetnik, ki je v vsej zahodni in 
vzhodni cerkvi od 2. stoletja dalje v časteh kot velik priprošnjik 
in čudodelnik, svetnik, ki prihaja iz teme zimske noči v svetlobo 
preprostih kmečkih izb in v razkošne sobe mestnih hiš ter spet 
izgine v temi noči. Tako se je pojavil tudi v zgodovini. Njegovo 
ime se za kratek čas posveti v 4. stoletju in spet ugasne, ne da 
bi ga učeni spisi omenjali. V vojnah in barbarskih vpadih so 
propadale listine, izročilo pa je ohranjala živa pripoved legende, 
tako tudi o svetem Nikolaju, našem Miklavžu.

Advent
Advent ali adventni čas (iz latinsko adventus, kar pomeni prihod) 
je čas pred božičem in je v bogoslužju namenjen pričakovanju Je-
zusovega prihoda oziroma rojstva. Izraz se uporablja zlasti v kr-
ščanstvu, marsikje po Evropi in v Ameriki pa izraz uporabljajo 
tudi neverujoči.
Po katoliškem koledarju se advent začne na četrto nedeljo pred 
božičem. To je nedelja med 27. novembrom in 3. decembrom 

Leto je ponovno naokrog in s koncem vsakega leta prihaja za 
mnoge najlepše obdobje – obdobje praznikov, veselja, sme-
ha, drobnih pozornosti in medsebojnega druženja, ko si 31. 
decembra vsi zaželimo, da bo tudi leto, ki prihaja, napolnjeno 
z dobrim in pozitivnim.
V nadaljevanju vam bomo na kratko orisali zgodovino in po-
men decembrskih praznikov. 

– imenuje se prva adventna nedelja. Adventni čas se konča po 
četrti adventni nedelji – na sveti večer (večer pred božičem). V 
tem času se verniki spominjajo Jezusovega prihoda na zemljo, pa 
tudi pričakujejo njegov drugi prihod. Adventni čas v katolištvu 
pomeni tudi začetek novega liturgičnega leta.
Po pravoslavnem koledarju advent obsega kar šest tednov pred 
božičem in je povezan tudi s postom.

Božič
Božič je tradicionalni krščanski praznik, ki ga v katoliških in pro-
testantskih državah praznujejo 25. decembra kot spomin na roj-
stvo Jezusa Kristusa. Praznik zaključuje čas adventa in začenja 
božični čas, ki se v liturgičnem letu konča na nedeljo po Go-
spodovem razglašenju. V večini pravoslavnih cerkva božič pra-
znujejo s 6. na 7. januar zaradi uporabe julijanskega koledarja.
V številnih državah je božič državni praznik ali dela prost dan. 
Praznujejo ga tudi mnogi nekristjani in neverni, predvsem kot 
družinski praznik in del novoletnih počitnic.
Slovensko ime božič za praznik Jezusovega rojstva namreč izhaja 
iz pomena »majhen bog«. Podobno pomanjševalnico so upora-
bljali že Praslovani, ko so ob zimskem sončnem obratu prazno-
vali rojstvo Svarogovega sina Svarožiča, ki je poosebljal Sonce, 
saj to v tem času doseže svojo najnižjo točko na obzorju. 
Drugo ime za to praznovanje je koleda, ki je poznano tudi zaho-
dnim in vzhodnim Slovanom. Ime prihaja iz »božični teden« ali 
»koledna pesem« in je prvotno izposojeno iz latinščine, kjer ca-
lendae in calāre pomenita »prvi dan v mesecu« in »klicati«. Iz 
besede koleda izhaja tudi kolednica, vrsta ljudske pesmi, ki se je 
za čas božiča in šego trikraljevskega koledovanja ohranila še do 
danes. Sicer pa se tovrstne pesmi pojejo tudi za jurjevo in druge 
priložnosti. Tretje ime, poznano vsem Slovanom, je kračun, 
ki kot pri prvi teoriji pomeni »kratki«. Beseda lahko pomeni 
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tudi »prihod«, kar ustreza latinskemu adventus. V Sloveniji se 
je spomin na praznik kračuna ohranil med drugim v priim-
kih. Slovanom je znan tudi ščodry večer (v različnih oblikah 
pri vzhodnih in zahodnih Slovanih) v pomenu radodarni ali 
velikodušni večer.
Bistvo krščanskega božiča je praznovanje rojstva Jezusa Kristusa, 
ki je opisan v Novi zavezi kot izpolnitev mesijanskih prerokb. Kri-
stjani verjamejo, da številni starozavezni odlomki napovedujejo 
prihod mesije in da so se te napovedi uresničile v Jezusu. Po 
zgodbi sta se Jožef in Marija odpravila v Betlehem v času, ko je 
bila Marija že visoko noseča. V Betlehemu nista mogla dobiti pre-
nočišča, zato sta se zatekla v hlev. Tam je Marija rodila Jezusa in 
ga položila v jasli, ker druge postelje zanj nista imela. Dogodek 
opisuje evangelij po Luku z naslednjimi besedami: »Tiste dni je 
izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje 
je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. 
In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef 
je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, 
ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, 
da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko 
sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je 
sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču 
zanju ni bilo prostora« (Lk, 2,1–7).
V spomin na ta dogodek kristjani postavijo jaslice, ki so se začele 
postavljati v 13. stoletju, praznik pa praznujejo tudi z molitvijo in 
obiskom polnočnice. Navada pošiljanja voščilnic in okraševanja 
božičnega drevesca sicer izvira iz 19. stoletja.
Natančni datum rojstva Jezusa Kristusa ni znan. Nekateri menijo, 
da je datum izbral cesar Konstantin, da se je ujemal z rimskim 
praznovanjem boga Sonca (sol invictus) in zimskim sonč-
nim obratom, saj so tudi zgodnji kristjani Jezusa povezovali s 
soncem in simboliko luči (glej npr. Mal 4,2; Mt 17,2; Jn 8,12; Ef 
5,14). Prvo zgodovinsko izpričano krščansko praznovanje božiča 
na 25. december je bilo v Rimu leta 336. Drugi izbiro datuma pri-
pisujejo papežu Juliju I. in opozarjajo na vpliv rimskih saturnalij. 
Koptska, jeruzalemska, ruska, srbska in gruzijska pravoslavna 
cerkev božič praznujejo 7. januarja, ker še vedno uporabljajo ju-
lijanski koledar.

Praznovanje ima korenine še v predkrščanskih časih, ko so 
mnoga ljudstva častila nastop zimskega solsticija, ko se dan začne 
ponovno daljšati in tako simbolizira zmago dobrega nad zlim. 
Čas torej, ko zima res zaživi v vsem svojem sijaju in sonce zmaga 
nad temo, je po svetu že dolgo čas praznovanja.

Tepežnica
Tepežni dan pri nas praznujemo 28. decembra, imenujemo ga 
lahko tudi pametva, tepežnica ali tudi dan nedolžnih otročičev. 
Na ta dan so lahko, edinkrat v letu, otroci tepli odrasle. S šibo, ki 
je imela življenjsko moč rastline, so z dotikom to moč prenašali 
na odraslega. Otroci so začeli tepežkati že zgodaj zjutraj, pa do 
poldneva. Za darilo so lahko dobili štručko, sadje, suho sadje, 
orehe, tudi denar ali klobaso.
Med mahanjem s šibo so izrekali zanimive ritmizirane izreke:

»Rešte se, rešte se, zdravi veseli, dolgi, debeli.
Da bi dosegli sivo brado in dočakali leto mlado!«
»Pametva, pametva, dans je naš dan!«
»Šip-šap, šip-šap,
Danes je tepežni dan,
Reši se, reši, pa se uteši.
Daj mi denarca kaj,
Bog ti da sveti raj.
Šip-šap, šip-šap.«

Novo leto
Novo leto  je običajno  praznični  dan, ki obeležuje začetek 
novega koledarskega leta. V gregorijanskem koledarju, ki velja 
v večini sveta, je to 1. januar. V rimskih časih je bil začetek leta 1. 
marca.
V julijanskem koledarju, ki ga uporablja pravoslavna cerkev, 
je novo leto 14. januarja. Muslimansko novo leto se začne 
ob sončnem zahodu, 30. januarja. Judovsko novo leto pa se začne 
ob sončnem zahodu, 22. septembra.
V Sloveniji je novo leto državni praznik. Do leta 2012 je bil pra-
znični dan tudi 2. januar, ko je bil zaradi varčevalnih ukrepov 
ukinjen. Ponovno je postal dela prost dan leta 2017.



7 ŠTEVILKA 12, DECEMBER 2022

OSREDNJA TEMA
Fo

to
: Č

rto
m

ir 
G

oz
ni

k

Pomoč ljudem v stiski v času praznikov

Bronja Habjanič 

Večina ljudi se po pomoč obrne na lokalne centre za socialno 
delo, obstaja pa tudi veliko nevladnih organizacij, kamor se lahko 
obrnete po pomoč. Ob tem je smiselno zapisati, da precej ljudi 
poleg materialne pomoči potrebuje še posebej pogovor. Zlasti v 
trenutkih osamljenosti je pogovor ključnega pomena. Posame-
znik, ki je v svojih mislih že obupal, ki ne najde izhoda, ki v sebi 
trpi, lahko že s krajšim pogovorom preusmeri svoje misli in uvidi, 
da na svetu ni sam in da se vedno lahko najde izhod iz še tako 
težke situacije. Dobro duševno zdravje je še kako pomembno za 
spopad s stiskami, s katerimi se vsaj enkrat v življenju pravzaprav 
srečamo vsi. Na tak ali drugačen način. 
Na ptujskem centru za socialno delo se dnevno srečujejo s sti-
skami uporabnikov, tudi starejših. Predvsem v tem, predpra-
zničnem času se marsikatere stiske še poglabljajo, saj se ljudje v 
tem obdobju srečujemo in razmišljamo o najglobljih vprašanjih, 
povezanih s smislom življenja, o tem, kdo smo, kakšna je naša 
prehojena pot, pa tudi kako bo z nami v prihodnosti, kakšne so 
naše želje in realne možnosti. 
Prazniki, ki se bližajo, so predvsem družinski prazniki, in tako 
se marsikdo počuti samega, saj morda nima družine ali vsaj ne 
socialne mreže, sorodnikov, prijateljev, s katerimi bi preživljal 
praznični čas. To lahko vodi v žalost, občutke osamljenosti, za-
puščenosti, odtujenosti … Zato so lahko osebne stiske še globlje. 
Če ljudi pesti tudi materialno pomanjkanje, pa je stiska še večja. 
V primeru stiske lahko posamezniki pokličejo po telefonu (02 
787 56 00), pišejo na elektronski naslov gp-csd.sppod@gov.si ali 
pridejo osebno na pogovor v poslovnem času centra za socialno 
delo. Na voljo so tudi druge možnosti za pogovor, kot so zaupni 
telefon, SOS-telefon, telefon za klic v duševni stiski …
»Ljudje lahko pridejo na pogovor na center za socialno delo, 
kjer z namenom podpore in pomoči izvajamo storitve: prva so-

cialna pomoč, osebna pomoč – svetovanje, pomoč družini za 
dom in pomoč na domu, ki so za vse uporabnike brezplačne. V 
času uradnih ur lahko pridejo na pogovor kadar koli, lahko pa 
pred tem tudi pokličejo in se dogovorijo za termin (prav tako je 
možno poslati tudi elektronsko sporočilo). V okviru storitev se 
z uporabniki pogovarjamo o njihovih težavah in stiskah, z njimi 
raziskujemo možnosti in želene izide ter skupaj oblikujemo načrt 
pomoči. Če so v materialni stiski, lahko zaprosijo za izredno 
denarno pomoč, lahko podajo tudi vlogo za denarno socialno 
pomoč in varstveni dodatek, subvencijo najemnine (vse v skladu 
z zakonodajo). Žrtvam nasilja, tudi starejšim, ponujamo pod-
poro in pomoč v primeru nasilja v družini ter izvajamo naloge 
po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini,« pojasnjuje mag. 
Valerija Ilešič Toš s ptujskega centra za socialno delo. 
Na tukajšnjem centru za socialno delo v mesecu decembru tečejo 
tudi razne humanitarne akcije (tudi za starejše uporabnike), in 
tako so lahko deležni pomoči s prehrambnimi in higienskimi 
artikli, včasih pa tudi v obliki plačila zapadlih položnic. Kar 
nekaj uporabnikov po besedah Ilešič Toševe potrebuje konkre-
tno pomoč, npr. prevoz k zdravniku ali v trgovino, v kurilni 
sezoni pa tudi pomoč pri pripravi in spravilu drv za ogrevanje 
ipd. Zatorej poziv, če potrebuje pomoč – kakršno koli –, poiščite 
jo in zaprosite zanjo.
Osebne stiske pa žal niso vedno glasne, niso nujno takoj opazne 
in vsem na očeh ter »vedno ne vpijejo v nebo«, pogosto so zelo 
hude in resne stiske, »neme ter skrite za štirimi stenami in v 
žalostnih očeh«. Zato je pomembno, še toliko bolj v tem pra-
zničnem času, da smo odprti za potrebe in želje ljudi okoli sebe 
ter da ne spregledamo soobčanov, znancev in ljudi iz soseske, 
ki so potrebni pomoči.

V decembru smo običajno še pozor-
nejši na človeške stiske, v kakršnih se 
lahko znajde vsakdo izmed nas. Danes 
smo lahko na »vrhu sveta«, že naslednji 
dan pa ostanemo brez vsega. Prav je, 
da se takrat zavedamo, da v svoji stiski 
nismo in nam ni treba biti sami in da 
pomoč obstaja, je na voljo. Le poiskati 
jo je treba. 
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OSREDNJA TEMA

Praznični čas in uporaba pirotehničnih 
sredstev

Mateja Tomašič

Mag. Aleksander Lubej, načelnik Policijske postaje Ptuj, je pred-
stavil nekaj pomembnih določil zakona o eksplozivih in piroteh-
ničnih sredstvih. »Policisti se vsako leto srečujemo s kršitvami na 
področju uporabe pirotehničnih izdelkov ter s poškodbami, ki 
nastanejo ob nepremišljenem nakupovanju in ravnanju z njimi. 
Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih 
izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav so pro-
daja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, 
katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepoveda-
ne. Prav zaradi teh pa prihaja tudi do najhujših poškodb. Prodaja 
pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, 
je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra, njihova uporaba 
pa je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja.«
Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1 (kot so tortne fon-
tane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) 
ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 
kategorije 2 (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlaj-
šim od 16 let. Pri tem je še opozoril, da teh izdelkov ni dovoljeno 
uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi 
in javne prireditve. Prepovedane so tudi predelava pirotehničnih 
izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, 
lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.
»Policisti svetujemo, da uporabniki pirotehnike to nakupujejo 
le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov ustrezno dovo-
ljenje. Pri tem naj kupci ob nakupu izdelka preverijo prisotnost 
navodil za varno uporabo, ki morajo biti v slovenskem jeziku in 
obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom.« Svetuje, da 
pirotehnike ne kupujemo na spletu ali črnih trgih.
Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj 
uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. »Otroci in 
mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobno-

Decembrske praznike si nekateri še vedno radi popestrijo z 
uporabo pirotehničnih sredstev. Policisti zato opozarjajo na 
previdno in uvidevno uporabo pirotehnike, ki je nevarna ne le 
za ljudi, ampak tudi živali.

sti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepa-
zljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb, posledice 
pa so lahko usodne. Ob tem velja poziv staršem, da z opozarja-
njem na nevarnosti in z lastnim zgledom najbolje pripomorejo 
k preprečevanju in zmanjševanju posledic neprimerne uporabe 
pirotehničnih sredstev.«
Alkohol ne sodi za volan
December je tudi mesec, ki ga že tradicionalno zaznamujejo 
številna praznovanja in zabave. Vendar pa ob prijetnem druže-
nju s svojci in prijatelji ne pozabite, da alkohol ne sodi za volan. 
»Pretekli teden so policisti naše policijske uprave v sodelovanju s 
Hit radiem Center začeli posebno preventivno kampanjo Izgovo-
ri? Če voziš odgovorno, jih ne potrebuješ!. Na cesti nikoli nismo 
sami. Na to radi pozabijo tudi vozniki, ki za volan sedejo pod 
vplivom alkohola. V kampanji posebej naslavljamo tudi mlade, 
uporabnike družbenega omrežja Tik Tok,« je povedal načelnik 
PP Ptuj, mag. Aleksander Lubej. 
V decembru policija bolj poostreno izvaja nadzor v cestnem 
prometu z namenom preverjanja psihofizičnega stanja voznikov. 
Policisti pri voznikih preverjajo prisotnost alkohola, prepoveda-
nih drog in psihoaktivnih zdravil v organizmu. 
V obdobju od 1. januarja 2022 do 30. novembra 2022 se je na 
območju MO Ptuj zgodilo 329 prometnih nesreč, v enakem 
obdobju lani 283. Nobene prometne nesreče ni bilo s smrtnim 
izidom, lani ena. Devet (lani 6) se jih je končalo s hudimi tele-
snimi poškodbami in 79 (lani 61) z lahkimi telesnimi poškod-
bami. Pod vplivom alkohola je bilo 30 (lani 20) povzročiteljev 
prometnih nesreč. 
Policisti PP Ptuj so letos do konca novembra odredili 52 (lani 
30) hitrih testov zaradi suma vožnje pod vplivom drog in 19 
(lani 22) strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom 
prepovedanih drog. 
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PTUJSKA PRAVLJICA
Najbolj čaroben mesec v letu je v polnem teku. Ponovno lahko 
sproščeno uživate v prazničnih radostih ter se sprehajate po 
okrašenih ulicah starega mestnega jedra.
Med ogledom okrašenega mesta se lahko ustavite tudi pred 
hiškami, ki so na Mestnem trgu in ob Mestni tržnici. Tam je 
že v začetku decembra zadišalo po toplih napitkih in domačih 
dobrotah.

PRAVLJIČNO DRSALIŠČE IN PRAVLJIČNI 
VRTILJAK
Naj pravljično drsališče v vas prebudi otroško igrivost, pra-
vljični vrtiljak pa vas zapelje v čarobnost prazničnega časa.
Na Prazničnem sejmu se lahko vsak dan sprehodite po spre-
hajališču in svoje najdražje presenetite z unikatnimi darili. 
Božiček bo v svoji hiši razveseljeval naše najmlajše, pa tudi 
malo starejše. Svoje želje mu lahko zašepetate na uho ali mu 
jih pustite v nabiralniku.
V prazničnem decembru si lahko ogledate tudi raznolike pred-
stave ter razstave, se prepustite koncertnim večerom, nazdra-
vite na prihajajoče leto ob praznični kulinariki, pobegnete v 

objem termalne vode, se odpravite v pravljični gozd.
V zadnjem tednu tega leta pa se lahko udeležite tudi brez-
plačnega prazničnega vodenja Pravljični sprehod za družine.
Več o Ptujski pravljici in koledar decembrskih doživetij: 
https://visitptuj.eu/dozivite-ptuj/aktualni-dogodki/ptujska-
-pravljica-2/.

Zavod za turizem Ptuj
visitptuj.eu

TURISTIČNI KOTIČEK
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MESTNI SVET

Konstitutivna seja novoizvoljenega 
mestnega sveta

Stanka Krajnc Letonja

V skladu s Statutom Mestne občine Ptuj in Poslovnikom Me-
stnega sveta Mestne občine Ptuj je županja Nuška Gajšek sklica-
la prvo redno oz. konstitutivno sejo novoizvoljenega mestnega 
sveta. V skladu s poslovnikom je sejo vodil najstarejši član sveta 
Vladimir Koritnik.
Predsedujoči je uvodoma ugotovil navzočnost novoizvoljenih 
svetnic in svetnikov, prisotnih je bilo vseh 29, tako da je lahko 
svet nadaljeval delo in veljavno sprejemal odločitve. 
Predsednica občinske volilne komisije Albina Hrnec Pečnik je 
v nadaljevanju predstavila poročilo o izidu volitev za župana in 
o izidu volitev članov mestnega sveta.
Na podlagi 100. člena Zakona o lokalnih volitvah imajo kan-
didati ter predstavniki list kandidatov pravico do pritožbe. Ker 
pritožb niso vložili, je mandatna komisija, ki jo je svet imenoval 
za namen pregleda prispelih pritožb in pripravo predloga potr-

ditve mandatov članov mestnega sveta, Mestnemu svetu Mestne 
občine Ptuj predlagala potrditev mandata članic in članov 29 
izvoljenim kandidatom. 
Prav tako je mandatna komisija ugotovila, da izvoljena Nuška 
Gajšek s 6. decembrom 2022 lahko nastopi funkcijo županje 
Mestne občine Ptuj.
Predsedujoči se je v imenu novoizvoljenih svetnikov županji 
iskreno zahvalil za opravljeno delo, za vse začete projekte, za 
katere ji je skupaj s svojimi sodelavci uspelo zagotoviti financi-
ranje in jih bodo mestni svetniki skupaj z županjo v prihodnjem 
mandatu lahko zaključili.
Pred prevzemom funkcije je županja slovesno zaprisegla, nato 
pa prejela župansko verigo, simbol, ki predstavlja njeno pravico 
in dolžnost zastopati občino ter njeno izvršno oblast. Vsem no-
voizvoljenim svetnicam in svetnikom je čestitala ob izvolitvi in 
potrditvi mandatov: »Želim si, da bi tako kot danes vodili našo 
občino tudi naslednja štiri leta – v slogi, kompromisu, z dobrim 
delom za dobro naše skupnosti. Verjamem, da je vsak izmed vas, 
ki se je odločil kandidirati, kandidiral zato, ker želi temu mestu 
in njegovim ljudem samo najboljše. Naj bo to naše vodilo pri 
delovanju v naslednjih štirih letih.«
Ob koncu seje je Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel še Sklep 
o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja, ki jo bo v tem mandatu vodil predsednik Boštjan Šeruga. 
Podpredsednik je Franjo Rozman, člani pa so Andrej Čuš, Alen 
Hliš in Alen Iljevec.

5. decembra 2022 je potekala 1. redna (konstitutivna) seja 
Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Svetnice in svetniki so 
med drugim potrdili mandat članic in članov 29 izvoljenim 
kandidatkam in kandidatom mestnega sveta ter sprejeli pre-
dlagano ugotovitev, da izvoljena Nuška Gajšek lahko nastopi 
funkcijo županje Mestne občine Ptuj. 
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Člani mestnega sveta 
(mandat 2022 do 2026)
Stanka Krajnc Letonja

Mestni svet je najvišji organ odločanja v vseh zadevah v okvi-
ru pravic in dolžnosti mestne občine, predstavlja pa zakono-
dajno telo mestne občine.
Šteje 29 predstavnikov političnih strank. Mestni svetniki svoje 
delo opravljajo nepoklicno, volijo se za obdobje štirih let, nji-
hove dolžnosti in pravice pa so določene z zakonom, statu-
tom, poslovnikom mestnega sveta in drugimi akti.

Andrej Lazar mag. Sonja Žibrat Boštjan Šeruga mag. Vlasta Stojak

Luka Žižek mag. Sonja Purgaj

Vladimir Koritnik

Sandra PjanićEva Zorko Miha Damiš

Socialni demokrati (10 mandatov)

Franjo Rozman

dr. Renata DebeljakAndrej Čuš

Maša Goričan Blaž PrelogNuša Vrabl Ferenčič

Jernej ČušSergeja Puppis 
Freebairn

Dušan Fric

Milan Klemenc

Slovenska demokratska stranka (5 mandatov)

Lista Andreja Čuša (5 mandatov)

Štefan Petek Ljudmila GrabarMetka Petek Uhan Alen Hliš

Gibanje Svoboda (4 mandati)

Alen Iljevec

Lista Ptuj je naš 
(1 mandat)

Sergej Ivanuša

Državljansko gibanje 
Resnica (1 mandat)

Dejan Rožmarin

NSi – krščanski de-
mokrati (1 mandat)

dr. Uroš Vek

SLS (1 mandat)

Lina Habjanič

Levica (1 mandat)
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Cenjene Ptujčanke in Ptujčani!

Za nami je leto, ko smo lahko ponovno »zadihali«, se družili na dogodkih in 
prireditvah. Je pa tudi leto, ki je pred nas postavilo številne izzive, vezane 

predvsem na splošno draginjo in energetsko krizo. Zagotovo si bomo to leto 
zapomnili tudi po volitvah. V Mestnem svetu Mestne občine Ptuj vas bo 

zastopalo kar nekaj novih predstavnikov. Vedno smo znali in zmogli prema-
govati ovire in se spoprijemati s še tako velikimi težavami. Verjamemo, da 
bomo tudi v letu, ki prihaja, skupaj z novimi obrazi znali poenotiti stališča in 

delati v skupno dobro vseh vas. 

Naj nas v letu, ki prihaja, spremljajo pogum, medsebojno razumevanje, 
spoštovanje, odkritost in strpnost, predvsem pa zavedanje, da lahko le s 

skupnimi močmi spreminjamo stvari na bolje.

Želimo vam prijetne božične praznike, preživite jih v miru, v krogu svojih 
najdražjih.

Novo leto pa naj spiše številne nove zgodbe, osebne zmage in trenutke, ki 
se jih boste radi spominjali.

Srečno, zdravo in uspešno leto 2023!

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj,

in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj
Andrej Čuš, Jernej Čuš, Miha Damiš, dr. Renata Debeljak, Dušan Fric, Maša 

Goričan, Ljudmila Grabar, Lina Habjanič, Alen Hliš, Alen Iljevec, Sergej 
Ivanuša, Milan Klemenc, Vladimir Koritnik, Andrej Lazar, Štefan Petek, Metka 

Petek Uhan, Sandra Pjanić, Blaž Prelog, Sergeja Puppis Freebairn, 
mag. Sonja Purgaj, Franjo Rozman, Dejan Rožmarin, mag. Vlasta Stojak, 

Boštjan Šeruga, dr. Uroš Vek, Nuša Vrabl Ferenčič, Eva Zorko, 
mag. Sonja Žibrat, Luka Žižek.

Lepim željam se pridružujejo v imenu četrtnih skupnosti:
Breg – Turnišče, predsednik  Vladimir KORITNIK

Center, predsednik Nejc Bedrač
Grajena, predsednik Luka Žižek

Jezero, predsednica Viktorija Bezjak
Ljudski vrt, predsednica Štefka Gajšek 

Panorama, predsednik mag. Alen Hodnik
Rogoznica, predsednik Janko Čeh
Spuhlja, predsednik Branko Strelec
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Poslanica ob praznikih
Spoštovani!
Ob rednih nakupih po trgovinah so se občasno moje oči usta-
vile na mnogih okraskih v odtenkih rdeče, zlate, zelene in bele, 
ki so v znamenju božičnega duha že preplavili police prodajaln. 
Čeprav smo bili komaj na polovici novembra, so oktobrske 
buče in čarovnice že nadomestili Božički, smrečice, lučke … 
Priprava na praznovanje božiča se praviloma začenja štiri tedne 
pred krščanskim praznikom, ki označuje rojstvo Jezusa Kri-
stusa. Dandanes pa se večkrat zdi, da je božič na vrsti takoj po 
1. novembru.
S širjenjem zahodnih kultur so se začele pojavljati spremembe 
v praznovanju praznikov tudi pri nas. Božič je s prihodom 
Božička iz anglosaških držav postal komercialni pojav, kjer je 
bolj kot preživljanje časa z družino pomembno, kaj nas čaka 
pod smrekico. Božič je postal potrošniški praznik, ki poudarja 
le prihod Božička. Čeprav prikazi Božička nakazujejo na to, da 
je njegov rojstni kraj severni tečaj, pa pravzaprav živi v osrčju trgovin, ki vsako leto že konec oktobra 
začnejo intenzivno oglaševati prihajajoči praznik. Razmiš ljam … Mar je praznovanje praznikov v 
zadnjih desetletjih res postalo zgolj sredstvo za izkoriščenje čim večjega potrošniškega potenciala? 
Včasih je bilo praznovanje božiča veliko skromnejše, odražalo je vrednote, kot so družina, ljubezen, 
mir, temeljilo je na povezanosti in bilo je bolj versko obarvano, saj je bil dejanski pomen božiča – 
praznovanje Jezusovega rojstva – ljudem znan. Tradicionalno praznovanje božiča, ki obsega adventne 
nedelje, blagoslov doma, postavljanje jaslic itd., je postalo tarča materialistično usmerjene družbe, 
katere edina ambicija je čim večje kopičenje kapitala.
Danes je božič predvsem praznik, ki ga enačimo z intenzivnim nakupovanjem, obdarovanjem, priho-
dom Božička in okraševanjem. Veliko ljudi božiča ne praznuje več v okviru verskega praznika, temveč 
kot proizvod potrošniške družbe, ki si je ustvarila fantazijo o dobrem možu, ki obdaruje otroke, da bi 
opravičila svoje potrebe po intenzivnem nakupovanju. Zdi se mi, da se je prvotno bistvo praznovanja 
božiča izgubilo v preveliki želji po razkazovanju daril in okraskov, ki so po mojem mnenju večkrat 
postavljeni zaradi sosedskega tekmovanja. Že pred božičem, torej v adventu, se lahko spomnimo 
na tiste človeške kakovosti praznovanja praznikov, ki so bistvene za zadovoljstvo in srečo človeka. 
Starejšim lahko namenimo lepo besedo in jim priskočimo na pomoč, ko to potrebujejo; vzemi si več 
časa za družino; spodbujajmo mlajše k velikodušnosti; povežimo se z bližnjimi, saj je to pravi čar 
praznovanja in praznikov. Imeti čas za bližnjega in biti z njim ne osreči samo njega, ampak tudi nas.
Nič ni narobe, da se veselimo in smo veseli v decembru. Nič ni narobe, ker okrog nas v lepo okrašenem 
mestu gorijo lučke in svečke ter je mnogo okraskov, ki nas uvajajo v prihajajoči božični čas. Nič ni 
narobe, da nas ulice in trgi kar kličejo, da se ustavimo v tem hitrem tempu življenja in občudujemo 
vso to krasoto. Nič ni narobe, da nas trgovine vabijo, da kupimo darila za svoje drage ... Narobe je, 
če ostanemo samo pri tem in se tukaj naše praznovanje konča. Zavedati se moramo, da česar si naše 
srce res poželi, ne najdemo nikjer, razen v bližnjem in posledično v Njem, čigar rojstni dan bomo 
obhajali v sveti noči – Odrešeniku. Veseli december nas torej vabi na pripravo praznovanja rojstnega 
dne otroka, ki je Odrešenik. Praznovanje Njegovega rojstva nam prinaša veselje, radost, srečo, mir, 
zaupanje, ljubezen, odrešenje … To so tiste vrednote, ki si jih vsi želimo, ne samo v decembru, ampak 
vse dni našega življenja – še posebej v začetku vsakega novega leta v naših medsebojnih prazničnih 
voščilih. Naj bodo v prihajajočem letu vsi dnevi za prav vsakega izmed nas takšni!

P. Milan Kos
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Mednarodni dan invalidov 

Bronja Habjanič 

Letošnje geslo Združenih narodov ob dnevu invalidov je: »Re-
šitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dosto-
pnega in pravičnega sveta.«
»Demografski, okoljski, gospodarski in socialni izzivi, s kateri-
mi se soočamo na globalni in nacionalni ravni, zahtevajo nove, 
drugačne rešitve, kar pa je nujno povezano z inovacijami, tako 
tehnološkimi kot družbenimi in organizacijskimi. Hiter tehno-
loški razvoj, digitalizacija in napredek na področju podpornih 
tehnologij prinašajo nove priložnosti, ki bodo invalidom v priho-
dnje omogočale večjo dostopnost do grajenega okolja, informacij 
in komunikacij, izobraževanja, prometa in zaposlovanja ter na 
drugih področjih njihovega življenja. Hkrati se moramo zavedati, 
da hiter tempo tehničnih in družbenih sprememb lahko povzro-
či dodatno izključevanje najranljivejših skupin, zato je ob tem 
nujno zagotoviti usposabljanje in opolnomočenje invalidov, da 
bodo lahko v polni meri koristili prednosti inovacij. Za nami sta 
dve posebni leti, ki sta prinesli polno novih izzivov in spopadanj 
s težavami, ki smo jih želeli čim prej odpraviti. Svet za invalide je 
v teh dveh letih deloval po svojih najboljših močeh, ko smo vsak 
v svojem društvu, zavodu, šoli, organizaciji ali drugi ustanovi 
opravljali delo tako, kot je v določenem trenutku bilo možno. 
Še vedno si želimo povezovanja, dobrega podpornega okolja za 
vse, ki takšno podporo potrebujejo. Zavedamo se, da je treba 
realizirati ukrepe za kvaliteto življenja, socialno vključevanje 
invalidov in čim večjo aktivno udeležbo invalidov. Za invalida 
je lahko vsakodnevno življenje polno velikih in malih ovir ter 
preprek, ki jim onemogočajo živeti polno življenje,« je povedala 
Darja Dovečar, predsednica Sveta invalidov.
Z akcijskim načrtom želijo prikazati vse dejavnosti, ki se izvajajo, 
da bi bilo življenje v naši občini prilagojeno tistim, ki prilagoditve 
potrebujejo. Trudijo se približati občanom, da bodo obvešče-

Svet za invalide MO Ptuj je 30. novem-
bra pripravil prav posebno prireditev ob 
mednarodnem dnevu invalidov, ki ga 
obeležujemo 3. decembra. Prireditev je 
potekala v telovadnici OŠ dr. Ljudevita 
Pivka. 

ni in ozaveščeni o pravicah in potrebah invalidov. »Nenehno 
se sprašujemo, ali smo zadostili potrebam večine, vemo pa, da 
vsem ne bomo nikoli zadostili ali ustregli. Vedno se sprašujemo, 
ali smo v svoji vlogi naredili dovolj, da bo naša družba dovolj 
osveščena o invalidih, njihovih pravicah, potrebah, potencialih 
in njihovem prispevku, ki ga lahko prispevajo k naši družbi. Smo 
v teh časih namenili invalidom učinkovito zdravstveno varstvo? 
Imamo dovolj rehabilitacijskih programov za ustrezno rehabi-
litacijo invalidov, da bodo lahko dosegli in ohranjali optimalno 
stopnjo neodvisnega življenja? Imamo v občini dovolj strokovno 
podporno službo, ki bo pomagala povečati samostojnost v vsak-
danjem življenju in pri uresničevanju pravic? Kako je z dosto-
pnostjo? Smo izkoristili vse možnosti za odpravo arhitektonskih 
ovir? Smo sposobni uvesti takšne programe, ki bodo omogočili 
dostopnost fizičnega okolja ali zagotovili dostop do informacij 
in korektnega komuniciranja? Treba je zagotoviti tudi, da bo 
izobraževanje invalidov sestavni del vzgojno-izobraževalnega 
sistema. In kako je s preostalimi področji, kot so zaposlovanje, fi-
nančna pomoč in socialna varnost, družinsko življenje ter osebna 
integriteta, kulturne dejavnosti, možnost rekreacije in športa, 
versko življenje? To so vsa področja, kjer je treba vključevati in-
valide, in, kar je pomembno, oblikovati moramo takšno lokalno 
politiko, ki bo zagotavljala, da bodo vsi ti vidiki zajeti v vsako 
pomembno načrtovanje na lokalni ravni. Ko pogledam naš ak-
cijski načrt, je poln aktivnosti in ciljev, ki jim sledimo. Invalidne 
osebe obravnavamo kot polnopravne državljane in jih vključu-
jemo v pomembna dogajanja v občini, odpravljamo grajene in 
komunikacijske ovire ter razvijamo podporno okolje, službe in 
programe, ki omogočajo čim bolj neodvisno življenje invalidov 
in poudarjajo njihove sposobnosti,« je zaključila Dovečarjeva.

Vijolično osvetljena tržnica ob dnevu invalidov
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Ptuj z novo produktno znamko 

Elena Zupanc

Arheološki park Poetovio – tvoj most do preteklosti

Konec letošnjega leta se zaključi dveinpolletni transnacional-
ni projekt ArcheoDanube – »Arheološki park v urbanem delu 
mesta kot orodje za lokalni trajnostni razvoj«, ki ga sofinancira 
program Interreg Podonavje. 
Temeljni namen pilotne dejavnosti projekta je ustrezno predsta-
viti in interpretirati rimskodobno arheološko dediščino Ptuja.
V sklopu izvedbe pilotne dejavnosti projekta ArcheoDanube je 
bila v sodelovanju s ključnimi deležniki (Pokrajinski muzej Ptuj 
- Ormož, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS – OE Maribor, 
Zavod za turizem Ptuj, ZRS Bistra Ptuj) oblikovana produktna 
znamka Arheološki park Poetovio in izdelana celostna grafična 
podoba.
Produktna znamka Arheološki park Poetovio vključuje arheolo-
ške ostaline rimskega mesta Petovione, ki jih je mogoče najti na 
območju Ptuja oziroma v njegovi bližini. Arheološki park zajema 
tudi ogled muzejskih eksponatov, vodene oglede, turistične proi-
zvode in doživetja, izobraževalne in interaktivne vsebine ter pri-
reditve in razstave. Za upravljanje produktne znamke Arheološki 
park Poetovio je krovno odgovoren Javni zavod za turizem Ptuj. 
V okviru projekta so bile na območju starega mestnega jedra 
umeščene tri kopije rimskodobnih spomenikov, označene z 
informacijsko tablico in QR-kodo s povezavo na spletno pod-
stran Arheološkega parka Poetovio. Z njimi želimo obiskovalce 
nagovoriti o bogati arheološki dediščini na Ptuju in jih povabiti 

na ogled razpršene rimskodobne dediščine Arheološkega parka 
Poetovio.
Na Mestni tržnici Ptuj je kopija oltarja, posvečenega Liberu in 
Liberi. V Sončnem parku stoji kopija reliefa z upodobitvijo boga 
Sola. Pred mostom za pešce na desnem bregu reke Drave je ume-
ščena kopija gradbenega napisa cesarja Hadrijana. Vse tri kopije 
so predstavljene v bližini mesta odkritja.
Izdelan je bil tudi zemljevid s prikazom ponudbe Arheološke-
ga parka Poetovio, ki bo obiskovalce popeljal na edinstveno in 
poučno kulturno-turistično doživetje. 
Arheološki park Poetovio predstavlja dediščino največje rimske 
naselbine na slovenskih tleh ter povezuje arheološko dediščino 
v celovit turistični proizvod.
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PGD Turnišče in Spuhlja bogatejši za novo vozilo

Prostovoljci leta 2022

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

V novembru so se v PGD Turnišče raz-
veselili novega gasilskega vozila GVC 
1, na katero so čakali kar 25 let. PGD 
Spuhlja pa je bogatejše za novo gasil-
sko vozilo za prevoz moštva GVM-1, 
ki je nadomestilo 26 let star kombi. 
Člani obeh društev so novi pridobitvi 
pozdravili s sireno, lučmi in curkome-
tom. Županja Nuška Gajšek je obema 
društvoma čestitala in jima zaželela, da 
bi jima vozili dobro služili ter bi z njima 
opravili veliko varnih kilometrov.

V ponedeljek, 5. decembra, smo obeleže-
vali mednarodni dan prostovoljstva, zato 
se je županja Mestne občine Ptuj Nuška 
Gajšek na sprejemu prostovoljcem zahva-
lila za njihovo plemenito poslanstvo.
Na podlagi Javnega poziva za podelitev 
nagrad prostovoljcem, ki delujejo na po-
dročju mladinskega dela, humanitarne 
dejavnosti, športa, zdravstva, socialne 
varnosti in izobraževanja, so prostovolj-
ci za leto 2022 postali Silvestra Gorjup, 
Ingeborg Weigl in prostovoljci Društva 
Ars Vitae.
Silvestra Gorjup koordinira program 
Starejši za starejše za območje PZDU 
Sp. Podravje, izobražuje ter organizira 
izobraževanja za prostovoljce, društva in 
občane za območje PZDU Sp. Podravja, 
organizira in se udeležuje okroglih miz 
zlasti s tematikami sociale in zdravstva, 
izvaja dejavnosti s področij sociale in 
zdravstva, vodi dnevni center Zlata mreža 
– Zlati kotiček Ptuj.
Ingeborg Weigl je v letu 2022 opravila 

130 ur prostovoljnega dela. Izvajala je 
program Starejši za starejše, obiskovala 
starejše osebe, evidentirala njihove po-
trebe, pomagala.
V društvu Ars Vitae je v letu 2022 58 
prostovoljcev skupaj opravilo 6312 ur 
prostovoljnega dela s področja socialne-
ga varstva in humanitarne dejavnosti. V 
letu 2022 so pomagali več kot 2000 po-
sameznikom in družinam v okviru petih 

programov: Mostovi, Dnevni center za 
otroke in mladostnike, Kapljica, Kamra 
in Donirana hrana.
Prostovoljstvo je poslanstvo, ki ga pro-
stovoljci živijo 365 dni v letu, je način 
življenja, je dajanje in razdajanje za vse 
tiste, ki jih potrebujejo, edino plačilo, ki 
ga za to prejmejo, pa sta beseda hvala in 
zadoščenje, da so nekomu pomagali. Zato 
iskrena zahvala vsem prostovoljcem.
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Zaključek akcije Miklavž

Praznični paketi za starejše

Božiček za en dan

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Pred štirimi leti je Nataša Kolbl na Ptuju začela akcijo Miklavž, 
s katero je želela obdariti otroke iz socialno ogroženih družin. 
Zgodbi so prisluhnili tudi brata Malek pa številna podjetja in 
posamezniki, ki se zavedajo, da praznični december in prihod 
dobrih mož za marsikaterega starša predstavlja stres, saj otrokom 
ne more kupiti niti majhnih pozornosti. In kako otroku povedati, 
da Miklavža ni? V akciji so tako tudi letos na treh različnih lo-
kacijah zbirali smokije, čokolado in bombone, zbirali so tudi na 
OŠ Olge Meglič, znova pa smo se ji pridružili na Mestni občini 
Ptuj. Letos je tako akcija Miklavž narisala nasmeh na obraze kar 
1400 otrok in dokazala, da ni treba veliko, da smo dobrodelni in 
širimo čarobnost prazničnih dni.

Tudi letos smo v Mestni občini Ptuj pripravili pakete za obdaro-
vanje starejših iz programa Starejši za starejše. Slednje med letom 
obiskujejo prostovoljke programa, v prazničnem decembru pa 
se nanje spomnijo z majhno pozornostjo, ki jo največkrat kupijo 
kar same. Gre za starejše, ki morda niso toliko socialno ogroženi, 
kolikor so osamljeni, brez socialne mreže, brez svojcev, ki bi 
si zanje vzeli čas. Praznične decembrske pakete so prostovoljci 
razdelili po domovih, pripravili pa smo tudi pakete za vse tri 
ptujske Karitas. 

Center interesnih dejavnosti Ptuj je bil tudi letos zbirno mesto 
za darilca v dobrodelni akciji Božiček za en dan, ki je v Sloveniji 
potekala že 11. zapored in ji je s pomočjo prostovoljcev akcije in 
Božičkov, ki v akciji sodelujejo, uspelo podariti več kot 90.000 
daril. V prostore ptujskega CID je letos prispelo rekordnih 455 
daril, dodatnih 110 pa so jih pripeljali še z zbirnega mesta Mla-
dinski center Ormož. 
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V SPOMIN

V spomin Zvonki Kneževič
(rojeni Kumer 1938–2022)

Za poslavljanje od ljubljenih in dragih je težko najti 
prave besede. Za vsakim posameznikom ostaja nekaj 
stvari in veliko spominov ter nekaj skopih podatkov 
o življenju in delu. Poslavljamo se od Zvonke, prilju-
bljene in spoštovane gospe, tovarišice, prijateljice, ki 
je s svojim delom pustila izjemen pečat na Ptuju, v 
Sloveniji in širšem okolju. Ob vsej uspešni karieri pa je 
neprecenljiva njena vloga žene, matere, babice in sestre.
Njeno poklicno in prostovoljsko pot je zaznamovala 
ljubezen do narave, okolja in kulturne dediščine. Ne-
precenljiv je njen prispevek k hortikulturnemu urejanju 
njej tako dragih mest Ptuja in Ormoža. Pri Turistični 
zvezi Slovenije pa je nekaj časa vodila komisijo za oce-
njevanje urejenosti mest in krajev.
Od leta 1963 do upokojitve je bila poklicno vezana na 
Ptuj kot: inšpektorica za gozdove, načelnica inšpek-
cijskih služb, sekretarka Izvršnega sveta občine Ptuj, 
direktorica Davčne uprave Ptuj.
Ves čas pa je svoje znanje prostovoljsko delila v številnih 
društvih in akcijah, saj je s svojo neizmerno energijo, 
srčnostjo in z vedno novimi idejami znala motivirati 
ljudi v svojem okolju. Do danes so sadovi njenega dela 
prerasli v pomembne domače, državne in mednarodne 
prireditve.
Tako je močno zaznamovala delovanje Turističnega 
društva Ptuj, ki ga je vodila od leta 1986 do 1991. V 
času, ko je vodila TD Ptuj, je imelo nekaj sto članov. 
Največ so delali na področju urejanja okolja, subven-
cioniranem nakupu cvetlic, organizirali so predavanja 
o urejanju okolja. Po njeni zaslugi se je društvo skupaj 
s Krajevno skupnostjo Ptuj in Komunalnim podjetjem 
Ptuj, osnovnimi šolami in občinsko turistično zvezo 
vsa leta vključevalo v tekmovalno akcijo Očistimo naše 
okolje ter Očistimo Slovenijo in vzgojimo sami sebe.
TD Ptuj je pod njenim vodenjem zaslužno za začetek 
državne razstave Dobrote slovenskih kmetij.
Bila je predsednica odbora za Kurentovanje v letih 1989 
in 1990, ko sta bila organizatorja Kurentovanja folklor-
no in turistično društvo Ptuj. Pod njenim vodstvom 
se je zgodil preobrat v vsebinskem in organizacijskem 

smislu; to je omogočilo postopno širitev in profesio-
nalizacijo Kurentovanja do današnjih mednarodnih 
razsežnosti.
V času njenega predsednikovanja je bilo društvo tudi 
nosilec dejavnosti v turističnem tednu, skupaj s TOZD 
Gostinstvo Haloški biser. Prireditve in turistični dele-
žniki pa so bili predstavljeni tudi v posebnem biltenu, 
za katerega so načrtovali, da bo kasneje tudi priloga 
novega turističnega vodnika Ptuja. TD Ptuj pa je pod 
njenim vodstvom skupaj s Pokrajinskim muzejem Ptuj 
načrtovalo ustanovitev turističnega podjetja Ptuj. Vse 
te akcije in načrte je prekinila osamosvojitvena vojna 
in se niso nadaljevali v obliki, kot si je zamislila ona. 
Vedno je bila pred časom, kot radi rečemo za močne, 
razvojno misleče posameznike. Že takrat je vedela, 
kako bi morali v turizmu delati na Ptuju. Njeno delo 
je bilo prepoznavno in cenjeno.
Pisala je tudi strokovne članke za Tednik o urejanju 
okolja, s poudarkom na zelenih ograjah in urejanju vrta 
in o ozelenitvi mesta.
Za svoje delo je prejela tudi več priznanj na podro-
čju turizma in odlikovanj: med drugimi leta 1980 red 
dela s srebrnim vencem od predsednika SFRJ Tita, leta 
1996 pa odlikovanje častni znak svobode – za zasluge 
pri pospeševanju turizma jo je odlikoval predsednik 
Republike Slovenije Milan Kučan.
Po upokojitvi se je preselila v Ljubljano in se posvetila 
svoji drugi najpomembnejši karieri: družini, možu in 
vnukom. Na Ptuj pa se je vračala na novo domovanje 
na Placar, kjer je urejala hišo, vrt in cvetje.
Zvonka je bila dolgoletna članica Društva prijateljev 
Ptuja v Ljubljani. Sodelovala je pri vseh dejavnostih 
društva. S svojo prijaznostjo in delavnostjo nam je po-
lepšala naša druženja ob različnih prireditvah in izletih. 
Ostala nam bo v spominu kot topla in vedno nasmejana 
prijazna gospa. 
V imenu vseh prijateljev, znancev in Ptujčanov izrekava 
iskreno sožalje družini: možu Milanu, hčerki Tatjani z 
družino ter sestrama Miri in Branki.

Branka Bezeljak in Majda Goznik
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Naj učiteljica globalnega učenja 2022 postala 
Darja Rokavec

Kaj je osnovni namen natečaja »Onkraj mehurčka«? Kot je 
sklepati že iz samega naslova, verjetno izbirate malce drugačne 
učitelje, takšne, ki »štrlijo« iz povprečja. 

Res je, natečaj Onkraj mehurčka je namenjen predvsem tistim 
učiteljicam in učiteljem, ki skušajo pri svojem delu v razredu 
vključevati tudi t. i. globalno učenje, torej tistim, ki znajo mlade 
na raznolike načine spodbuditi k raziskovanju in refleksiji nji-
hovih vsakodnevnih dejanj ter vpliva, ki ga imajo na druge ljudi 
in okolje. Številnim med njimi uspe svoje učenke in učence tudi 
z lastnim zgledom spodbuditi k dejavnemu in odgovornemu 
ravnanju v lokalnem okolju, pa tudi širše, ter pri nekaterih zato 
pustijo pečat za vse življenje. In prav ti učitelji in učiteljice si za-
služijo še posebno priznanje! Gre torej za nagrado za prispevek, 
ki ga ti učitelji in učiteljice vložijo tudi v promocijo globalnega 
učenja.

Kaj pravzaprav je globalno učenje?
Globalno učenje je izobraževalni pristop, namenjen ozaveščanju 
posameznikov in posameznic o medsebojni povezanosti in sood-
visnosti ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega 
globalnega državljanstva. Spodbuja razvoj globalnih kompetenc 
in nas opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot 
državljani in državljanke sveta potrebujemo za spoprijemanje 
z globalnimi izzivi. Lahko nam pomaga, da se naučimo prepo-
znati in izkoristiti prednosti ter zmanjšati škodljive posledice 
globalizacije. Pripravlja nas na vsakodnevne izzive in vpraša-
nja, s katerimi se spoprijemamo tako na lokalni kot na globalni 
ravni, ter nam pomaga razumeti, kako naše odločitve vplivajo 
na življenje drugih in na prihodnost našega planeta. Globalno 
učenje omogoča iskanje odgovorov na vprašanja, kot so: Kako je 
materialna blaginja v nekaterih delih sveta ustvarjena z revščino 
nekje drugje? Od kod prihaja ločitev med človekom in naravo? 
Kako je formalna izobrazba kolonizirala naša srca, um in ustvar-

V Društvu Humanitas so 18. novembra slovesno razglasi-
li nagrajence natečaja Onkraj mehurčka. Izbirali so med 15 
kandidatkami, naziv naj učiteljica globalnega učenja 2022 pa 
je pripadel Darji Rokavec z Gimnazije Ptuj. O natečaju smo se 
pogovarjali z Manco Šetinc Vernik, vodjo projektov v Društvu 
Humanitas.

jalnost s sporočili in potrebo po individualistični potrošniški 
družbi? Kako se pripraviti za spoprijemanje z globalnimi izzivi 
in krizami pred sabo?

Kaj je bilo tisto, kar je prepričalo žirijo, da je Darja Rokavec 
postala naj učiteljica globalnega učenja?

Žirijo je zagotovo prepričala Darjina širša vizija globalnega 
učenja za celotno šolo in lokalno skupnost na Ptuju, saj smo 
z njenim prizadevnim udejstvovanjem in sodelovanjem z glo-
balnim učenjem lahko seznanili celotne generacije, tudi konti-
nuirano: tako je nastal med drugim prvi šolski krožek global-
nega učenja v Sloveniji, v katerem starejše generacije dijakov 
in dijakinj o globalnih izzivih ozaveščajo mlajše. S tem je šola 
po našem mnenju dosegla novo raven prizadevanj na področju 
globalnega učenja: od znanja, občutenja do aktiviranja mladih 
zase, za druge in za svet. Prav ta prvi krožek GU je postal navdih 
za Humanitasovo idejo o vzpostavitvi šolskih krožkov globalnega 
učenja po slovenskih šolah, ki potekajo od letošnjega šolskega 
leta naprej. Darja je tudi dolgoletna in dejavna članica Kluba 
učiteljic in učiteljev globalnega učenja, kjer je vedno v navdih in 
spodbudo tudi mlajšim učiteljicam in učiteljem, ki si želijo pri 
svojem pouku ali na svoji šoli bolj vključevati globalno dimenzijo 
in naslavljati globalne izzive. 
Nagrajena Darja Rokavec pa nam je o pomenu nagrade dejala: 
»Naziv je priznanje vsem, ki na Gimnaziji Ptuj naslavljamo glo-
balne izzive. Vse bolj povezan svet od nas zahteva, da globalno 
učenje dobi prostor v šolskih vsebinah in postane sestavni del 
splošne izobrazbe. Razumevanje soodvisnosti sveta, sodelova-
nje, zrcaljenje svojih vrednot in stališč, razvijanje integritete in 
solidarnosti ter aktiviranje za trajnostna dejanja je tisto, kar smo 
mladim poleg znanja za oceno dolžni dati. Le tako bomo lahko 
ohranili planet in ustvarjali svet z več enakosti, miru in člove-
kovih pravic za vse.«

Stanka Krajnc Letonja
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Evropska nagrada za OŠ dr. Ljudevita Pivka

Drevo življenja Zlatki Planinc

V nagrajenem projektu so se na OŠ dr. 
Ljudevita Pivka osredotočili na izboljšanje 
kompetenc učiteljev z izmenjavo dobrih 

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja, Kaja Kobal

Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan spomina na 
žrtve prometnih nesreč. Na predvečer tega dne Zavod Varna pot 
vsako leto v ljubljanski Mestni hiši pripravi slovesnost, ob tej pri-
ložnosti pa podeli priznanja in zahvale za prepoznane prispevke, 
dosežke, rezultate, spodbude posameznikom in organizacijam, 
ki vodijo k večji, varnejši mobilnosti. Posebno priznanje, drevo 
življenja, so letos podelili šestim pedagoškim delavcem za preda-
nost, srčnost, strokovnost ter čut na področju varne mobilnosti, 
s katerimi so otrokom, učencem in dijakom podajali življenjske 
popotnice za njihove srečne in varne poti. 
Iz rok predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba in predsednika 
Zavoda Varna pot Roberta Štabe je priznanje prejela tudi pro-
fesorica slovenskega in nemškega jezika s Šolskega centra Ptuj, 
Zlatka Planinc. Kot so zapisali v obrazložitvi, »je Zlatka v 30-letno Fo
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prosvetno kariero vtkala podajanje vsebin varne mobilnosti za 
dijake in v zadnjih 15 letih sooblikovala in kreirala prireditev v 
spomin na žrtve prometnih nesreč na Ptuju. Žal je tudi sama, 
skupaj z družino, spoznala tragičnost in moč posledic prometne 
nesreče, ki ljudi ovije v t. i. nevidni svet žrtev prometnih nesreč.«

praks, ki vključujejo sodobne, predvsem 
pa vključujoče načine izobraževanja otrok 
s posebnimi potrebami. Osnovni (in več 
kot dosežen) namen projekta je bil pri-
merjati različne izobraževalne sisteme in 
prakse ter najboljše umestiti tudi doma, 
v lokalnem okolju. Udeleženi učitelji in 

drugi pedagoški delavci so usvojili novo 
znanje in v šolsko okolje vnesli nove de-
javnosti, ki se osredotočajo predvsem na 
večje vključevanje otrok s posebnimi po-
trebami v širše družbeno okolje in življe-
nje po "po šoli".

Med 98 prejemniki nagrad za inovativ-
no učenje iz vse Evrope, ki jo podeljuje 
Evropska komisija, je tudi OŠ dr. Lju-
devita Pivka za projekt Individual with 
Disabilities Education Aim: Together we 
can!. Nagrade so bile podeljene 7. de-
cembra v Cankarjevem domu.
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Obisk argentinskega Slovenca Mirka 
Vasleta na Elektro in računalniški šoli Ptuj

Mojca Patekar, prof. slovenščine na ERŠ

Na Elektro in računalniški šoli Ptuj se že vrsto let za-
vedajo, da je pouk izven učilnic in rednega kurikula, 
v okviru interesnih dejavnosti, enako pomemben pri 
pridobivanju znanja ter izkušenj kot tisti v razredu. 
Ker dijaki 1. letnikov pri slovenščini obravnavajo tudi 
tematiko izseljenstva in zamejstva, se je organiza-
torica interesnih dejavnosti na šoli, profesorica Iris 
Mlakar, odločila tovrstno učno snov obogatiti z obi-
skom slovenskega izseljenca, argentinskega Slo-
venca Mirka Vasleta

V sredo, 9. novembra, je šolo torej obiskal Mirko Vasle, slovenski 
novinar in urednik, ki je bil zelo dejaven tudi ob osamosvaja-
nju Slovenije leta 1991, saj je bil odgovoren pri slovenski krovni 
organizaciji Zedinjena Slovenija. V svojem bogatem delovnem 
opusu je zelo zavezan slovenskemu jeziku in narodu – sodeloval 
je namreč pri slovenskem tedniku Svobodna Slovenija, od leta 
1987 sodeluje pri slovenski radijski oddaji Okence v Slovenijo in 
je njen urednik, leta 2007 pa je oddaji Urad Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu podelil priznanje za 20 let aktivnega delovanja in ne-
precenljiv prispevek pri ohranjanju in širjenju slovenskega jezika 
ter umetnosti v Argentini. Izdal je tudi dve knjigi: monografijo o 
slovenski književnosti in knjigo o slovenskih znanstvenikih, ter 
imel nekaj predavanj na temo slovenskega slovstva. Leta 2021 je 
bil odlikovan tudi s spominsko medaljo za zasluge ob 30. oble-
tnici samostojne in neodvisne Republike Slovenije. 
Že na začetku je dijake v predavalnici pričakal z izredno topli-
no in navdušenjem, da lahko, drugače kot v Argentini, sliši ter 
uporablja slovenski jezik. Prvi stik je še nadgradil in oplemenitil 
s posnetkom pesmi z izseljeniško tematiko dveh kantavtorjev, 
ki predstavljata že četrti rod priseljencev v Argentini. Dijakom 
je najprej v razgovoru predstavil Argentino in začetke izseljen-
stva, česar jim ni le opisal, ampak poskušal nanje prenesti tudi 
občutke prvih izseljencev ob prihodu v tako drugačno deželo od 
Slovenije. Še posebej zanimiva je bila zgodba njegovih staršev 
– izseljencev, ki so iz relativnega bogastva, deležnega doma, izku-
sili južnoameriško revščino. Ob tem je poudaril, kako Slovence 
odlikuje delavnost, zato so se zelo hitro vključili v tamkajšnjo 
družbo in postali uspešni na številnih področjih življenja.

Zelo lepo je bilo slišati njegove besede, kako se počuti večina 
argentinskih Slovencev, ko pridejo v Slovenijo, torej da se poču-
tijo ob prihodu v Slovenijo, kot da bi prišli domov. Prav tako so 
se lahko dijaki prepričali, koliko mu pomeni slovenski jezik in 
kako ga je prenašal ne le na svoje otroke, ampak tudi na vnuke. 
Nato je v razgovoru dijakom predstavil tudi nekaj uspešnih izse-
ljeniških športnikov, predvsem s področja rokometa in nogometa 
– nekateri od njih so sodelovali celo na olimpijskih igrah. Ker je 
bistvo obstoja vsakega naroda v kulturi, je dijake seznanil tudi z 
načini, kako je v Argentini med Slovenci organizirano njihovo 
kulturno življenje ter katere publikacije izdajajo. 
Še posebej zanimivo je bilo, ko je dijakom zelo nazorno predsta-
vil, kako drugačno je življenje v velemestih, kot je denimo Buenos 
Aires, ter predvsem, kakšne so njegove nevarnosti. Te namreč 
velikokrat krojijo karteli z drogo, človeško življenje pa ne velja 
veliko – pogosti so ropi, okna stanovanj morajo imeti rešetke, 
domov se vsi trudijo priti pravočasno do mraka ipd. Dotaknil 
se je tudi gospodarske situacije in življenja z visoko inflacijo v 
Argentini, ta je namreč ena najvišjih na svetu. Še posebej boleča 
pa je problematiko odhoda mladih argentinskih Slovencev zaradi 
omenjenih težav, ki jim krojijo življenje.
Prav gotovo bo dijakom ostalo v spominu njegovo doživeto opi-
sovanje zgodb in občutkov ob stiku s Slovenijo ter nekoliko špan-
sko pojoča, a besedno zelo izbrana in bogata slovenščina. Morda 
se jih je dotaknilo tudi to, da domovina in njen jezik vendarle 
nista tako samoumevna, kot to mladi pogosto mislijo. Velikokrat 
se namreč kakovosti nečesa zavemo šele, ko to izgubimo.
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Osrednja prireditev OI Ptuj JSKD

Tretjega decembra obeležujemo Ta veseli dan kul-
ture, na predvečer tega dne pa je Območna izpo-
stava Ptuj Javnega sklada za kulturne dejavnosti v 
veliki dvorani Narodnega doma na Ptuju pripravila 
osrednjo prireditev, s katero so zaključili letošnjo 
sezono in na kateri tradicionalno podelijo priznanja. 
Slavnostni govornik na prireditvi je bil Mitja Gobec, v 
kulturnem programu pa je nastopila skupina Marko 
banda.

Stanka Krajnc Letonja

Priznanja sveta izpostave so prejeli Stanko Vaupotič za dosež-
ke pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine, Olga Tement 
Vidovič za publicistično delo, Bojan Glaser za strokovno sve-
tovalno in mentorsko delo, Bogomir Širovnik za dosežke pri 
organizacijskem delu ter za področje kulturne vzgoje in izo-
braževanja in Franc Korenjak za dolgoletno delo v Kulturnem 
društvu Cirkulane.
Po dveh težkih letih za kulturo, ko so se morali znajti in delovati 
drugače, kot so vajeni, so veseli leta, ki se bliža koncu, saj so lahko 
znova ponudili številne kulturne in izobraževalne vsebine. Mag. 
Iva Brajović, vodja OI Ptuj JSKD, je leto strnila z naslednjimi 
besedami: »Izteka se nadvse zanimivo in pestro leto, prvo po-
koronsko, ko so se stvari spet sestavile in je ljubiteljska kultura 
ponovno oživela. Društva so začela dejavno z vajami, sledili so 
nastopi, produkcije, gostovanja, tudi v tujini. 
Na OI Ptuj JSKD smo dogodke na območni ravni izvedli na 
vseh področjih, ki jih ljubiteljska kultura pokriva. Zaradi dol-
gega zaprtja in nezmožnosti izvajanja vaj smo spremenili merila 
ocenjevanja nastopov. Celotna sezona je bila nekako namenje-
na okrevanju po dolgem zatišju. Na vseh področjih je bil odziv 
skupin nepričakovano dober, po številu nastopajočih smo se 
nekako vrnili v obdobje pred korono.
Žal pa tega ne moremo trditi za številne otroške skupine, ki so 
bile zaradi ukrepov še najbolj prikrajšane za skupinsko delo. 
Do največjega upada je prišlo na področju gledališča in lutk. 
Namesto treh celodnevnih srečanj smo opravili zgolj tri indivi-
dualne oglede predstav. Revije otroških in mladinskih pevskih 
zborov smo združili v skupinsko petje pod nazivom Zborovski 
bum. Le otroška folklorna dejavnost se je ohranila skoraj brez 
sprememb. Novost letošnjega leta je bil filmski natečaj, ki se je 
navezoval na Teden ljubiteljske kulture, kjer smo se razveselili 
številnih zanimivih izdelkov mladih filmarjev.
Izpeljali smo tudi regijska srečanja, sploh na instrumentalnih 

dveh je sodelovalo toliko orkestrov in skupin, kot že dolgo ne. 
Organizacijsko največji zalogaj so predstavljala tri državna sre-
čanja, sicer že zelo dobro utečeno srečanje otroških folklornih 
skupin Ringaraja in na novo vpeljano srečanje lutkovnih skupin 
ter srečanje otroških gledaliških skupin. Pred vstopom v poletje 
smo pripravili še skupni projekt JSKD, Festival dober dan, v 
Arboretumu Volčji Potok. 
Jesenske mesece smo posvetili izvajanju seminarjev, razpisali 
novo sezono šole risanja in na ogled postavili likovna dela, ki so 
nastala na državni tematski delavnici avgusta na Ptuju. 
Kljub nekoliko nižji kakovosti nastopov na letošnjih preglednih 
srečanjih lahko izpostavimo nekaj odličnih skupin. Na državnem 
zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru je v revial-
nem delu nastopila vokalna zasedba Cantilena iz Podlehnika, 
v tekmovalnem pa kar dva zbora iz Markovcev, KZ Glasis, ki 
je prejel srebrno plaketo, in KZ Kor, ki je osvojil zlato plake-
to. KZ Glasis je tudi prejel zlato priznanje na mednarodnem 
zborovskem tekmovanju v Corku na Irskem. Pri poustvarjalcih 
glasbenega izročila so se kar tri naše skupine uvrstile na državno 
raven, Kreativke iz Cirkovc, Ljudski pevci iz Cirkulan in Pevke 
Kitice iz Markovcev, ki so tudi nastopile na državni prireditvi 
Napev odsev. Med otroškimi skupinami izpostavljamo otroško 
folklorno skupino Rožmarin Dolena, ki je nastopila na državnem 
srečanju Ringaraja. Vsem čestitke!
Da je lahko bilo prireditveno leto izvedeno tako uspešno, se 
zahvaljujem vsem nastopajočim skupinam in posameznikom 
za njihov kulturni prispevek, mentorjem delavnic in seminarjev, 
občinam, ki sofinancirajo naš program, osnovnim in srednjim 
šolam, ki spodbujajo kulturno ustvarjanje med otroki, ZKD Ptuj 
za sodelovanje v več projektih, javnim zavodom in društvom, 
ki so nam omogočili in pomagali pri izvedbi prireditev, članom 
sveta izpostave, medijem.«
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Lepota z gumbi

Zaključek bralne značke za odrasle 2022

Ignac Navernik

Mateja Tomašič

V novembru je v CID Ptuj razstavljala mlada ptujska umetnica, 
diplomirana slikarka Anja Bezjak. Ne gre za njeno prvo razstavo 
na Ptuju, se je pa, kot pravi sama, njen stil od prejšnje drastično 
spremenil. Vsekakor je njena razstava pritegnila kar nekaj po-
zornosti. Slikarka s kombinacijo različnih tehnik, od slikarskih 
do oblikovalskih, od kiparskih do šiviljskih, raziskuje »lepo«, 
neizpeto temo stoletij tako med umetniki kot filozofi, s konkre-
tnostjo kombinacije materialov, barv in ploskev.
Tako smo skozi zgodovino vedno znova, v različnih kulturnih 
in geografskih krogih, odgovarjali na vprašanje, ali ima nek 
predmet, četudi z obrobno, manjšo funkcijo, svojo estetsko do-
vršenost. 
Če je osnovna funkcija gumba v današnjem svetu, da drži dve 
stvari skupaj, kaj nam z njegovo umetniško rabo sporoča umetni-
ca? Kaj vse lahko gumb združuje ali razdružuje, skriva ali razkri-
va, katere vpetosti v resničnosti tuzemskega in presežnega, katere 
globine vsakdanjosti, ki nam nikakor nočejo biti očitne, čeprav 
jih imamo pred nosom, so gumbom prisotne? V razstavljenih 
delih najdemo namige na prijateljstvo, ljubezen, partnerstvo, 

rastline in živali, dom … zlato reko idej in motivacije, potreb-
nost multifokalnega pogleda nase, fluidnost »nespremenljivih« 
temeljev kulturno-družbene ter osebne eksistence, spol in spolno 
usmerjenost … Komplementarnost tehnik umetnici omogoča 
izstop iz polja videčih, že na polje umetnosti za manjšine, v tem 
primeru za slepe in slabovidne – in s tem raziskuje oblike mul-
tisenzoričnih umetnosti.
Verjamem, da nas bo Anja tudi v prihodnje presenečala s svo-
jimi umetniškimi iskanji, zato si velja izmed mladih ptujskih 
umetnikov vsekakor zabeležiti njeno ime.

V razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je bil 1. decembra 
slavnostni zaključek bralne značke za odrasle (BZO) 2022. Z 
dogodkom so hkrati počastili tudi Ta veseli dan kulture. Gosta 
večera sta bila pisatelj Tone Partljič in mojster fotografije Stojan 
Kerbler. 
Letos je potekala že 22. sezona bralne značke za odrasle na Ptuju. 
»Kar 85 bralcev je oddalo bralske zloženke. Vendar jih je po 
podatkih o iskanju knjig, ki so bile zaukazane na knjižni polici, 
bralo veliko več,« je povedala Liljana Klemenčič, idejna vodja 
bralne značke za odrasle v Sloveniji, knjižničarka in pravljičarka. 
V zloženke so sodelujoči vpisali naslove prebranih knjig in misli, 
ki so se jim pri branju utrnile. 
V več kot dveh desetletjih se je na bralnem seznamu zvrstilo 
veliko kakovostnih bralnih predlogov, ki so pritegnili številne 
bralce. Vsako leto knjižnica pripravi bralno zloženko s pripo-
ročilnim bralnim seznamom. Doslej so v branje predlagali že 
več kot 300 naslovov. Letos jih je bilo 19. Priporočene knjige 
lahko bralci najdejo na posebnih knjižnih policah študijskega 
in mladinskega oddelka knjižnice ter na bibliobusu. 

Gosta večera, Tone Partljič in Stojan Kerbler, sta predstavila 
knjigo Strnišča – zgodbe o otrocih in vojni. Prinaša devet krat-
kih zgodb, za katere Tone Partljič pravi, da jih je že dolgo nosil 
v sebi. Lepe, celo tragične, a še vedno človeško tople zgodbe o 
otrocih v raznih vojnah in o njihovem trpljenju se prepletajo s 
fotografijami Stojana Kerblerja, dobitnika Prešernove nagrade 
za življenjsko delo. Na dogodku je bila tudi razstava Kerblerjevih 
fotografij.Fo
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Koncert ob peti obletnici zbora Lilith

Petletna Sia osvojila pokal champion na 
mednarodnem tekmovanju Brainobrain

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Ženski pevski zbor Lilith deluje od leta 2017. Je amaterski pevski 
zbor, v katerem pojejo ljubiteljice petja, vodi pa jih priznana 
profesorica glasbe in zborovodkinja Jasne Drobne. V petih letih 
delovanja je zbor izjemno napredoval, kar so dokazale s šte-
vilnimi mednarodnimi nagradami in priznanji, prejele pa so 
tudi priznanje ZKD Ptuj in oljenko Mestne občine Ptuj. Na vsa 
priznanja so še posebej ponosne predvsem zaradi dejstva, ker 
članice niso šolane pevke. 
Peto obletnico delovanja so v Dominikanskem samostanu na 
Ptuju obeležile s koncertom Mozaiki, ki ga je povezovala Urška 
Vučak Markež. Koncert so obogatili pianistka Mateja Pleteršek, 
tolkalista Vlado Matela in Tina Sovič, harmonikaš Uroš Šterman 
in plesalki Hermina Žuran Knez in Neja Gajzer. 
Predsednica Gordana Jović je dejala, da je za njimi pet prečudovi-
tih let, ujetih v zgodbo glasbe, petja in druženja: »Zborovodkinja 
in scenaristka svečanega programa Jasna Drobne je za koncert 
izbrala tematsko različno obarvane pesmi vseh petih let, s ka-

terimi smo kot s koščki sestavljanke sestavile zanimiv koncert, 
ki ga je Jasna prav zato poimenovala Mozaiki. Koncert in leto 
2022 smo lilithke zaključile srečne in bogatejše za prečudovito 
doživetje, kjer smo uživale tako me kot naši zvesti poslušalci, 
po petih letih jim lahko rečemo kar prijatelji. Zahvaljujemo se 
vsem sorodnikom, prijateljem, sponzorjem in seveda zvestim 
poslušalcem in jim želimo VSE DOBRO v letu 2023.«

Na nedavnem mednarodnem tekmova-
nju Brainobrain v hitrostnem računanju, 
ki je letos potekalo v Dubaju, je petletna 
deklica Sia Pernat osvojila najvišjo možno 
nagrado, POKAL CHAMPION. 
Brainobrain je program za razvoj sposob-
nosti in spretnosti otrok z dvema glavni-
ma ciljema – celostni razvoj možganov s 
pomočjo abaka (staro azijsko računalo) in 
razvoj osebnosti s pomočjo tehnik NLP.
Na tekmovanju z abakom je Sia rešila več 
kot 25 računov v treh minutah in kot reši-
tev zapisala dvomestni rezultat, pri tem pa 

ni naredila skoraj nobene napake. Pripra-
ve na tekmovanje so trajale dober mesec 
in pol, v tem času pa je Sia izračunala več 
kot 6000 računov. 
Brainobrain na Ptuju deluje od oktobra 
2017, ptujski otroci pa so imeli prvič v 
petih letih možnost udeležbe na med-
narodnem tekmovanju v Dubaju tudi v 

živo. Trenerka Urška Bratoš je o tekmo-
vanju dejala: »Naša Sia je na tekmovanju 
v Dubaju odlično zastopala vse ptujske 
brainčke in izjemno ponosni smo nanjo. 
Sio je med pripravami na tekmovanje bilo 
prav neverjetno opazovati, saj je ogromno 
primerov rešila na pamet, druge pa z ne-
verjetno hitrostjo na abak. Pri tem pa se je 
ves čas zabavala. Ne le to, pri svojih petih 
letih lahko drži večminutno koncentracijo 
in fokus, kar je poleg razvoja osebnostne 
rasti, samozavesti in razmišljanja out 
of the box glavni cilj našega programa. 
Otroci se v našem programu spopadajo 
z izzivi, pri katerih pokažejo vztrajnost 
in pogum, kar pa sta pomembni vrlini 
za dosego praktično katerega koli cilja. 
A brez dveh ključnih sestavin vseeno ne 
gre: toplega in igrivega pristopa ter veliko 
zabave.« Fo
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MESTNI SVET/ČESTITKA

Decembrska izredna seja
Stanka Krajnc Letonja

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli 
Sklep o potrditvi mandata članici Me-
stnega sveta Mestne občine Ptuj, naslednji 
kandidatki na Listi SD – Socialni demo-
krati, mag. Sonji Purgaj.
Nadalje so sprejeli Sklep o imenovanju 
Odbora za družbene dejavnosti, ki ga bo 
vodil Štefan Petek, Odbor za finance bo 
vodila mag. Sonja Žibrat, Odbor za go-
spodarstvo Andrej Čuš, Odbor za okolje 
in prostor ter gospodarsko infrastrukturo 
Sandra Pjanić, Odbor za socialno varstvo, 
zdravstvo in kulturo Andrej Lazar, Odbor 
za splošne zadeve in lokalno samoupravo 
Milan Klemenc, Komisijo za odlikovanja 
in priznanja mag. Vlasta Stojak, Komisijo 

za statut in poslovnik Nuša Vrabl Feren-
čič, Komisijo za vloge in pritožbe Sergej 
Ivanuša in Statutarno pravno komisijo 
Alen Iljevec. 
Sprejeli so tudi Sklepe o imenovanju 

Prva izredna seja Mestnega sveta Me-
stne občine Ptuj je potekala v ponede-
ljek, 19. decembra 2022.

članov Nadzornega odbora Mestne občine 
Ptuj, predstavnikov mestnega sveta usta-
noviteljice v Nadzorni svet podjetja Javne 
službe Ptuj, d.o.o. in članov Uredništva 
medija Ptujčan.

Spoštovane občanke in občani!
Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

vam iskreno čestitam.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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–  Sklep o potrditvi mandatov članov Mestnega sveta
–  Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Ptuj
–  Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Me-

stnega sveta Mestne občine Ptuj
–  Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja
–  Sklep o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne 

občine Ptuj, naslednji kandidatki na Listi SD – Socialni 
demokrati  

–  Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
–  Sklep o imenovanju Odbora za finance
–  Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo
–  Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor ter 

gospodarsko infrastrukturo 
–  Sklep o imenovanju Odbora za socialno varstvo, zdra-

vstvo in kulturo
–  Sklep o imenovanju Odbora za splošne zadeve in lokalno 

samoupravo
–  Sklep o imenovanju Komisije za odlikovanja in prizna-

nja 
–  Sklep o imenovanju Komisije za statut in poslovnik
–  Sklep o imenovanju Komisije za vloge in pritožbe 
–  Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije 
–  Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Mestne 

občine Ptuj 
–  Sklep o imenovanju članov Uredništva medija Ptujčan
–  Sklep o imenovanju predstavnikov mestnega sveta 

ustanoviteljice v Nadzorni svet podjetja Javne službe 
Ptuj,  . o. o.

–  Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Ptuj 
na lokalnih volitvah 2022

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

IZPOSTAVLJENO V URADNEM 
VESTNIKU 11/2022

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 številka: 02 787 15 00 (ali 112);

Bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, 
telefonska številka: 02 749 14 00;

Center za socialno delo Ptuj, Trstenjakova ulica 5, 
telefonska številka: 02 787 56 00;

Mestna občina Ptuj, 
splošne informacije: 02 748 29 99;

Upravna enota Ptuj, 
splošne informacije: 02 798 01 00.

SOS telefon: 080 11 55

Pomembne informacije in 
telefonske številke

Krvodajalska akcija na ERŠ Ptuj
Iris Mlakar

Daruj energijo za življenje! je slogan vseslovenske akcije, katere 
namen je opozoriti širšo slovensko javnost na pomembnost kr-
vodajalstva. Spodbuja ljudi, da postanejo redni krvodajalci. Tega 
se zavedamo tudi na Elektro in računalniški šoli Ptuj, ko vsako 

leto povabimo polnoletne dijake, da se odločijo za to plemeni-
to dejanje. V mesecu oktobru sta v okviru projekta Epruvetka, 
ki deluje pod okriljem Društva študentov medicine Maribor, 
študentki medicine imeli predavanje o pomembnosti krvodajal-
stva in darovanja krvotvornih matičnih celic in organov za naše 
polnoletne dijake, 24. novembra pa se je 25 polnoletnih dijakov 
zaključnih letnikov odločilo, da darujejo kri. Odzivi dijakov so 
vsako leto zelo pozitivni. Krvodajalske akcije sta se udeležila 
tudi dijaka (na fotografiji), ki sta pred letom dni v okviru te 
akcije prvič podarila kri in sta postala že redna krvodajalca. 
Tudi tokrat sva dijake spremljala ravnatelj ERŠ Rajko Fajt in 
profesorica Iris Mlakar.

HUMANITARNOST/OBVESTILA
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www.vargas-al.si

Ne skrbite za varnost.  
Tudi v letu 2023 smo z vami.

Srečno!

OGLASI

Organizatorji: Zavod za šport Ptuj, Zavod za turizem Ptuj, Mestna občina Ptuj, Občina Hajdina, Vaška skupnost Hajdoše, 
Turistično društvo Ptuj in ekipa Božiček Ptujski. PRIJAVE: www.ptujskiteki.si, #BožičekPtujski

ponedeljek, 26. 12. 2022 | od 13.00 | MESTNI TRG
Ptujski tek in pohod
božično-novoletni 11.11.
13.00–13.50 Zbiranje rekreativcev na Mestnem trgu
(od 13.00 naprej je možna uporaba garderob v Športni dvorani Mladika, po teku pa tudi možnost prhanja)
13.45 OTROŠKI BOŽIČKOV TEK – 200 metrov | Mestni trg – Sodišče – Mestni trg
13.55 Skupna fotografija z Božičkom Ptujskim
14.00 BOŽIČKOV TEK IN POHOD – 8 kilometrov
Božičkova pot: Mestni trg, Miklošičeva ulica, Slomškova ulica, Prešernova ulica, Cafova ulica, Dravska ulica, pešmost, 
nasip ob Dravi, Pot v toplice, Terme Ptuj, Obkanalska cesta, Hajdoše rondo (počitek in okrepčilo) ter po isti poti nazaj.
16.00 Božičkovo mreženje na Mestnem trgu, ulicah in gostinskih lokalih v okviru Ptujske pravljice
16.30 Snežak (otroške animacije) [Piki Poki – Zabava za otroke]
17.00 Liki in čarovniški triki (čarobna predstava za otroke) [ECI PECI kreativno gledališče]
17.30 Prihod tete Zime in dedka Mraza [Društvo prijateljev mladine Ptuj]
Dogodek je netekmovalnega značaja in je na lastno odgovornost!
Dress code: božičkova kapaDobrodošli na 

Pravljičnem Mestnem trgu!

Vstopnine ni!



RAZVEDRILO

SESTAVIL: EDI 
KLASINC

VISOKA 
SAMOSTOJNA 

STAVBA

PREBIVALEC 
POTARJEV

PREBIVALEC 
OTOKA

MANJŠI 
JELEN

OLGA 
TKAVC

OBRAMBNI 
IGRALEC

ORIENTALSKA 
PIPA BRISAČA

OBMEJNO 
MESTO NA 

KRASU

NASELJE PRI 
KOPRU

USPOSOBLJE-
NOST

KABARET V 
MARIBORU

KOPNO V 
MORJU

BARVE IGR. 
KART

MEHIŠKI DJ

PREBIVALEC 
LAČJE VASI
UKLENITEV

SKEJTERSKI 
TRIK

JAMSKI ROVI

KRIŽANKA
ŠT. 2

DELAVEC, 
KI VSIPLJE 
PREMOG

DAVEK 
NA PIVO, 

OLARNINA
DEKLINA STARI OČE, 

DEDEK,

MODEL 
TOYOTE
TITAN

NOVINARKA 
GIOTTO
FILOZOF 
GEORG

V STRUGI 
TEKOČA 

VODA

UČENEC ŠOLE 
V ELEI

PREBIVALEC 
NADOL

NOŽICA PRI 
ČIPU

VILHARJEVA 
ENODEJANKA

SEKANJE
NOTRANJI DEL 

VRATU

PREŠERNOVA 
SESTRA

ŽULJ ZARADI 
OBUTVE

NAŠ APLSKI 
SMUČAR 
(MIRAN)

INKOVSKI 
VLADAR

IGRALKA NA 
ČELO

ANTON 
HORVAT

PEVSKI ZBOR
MOŠKI 

POVRŠNIK

PIONIRSKI 
LIST

SPREJEMNIK 
TV VALOV
ORANJE

ŽITARICA
DURI

ZGOLJ

BREZVLADJE

LAJŠALO 
BOLEČIN

PREBIVALEC 
AVŠE

OTROŠKA 
IGRAČA

HITENJE
BOROV 
GOBAN

PEST, PRGIŠČE
NAŠ SLAP

STROŠEK
RIMSKA 
HALJA

MORSKA RIBA

JOKAV OTROK, 
CMERA

KOMIK VALIČ
MODEL 
AUDIJA

REŽISER 
EDWARDS

MOTO, NADPIS

IVAN SIVEC ZNAMKA 
PIŠTOL

IZUMRLI PTIČ
ALEŠ 

GARTNER

100 m2

NEMŠKI 
POLKOVNIK

NASELJE V 
PESNIŠKI 

DOLINI

NAŠ SLIKAR 
BIROLLA

ODPRTINA V 
STENI

SILOVIT VIHAR

NASELJE NA 
KRASU

NAŠA OPERNA 
PEVKA 
LOVŠIN

NAŠ SMUČAR 
GRUBELNIK

VAS PRI 
KIDRIČEVEM

HRVAŠKA 
LUKA

PEVSKI GLAS
LUKA V SPLITU

PEVKA SADE

GRMIČASTA 
RASTLINA

TURŠKI 
VELIKAŠ

NASAD OB 
HIŠI

IGLAVEC

ISTRSKI ČOLN
DEL VALJA

TESANI LESNI 
POLIZDELEK

ŠPAKNSKA 
KORIDA

VERA BALOH

PESNIK ELEGIJ MOKRI ELE-
MENTI H₂O

HRAVŠKI 
PEVEC DEDIĆ

DUBROVNIŠKA 
LADJA

ZLITINA 
BAKRA IN 
KOSITRA

ČEŠKA 
ZNAMKA 

KAMIONOV

Križanka št. 2
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
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SEJEM RABLJENE KORANTOVE 
OPREME

14. 1., 9.00 – 17.00 

Kulturna dvorana Breg

FILMSKA ČAJANKA: 

KORZET (CORSAGE)

4., 1. 10.00

Mestni kino Ptuj

EDWARD ALBEE: KDO SE BOJI 
VIRGINIE WOOLF?

29. 1., 19.30:

Mestno gledališče Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

NEDELJA, 25. 12.

17.00: Božični večer v Mohorkovi grabi, tradicionalni božični večer s 
koncertom v organizaciji MoPZ Grajena, Mohorkova graba

PONEDELJEK, 26. 12.

12.00–15.00: Brunch v Termah Ptuj: Pisani božič, kulinarično razvaja-
nje z bogatim izborom jedi na bifeju in neposredno pred vami (show coo-
king), s kuharskim chefom Robertom Žibratom, Terme Ptuj (Grand hotel 
Primus) (23,90 €, otroci do 12 let: 13,90 €, otroci do 4 let: brezplačno v 
spremstvu staršev); 13.00–18.00: Božično-novoletni Ptujski tek 2022, 
tradicionalni Božičkov tek in pohod po ulicah starega mestnega jedra in 
bližnji okolici Ptuja z animacijami in zabavo za najmlajše (slikanje z Božič-
kom Ptujskim, predstava s čarovniškimi triki, prihod tete Zime in dedka 
Mraza), Mestni trg Ptuj; 16.00–19.00: Žive božične jaslice v pravljič-
nem gozdu »Rdeča kapica«, tradicionalni ogled božično okrašenega 
pravljičnega gozda, velikega naravnega adventnega venca, statičnih in 
živih božičnih jaslic s predstavami ob 17. in 18. uri, Mohorkova graba (do 
30. 12.) (otroci 2–15 let: 6 €, odrasli: 9 €, družinska: 25 €)

TOREK, 27. 12.

10.00: Družinska joga in zvočna sprostitev za družine, spoznavanje 
družinske joge, kjer se boste z igrami, zgodbami in na zabaven način raz-
gibali, krepili svoje telo, se sprostili in še poglobili vezi, po razigrani vadbi 
pa se boste skupaj sprostili ob zvočni kopeli za družine, Aura Družinski 
wellness studio

PONEDELJEK, 2. 1.

Po poti Ivana Potrča in Matije Murka, tradicionalni pohod v organizaciji 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj in Planinskega društva Ptuj, Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj

TOREK, 3. 1.

15.00: Kreativni torek v Špajzi: Spoznavam umetnike in rišem, ustvar-
jalna delavnica za vse zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), 
Špajza modrosti (tudi 10. 1., 17. 1. in 24. 1.); 16.00–20.00: Svetovalnica 
za mlade: Insta po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program nu-
denja psihološke pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 
29. letom starosti (Monika Ficjan, Eva Sedlašek in Anja Kragolnik), CID 
Ptuj (tudi 9. 1., 17. 1., 23. 1. in 31. 1.)

SREDA, 4. 1.

13.00: Harry Potter klub, ustvarjalna delavnica za mlade ljubitelje Harryja 
Potterja (Martina Frangež), Špajza modrosti (tudi 11. 1., 18. 1. in 25. 1.)

ČETRTEK, 5. 1.

9.00: Srčne mamice: Tema meseca: Mami, zate!, brezplačna srečanja 
za nosečnice in mamice v smislu medsebojnih razgovorov na aktual-
no temo v tekočem mesecu (Simona Vrbančič), Špajza modrosti (tudi

12. 1., 19. 1. in 26. 1.); 13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne dejavno-
sti za učence (Martina Frangež), Špajza modrosti (12. 1., 19. 1. in 26. 
1.); Poslikava in tisk tekstila, delavnica, na kateri boste spoznali raz-
lične tehnike poslikave in tiska tekstila (Nina Holc), CID Ptuj (60 €; mladi
(15–29 let): 45 €), (do 7. 1.); 17.00: Pravljična urica z jogo, literarno sre-
čanje, namenjeno otrokom od 4. leta starosti dalje, zaželeni so copatki in 
lahna oblačila, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (tudi 19. 1.)

PETEK, 6. 1.

9.00: Kako naprej – ob kavi in čaju?, podporna skupina in svetovalnica 
za družine (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 13. 1., 20. 1. in 27. 1.)

PONEDELJEK, 9. 1.

10.00–12.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, 
na kateri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih iz-
boljšati in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosite v 
sebi (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 16. 1. in 23. 1.); 14.00: Družina 
v filmu, podporna skupina za družine na Zoomu (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti (tudi 23. 1.); 18.00: Psihoterapevtsko svetovanje, brezplačno 
individualno svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladova-
nja čustev, gradnje pozitivne samopodobe … (Zlatko Zimet), Špajza mo-
drosti (tudi 16. 1., 23. 1. in 30. 1.)

TOREK, 10. 1.

17.00: Igralna urica s knjigo, literarno srečanje, namenjeno otrokom 
od 5. do 9. leta starosti, zaželeni so copatki in lahna oblačila, Knjižni-
ca Ivana Potrča Ptuj; 18.00: Srčne mamice: Nosečnost in prvi koraki 
v materinstvo, brezplačna srečanja za nosečnice in mamice v smislu 
medsebojnih razgovorov o aktualnih temah in izzivih (Simona Vrbančič), 
Špajza modrosti

ČETRTEK, 12. 1.

19.00: Spominjanja, literarni večer in predstavitev knjige Spominjanja, 
izbora poezije, ki jo je ob deseti obletnici smrti Jakoba Emeršiča, knji-
žničarja, pesnika, prevajalca in literarnega zgodovinarja, izdala Založba 
Družina, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (razstavišče knjižnice)

PETEK, 13. 1.

20.00: CID-ov januarski Trivia Night, zabaven kviz s prijatelji (Tadej Oj-
steršek), obvezna prijava, CID Ptuj

SOBOTA, 14. 1.

9.00–17.00: Sejem rabljene korantove opreme, tradicionalni sejem v 
organizaciji E. D. Korantov duh, Kulturna dvorana Breg (tudi 15. 1.)

TOREK, 17. 1.

18.00: Srčne mamice: Moj malček odrašča, brezplačna srečanja za 
nosečnice in mamice (Simona Vrbančič), Špajza modrosti; 18.00: Inven-
tura 2, odprtje pregledne razstave sodobnih ptujskih ustvarjalcev, ki živijo 
na Ptuju, izhajajo s Ptuja ali so kakor koli drugače vpleteni v ptujsko 
likovno sceno, Galerija mesta Ptuj
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Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa ali 
odpovedi prireditev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Ex libris še živi, razstava ekslibrisov oziroma lastniških oznak, ki so 
ohranjene v nekaterih knjigah ptujske knjižnice, pa tudi aktualni ekslibrisi 
Ptujčanov in okoličanov (avtorica: Eva Milošič), Knjižnica Ivana Potrča 
Ptuj (Študijski oddelek), 5. 1.–31. 1. 2023, ponedeljek–petek: 8.00–
19.00; Nagrajeni otroški in mladinski avtorji 2022, razstava, Knjižnica 
Ivana Potrča Ptuj (Mladinski oddelek), 3. 1.–31. 1. 2023, ponedeljek–pe-
tek: 8.00–19.00; Czechoslovenia, mednarodna skupinska razstava oz. 
umetniška izmenjava razstav med Slovenijo in Češko, predstavitev del 
izbranih čeških umetnikov, Zavod za turizem Ptuj, Galerija Mesta Ptuj, 
10.  11. 2022–8. 1. 2023, Galerija mesta Ptuj, torek–nedelja: 10.00–
17.00; Klementina Golja: Abstraktne podobe krajin, razstava umetni-
ških del akademske umetnice, ki nas popeljejo v abstraktne podobe 
krajin, v katere se prikradejo različni simbolni artefakti, Galerija Luna Ptuj, 
8. 12. 2022–21. 1. 2023, sreda: 10.00–18.00, petek: 12.00–18.00, so-
bota: 10.00–13.00

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI
GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

KINO (več na www.kinoptuj.si)

ČETRTEK, 19. 1.

18.00: Mladina piše, odprtje razstave ob zaključku projekta časnika 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ki že od leta 1988 vsako leto združi 
približno 2000 učencev oziroma dijakov in njihovih učiteljev iz vse Evrope, 
CID Ptuj

PETEK, 20. 1.

17.00–19.30: Nadaljevalni tečaj lončarstva, tečaj, namenjen tistim, ki 
so glino že spoznali oz. ki so že opravili osnovni tečaj lončarstva, saj bo 
delo potekalo intenzivno in usmerjeno (Janja Repina Potočki), CID Ptuj, 
(70 €; mladi (15–29 let): 55 €)

TOREK, 24. 1.

18.00: Srčne mamice: Izzivi ocenjevanja in podpora šolajočemu se 
otroku, brezplačna srečanja za nosečnice in mamice v smislu medse-
bojnih razgovorov o aktualnih temah in izzivih (Simona Vrbančič), Špajza 
modrosti

SREDA, 25. 1.

18.00: Sabina Šinko, odprtje razstave umetniških del priznane umetni-
ce, ki slika predvsem v tehnikah akvarela, tuša in akrila na platno, papir 
in svilo, Galerija Luna Ptuj

ČETRTEK, 26. 1.

17.00: Osnove glasbene produkcije, delavnica, na kateri bo mladi pro-
ducent Netch (Nejc Geč) predstavil osnove produciranja v za to name-
njenih programih (DAW, DIGITAL AUDIO WORKSTATION) Ableton Live 
in free DAWs, CID Ptuj; 19.00: Pod morjem okoli sveta, predavanje, na 
katerem vas bo podvodni fotograf in snemalec Andrej Voje s potopisno 
projekcijo popeljal v čudoviti svet pod vodno gladino, Knjižnica Ivana Po-
trča Ptuj (razstavišče knjižnice)

PETEK, 27. 1.

22.00: Poetovio Jack in Disco vol. 2, disco fever ogrevanje pred pust- 
nim petkom, CID Ptuj

TOREK, 31. 1.

7.30–15.30: Zimske počitnice v Špajzi, brezplačno počitniško varstvo 
za otroke (1.–6. razred) z raznimi ustvarjalnimi delavnicami, Špajza mo-
drosti (do 3. 2.); 10.00–12.00: CID-ove zimske počitnice: Ročno šiva-
nje, vezenje in tkanje, počitniška otroška (7–12 let) delavnica, na kateri 
boste spoznali čudoviti svet pisanih vrvic, prejic in trakcev, ki se bodo 
prepletali ter spletli v neponovljive umetnine, CID Ptuj (15 €) (do 3. 2.)

SREDA, 4. 1.

10.00: Filmska čajanka: Korzet (Corsage), Marie Kreutzer, Avstrija, 
Luksemburg, Nemčija in Francija, 2022, 113 min, biografska drama, ki 
radikalno obračuna z romantičnim mitom o priljubljeni avstrijski cesarici 
ter »Sisi« oživi kot žensko, ki se skuša izviti iz prisilnega jopiča družbenih 
pričakovanj, projekciji bo sledilo druženje ob čaju in pecivu, Mestni kino 
Ptuj (5 €/4 €)

SOBOTA, 14. 1.

10.00: Kino vrtiček: Potepanje papirnatega zmaja, več avtorjev, 2021, 
34 min, sklop kratkih animiranih otroških filmov (4+), brez dialogov, 
sporočilno in likovno raznovrsten program kratkih animiranih filmov s 
festivala animiranega filma Animateka, projekciji filma bo sledila igralna 
delavnica za otroke, Mestni kino Ptuj (5 €/4 €)

SOBOTA, 7. 1.

9.30 in 11.00: Doktor sreča, poučna otroška gledališka predstava, ki 
govori o posledicah čezmerne uporabe mobilnikov in interneta, gostuje: 
Miškino gledališče (za abonmaja Lunca in Izven in Zvezdica in Izven) (8 
€)

NEDELJA, 8. 1.

19.30: Edward Albee Kdo se boji Virginie Woolf? Gledališka predstava 
ene najslovitejših in najpogosteje uprizarjanih dram 20. stoletja v kopro-
dukciji Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra (za Izven) (18 €)

PONEDELJEK, 9. 1.

16.00: Pokuk v pouk, vpogled v delo dijakov Gimnazije Ptuj, z vašo 
prisotnostjo bodo imeli čisto pravo gledališko izkušnjo: v pravem gleda-
lišču, s pravim občinstvom, s pravo tremo, 1. letnik, Mestno gledališče 
Ptuj; 18.00: Pokuk v pouk, vpogled v delo dijakov Gimnazije Ptuj, 2. 
letnik, Mestno gledališče Ptuj; 20.00: Pokuk v pouk, 3. letnik, Mestno 
gledališče Ptuj
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TOREK, 10. 1.

19.30: Milan Grgić: I ♥ Njofra, zaprašena, staromodna in rahlo nostal-
gična komedija, za vse jugonostalgike in tiste, ki to niti slučajno ne želijo 
biti, režija: Samo M. Strelec (za Izven), Mestno gledališče Ptuj (15 €)

NEDELJA, 29. 1.

19.30: Edward Albee: Kdo se boji Virginie Woolf?, gledališka pred-
stava ene najslovitejših in najpogosteje uprizarjanih dram 20. stoletja v 
koprodukciji Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra (za Izven) (18 €)
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Informacije: 02 74 94 530, termalniparkptuj@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

Ob nakupu 2 vstopnic 
za odrasle do 2 otroka 

32€
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Informacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.si

Podarite svojim bližnjim darilni bon za 
sprostitev v savnah in bazenih Term Ptuj ali 
razvajanje v Valens Augusta Wellnessu.
Možnost nakupa darilnih bonov preko naše spletne 
strani: www.sava-hotels-resorts.com/si/poisci-in-
rezerviraj/darilni-boni ali na recepcijah Term Ptuj.

PRIHAJA ČAS OBDAROVANJ IN RAZVAJANJA
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Rezervacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.si

MESEC ZA SIJAJ
Pripravite se na praznične dni! Poskrbite 
za mladosten videz kože z vrhunskimi 
kozmetičnimi tretmaji REVIDERM.
Wellness ponudba velja do 30. 12. 2022.

Do -15% 

popusta na 

izbrane nege 

Reviderm 

+ darilo

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

Ugodnosti ne vejajo od 26.12.2022-2.1.2023.
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NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si

051 60 60 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

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

Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj



Kolesarski center Bike Ek 
Ulica heroja Lacka 9, 2250 Ptuj
T: 02 771 2441
E: info@bikeek.si

SERVIS 
SMUČI IN BORDOV

Sodobna energetsko varčna stanovanja:
• dvosobna, trosobna, štirisobna,
• v izmeri 76,15 m2, od tega shramba 4,40 in PM  

v garaži 12,50 m2 ter večja vse do 119,30 m2,
• na ključ,
• sodobna, energetsko učinkovita gradnja,
• predvidena vselitev decembra 2023,
• prodajna cena od 160.097,76 EUR naprej…

Moderno zasnovane hiše, 
s toplotno črpalko:
• v velikosti 130 m2,  z nadstreškom 38 m2, teraso 24 m2,
• na zemljišču od 500 do 568 m2,
• na ključ (po dogovoru tudi IV. gradbena faza),
• zgrajene 2022-2023,
• akcijska prodajna cena znaša 239.900 EUR,
• prva že finalizirana, z vgrajeno kuhinjo (z 

doplačilom).

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

PRIČETEK PRODAJE NOVIH 
STANOVANJ V KIDRIČEVEM!

NOVA SOSESKA 
POPOVCI, VIDEM 
PRI PTUJU.

Več informacij: 031 310 803!  Vabljeni k ogledu, dobrodošli!


