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*Prepusti se naslednjemu poglavlju življenja.

Naj bo novo leto 
polno zdravja in 

veselja, naj se vam 
izpolni kakšna  

skrita želja.

Novo leto naj vam 
godi in da se dosti 

dobrega zgodi.

To Vam Ekipa 
Ptujske kleti iskreno, 

iz srca želi.
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Kurent je eden vidnejših simbolov slovenske identitete, zanj velja, da ga ne nosiš na sebi, 
temveč v sebi. Prebujeni demon se ob svečnici sreča s svojo bratovščino in zavzame 
Ptujsko in Dravsko polje, haloške in slovenskogoriške griče. Božanstvo se prebudi, in 
ko iz daljave zaslišiš zvok zvoncev – bratje prihajajo, začenja se! Po ljudskem verovanju 
bodo odgnali slabo, prinesli srečo, rodovitnost in zadovoljstvo.
Gonilne sile prenašanja nesnovne kulturne dediščine iz roda v rod so društva s svojimi 
člani, ki so z idejami, vizijami in izročili leta skrbno ohranjala kulturno dediščino in 
jo poistovetila s slovensko identiteto. Posamezniki, ki z zanesenjaštvom, skrbnostjo, 
vnemo ter predvsem čutnostjo vedno delujejo brez medijskega blišča. O njih ne beremo 
v vsakodnevnem časopisju in na družabnih omrežjih, a kljub vsemu prefinjeno in 
drzno tkejo vsakoletno zgodbo ohranjanja in predstavljanja kurentovega obredja. To 
so ljudje, ki v prostem času prostovoljno in z zakoreninjenim čutom do spoštovanja 
tradicije gradijo kurentovanje znova in znova. Zadnji dve leti sta dober pokazatelj, da 
je dediščina obhodov kurentov še kako živa. Kot ji niso mogli do živega niti med vojno 
in po njej, danes živimo v zavedanju, da niti težka, dolgotrajna pandemija ni mogla biti 
vzrok, da bi prenehali z izročilom!
Spomini slehernega, ki je imel čast spoznati kurenta, njegovo obredje, so nekaj, kar 
ostane zapisano za vedno. Pri meni sežejo v otroštvo in zdi se mi, da se je odvilo včeraj. 
Živo se spominjam pustne nedelje, oče me je vzel s seboj v »mesto«, na tržnico, kjer 
sem iz njegovega naročja spremljal demonski ples, ki je bil takrat za malega fantiča 
nekaj strašnega, a hkrati magičnega, v središču dogajanja se je v meni prebudila močna 
nadnaravna želja – želja življenja, ki jo še danes doživljam znova in znova. 
Mesto tisočerih obrazov, zgodovinskih znamenitosti, mesto, najbolj zaznamovano s 
časom, ki s sodelovanjem vasi z obeh bregov Drave tke zgodbo kurentovega obredja 
že leta. To so običaji, ki so z vasi prišli v mesto, in časi, ko je v mestu zavladal kurent z 
vasi, ki je vedno in povsod na svojo prisotnost, na dediščino opozarjal in opominjal s 
svojo pojavo in z glasnim zvenom zvoncev. 
Vsi, ki pletemo zgodbe zadnjih nekaj kurentovanj, si želimo, da bi v prostoru, ki nas je 
tako zaznamoval, dediščina in tradicija rasli, se ohranjali za prihajajoče rodove. Da bi 
se maskiralo čim več ljudi, da bi znova zaživeli mesto, ulice, vasi, da bi bilo tako veselo 
kot nekoč, da se duh kurentovanja vrne tja, kjer je že bil. 
Pobrskajte po svojih starih pustnih maskah, nadenite si jih, bodite pogumni in se pridite 
veselit z nami na naše tradicionalno pustno dogajanje.
Naj v deželo ptujsko pride veselje …

Ko zaživi bratovščina etnografske dediščine
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MESTNI TRG NAPOLNILI 
BOŽIČKI 

SPREJEM ZA ČLANE EKIPE 
PRVE POMOČI

SLOVESNOST OB DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI

OTROŠKO 
SILVESTROVANJE

PRVOROJENCA LETA 2023

Mestna kronika

Ptujska porodnišnica je znova pripravila 
tradicionalno obdaritev prvorojencev v 
novem letu. Prvi je 1. januarja ob 12.52 na 
svet pokukal deček Bilal, 2. januarja pa se 
mu je pridružil še deček Jure. Prvorojene-
mu je MO Ptuj podarila 300 evrov, obema 
pa čestitko z lepimi željami. V letu 2022 
so v ptujski porodnišnici opravili 981 po-
rodov, živorojenih je bilo 984 otrok, od 
tega 510 deklic in 474 dečkov, rodili pa 
so se štirje pari dvojčkov. Malčkoma in 
staršem želimo srečno in zdravo otroštvo, 
predvsem pa nepozabne in prijetne dru-
žinske trenutke.

V organizaciji Zavoda za turizem Ptuj, 
Zavoda za šport Ptuj, Mestne občine Ptuj 
in Občine Hajdina v sodelovanju s TD 
Ptuj, ptujskim Božičkom in pokrovitelji so 
26. decembra Mestni trg napolnili božič-
ki, rekreativni tekači z božičnimi kapami, 
stari, mladi, najmlajši, pa tudi božički na 
starodobnih mopedih. In kar je bilo še 
najbolj razveseljivo – po dveh letih so se 
lahko znova srečali v živo in skupaj tekli 
in se sprehodili na 11. božično-novole-
tnem ptujskem teku in pohodu. Zbralo 
se jih je okrog 300, najmlajši so tekli 200 
metrov, drugi pa okrog osem kilometrov, 
od Ptuja do Hajdoš ter nazaj na Ptuj.

Dan samostojnosti in enotnosti Republi-
ke Slovenije smo 21. decembra v Mestni 
občini Ptuj počastili z občinsko slove-
snostjo v Dominikanskem samostanu 
Ptuj. Na ta dan se ponosno spominjamo 
trenutka, ko smo Slovenci na plebiscitu 

Na Mestnem trgu so se 31. decembra od 
zadnjega dneva v letu poslovili najmlajši. 
Na otroškem silvestrovanju, ki ga je or-
ganiziral Zavod za turizem Ptuj skupaj 
z družbo Radio Tednik Ptuj, so se zaba-
vali s Polkaholiki in Dejanom Dogaja, si 

Stanka Krajnc Letonja

ogledali predstavo Miška išče prijatelje, 
se družili s škrati, ob 12. uri pa so skupaj 
z županjo Nuško Gajšek in mini župa-
njo Zojo Stater odštevali novemu letu 
naproti. Z zadnjim dnem starega leta pa 
se je zaključila tudi Ptujska pravljica, ki 
je v decembru poskrbela za raznovrsten 
program za vse generacije, za ponudbo v 
hiškah, najmlajši pa so uživali še na pra-
vljičnem drsališču na mestni tržnici in 
vrtiljaku na Miklošičevi ulici.

23. decembra 1990 enotno odločili, da si 
želimo samostojno Slovenijo – na ta dan 
smo pokazali največjo mero enotnosti 
v svoji zgodovini. Slavnostna govorka 
je bila Branka Bezeljak, častna občanka 
Mestne občine Ptuj. Sledil je praznični 
koncert Pihalnega orkestra Ptuj pod vod-
stvom dirigenta Fredija Simoniča z gostjo 
Nušo Derenda.

Županja Nuška Gajšek se je na sprejemu 
zahvalila članom ekipe prve pomoči Ci-
vilne zaščite MO Ptuj, ki so dosegli števil-
ne izjemne rezultate na regijski, državni 
in evropski ravni in se zapisali v zgodovi-
no delovanja civilne zaščite na Ptujskem. 
Podelila je pečat mesta Ptuja z likom sv. 
Jurija dolgoletnima bolničarjema Rozaliji 
Ojsteršek za izjemno poslanstvo in dosež-
ke pri prostovoljnem delu z ekipami prve 
pomoči in mag. Janezu Mercu za izjemne 
zasluge na področju dela CZ MO Ptuj.
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Ptuj bo vse od 3. do 21. februarja 
slovenska pustna prestolnica

Mateja Tomašič

63. mednarodni pustni festival z bogatimi etnografskimi, 
umetniškimi in zabavnimi vsebinami na ulice mesta ponovno 
vabi na stotine kurentov, etnografskih likov in mask. Povor-
ke, prikazi domačih etnografskih likov, koncerti, umetniški in 
dobrodelni dogodki ter plesi v maskah, dogodki v okoliških 
vaseh in kulinarična razvajanja bodo Ptuj ponovno spremenili 
v karnevalsko mesto. Program bo kot vsako leto razdeljen na 
etnografski, karnevalski in umetniško-dobrodelni sklop prire-
ditev

Tradicionalno ptujsko Kurentovanje je eden največjih evropskih 
in svetovnih etnografskih festivalov. Začne se na svečnico, 2. 
februarja ob polnoči, s kurentovim skokom na domačiji Zvonka 
Križaja – drugega princa karnevala Zokija Matevža v Spuhlji. Že 
v petek, 3. februarja, bodo ob 12. uri v Ptujski kleti predstavili 
letošnje vino Mistik, ob 15. uri pa bo na Murkovi ulici 7 odprtje 
Kurentove hiše.
Mestne ulice Ptuja in stavbe bodo karnevalsko osvetljene in 
okrašene. Za krasitev so poskrbeli vse ptujske osnovne šole in 
vrtci. Mestno hišo pa so pustno okrasili dijaki in dijakinje Šole 
za ekonomijo, turizem in kmetijstvo in njihovi mentorji. V iz-
ložbi Zavoda za turizem na Mestnem trgu bo razstava znamk 
Filatelističnega društva Ptuj. Predstavljene bodo tudi vse znamke 
preteklih kurentovanj. 
Organizacija Kurentovanja poteka pod okriljem Zavoda za turi-
zem Ptuj v sodelovanju z Mestno občino Ptuj in Javnimi službami 
Ptuj. Vsebinsko bo program potekal po smernicah, v katerih se 
je razvilo kurentovanje, kot ga poznamo danes. 
Leta 2017 je mednarodna organizacija Unesco (Organizacija 
združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) obhode 
kurentov/korantov vpisala na reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. Kar pomeni večjo mednarodno 
prepoznavnost in s tem bogatenje splošne skupne svetovne zgo-
dovine. Hkrati pa vpis varuje dediščino pred pretiranimi vplivi 
komercializacije in preprečuje dekontekstualizacijo nesnovne 
kulturne dediščine, njenega izvajanja in pojavljanja izven pri-
marnega časa in prostora.

Otvoritvena etno povorka – sobota, 11. februar, ob 
11. uri 
Etno povorka je najpomembnejši etnografski dogodek v okviru 

Kurentovanja s sodelujočimi domačimi in tujimi tradicionalni-
mi etnografskimi liki. Začela se bo na Vičavi. Skupine se bodo 
sprehodile po Prešernovi ulici, Slovenskem trgu, mimo tržnice, 
proti Mestni hiši, kjer bo ob 11. uri ptujska županja Nuša Gajšek 
mestno oblast za 11 pustnih dni predala v roke aktualnega princa 
karnevala Hinka Sodinskega, plemenitega Galla. Povorka se bo 
čez Minoritski trg in mimo Miheličeve galerije nadaljevala do 
Karnevalske dvorane. Po povorki bo v mestu potekal koncert 
skupine Recesija band, čez dan bodo potekale tudi otroške ani-
macije. Na Novem trgu pa bo tradicionalna dobrodelna Obarjada 
Lions kluba Ptuj. Začnejo ob 8. uri, razglasitev rezultatov pa bo 
ob 13. uri. 
 
Dan kurentovih in korantovih skupin – sreda, 5. 
februar, ob 16.30 in 17.30
Med Kurentovanjem je sreda vsako leto rezervirana za dan ku-
rentovih in korantovih skupin, ko se skozi mesto sprehodi na 
stotine rogatih in pernatih kurentov/korantov. Letos se bodo 
zbrali na Mestnem trgu najprej otroci, oblečeni v kurente, ob 
17.30 pa bodo Mestni trg preplavili kurenti/koranti. Organiza-
torji opozarjajo, naj otroci takrat ne hodijo med kurente, zaradi 
nevarnosti, da jih ti nehote ne udarijo z zvonci. 

Nočni spektakel – petek, 17. februar, ob 18. uri 
Na petkov večer bodo Mestni trg zavzeli krampusi, zombiji in 
drugi gospodarji noči, ki bodo uprizarjali boj med svetlobo in 
temo. Obljubljajo pa tudi ognjeno-glasbeno doživetje. Ta večer 
ob 22. uri pa bo v prostorih Centra interesnih dejavnosti pustni 
disko žur – ples v maskah ob ritmih funka, R&B-ja in disca z 
zasedbo Funk Fu in DJ-ji.
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Mestni pustni korzo – sobota, 18. februar, ob 11. uri
Povorka našemljenih meščanov ima svoje začetke že v letu 1873, 
ko je na Ptuju potekal prvi korzo pustnih mask. V čast tega do-
godka in v spomin nanj znotraj Kurentovanja v okviru urbane 
sobote obujamo mestni pustni korzo, namenjen meščanom, da 
predstavijo svoje maske in popestrijo pustno norčavo dogajanje 
v starem mestnem jedru. Dogodek bodo tradicionalno obiskali 
tudi kurenti, predstavili se bodo princi ptujskega karnevala …

Mednarodna karnevalska povorka – nedelja, 19. 
februar, ob 13. uri
Kurentovanje bo na pustno nedeljo doživelo nov vrhunec kar-
nevalskih doživetij. Mednarodna karnevalska povorka bo tudi 
letos sprevod tisočih karnevalskih mask, tradicionalnih in do-
mišljijskih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, 
sedanjosti in prihodnosti. Začetek povorke bo na Potrčevi cesti, 
od koder bodo sodelujoči krenili po Trstenjakova ulici, Vinar-
skem trgu, Ulici heroja Lacka do Mestne hiše. Od tam naprej 
pa po Krempljevi ulici, čez Minoritski trg in mimo Miheličeve 
galerije do Karnevalske dvorane. Po povorki bo v mestu zabava 
s skupino Karneval band.

Povorka otrok iz vrtcev – ponedeljek, 20. februar, ob 
10. uri 
Vsakoletno ptujsko karnevalsko dogajanje tradicionalno popestri 
otroška pustna povorka, ki bo izvedena v soorganizaciji z Vrtcem 
Ptuj, udeležili pa se je bodo otroci drugega starostnega
obdobja iz celotne Slovenije in po ulicah najstarejšega sloven-
skega mesta prebujali pomlad. Povorka se bo začela na Vičavi in 
se nadaljevala po Prešernovi ulici, Murkovi ulici, mimo Mestne 
hiše, zaključila pa se bo pri Karnevalski dvorani. 

Pustni torek in pokop pusta – 21. februar, od 12. ure 
dalje 
Na Ptuju je na pustni torek še posebej praznično. Opoldne odlo-

žimo delo in se pridružimo zabavam v starem mestnem jedru ter 
njegovih lokalih. Od 12. ure bo za zabavo skrbel DJ Stanč. Kar-
nevalsko dogajanje se po starem običaju sklene na pustni torek 
zvečer s predajo oblasti princa karnevala županji Nuški Gajšek 
(ob 17. uri) in s pokopom pusta ob 18. uri na Mestnem trgu. 

Prikazi avtohtonih pustnih likov
Ker je Ptuj z okolico prava prestolnica etnografije, se bodo 
obiskovalcem v starem mestnem jedru predstavili tradicional-
ni pustni liki med 12. in 20. februarjem ob 18. uri. Vsak večer 
bodo v mesto v tem času prišle skupine kurantov/korantov, ob 
njih pa se bodo predstavili v nedeljo (12. februarja) pokači in 
rusa, v ponedeljek (13. februarja) orači, baba deda nosi, v torek 
(14. februarja) cigani, Jürek in rabolj ter ploharji in v četrtek 
(16. februarja) kopjaši, vile, piceki, medvedi. V ponedeljek (20. 
februarja) pa se bodo ponovno predstavili kurenti in koranti. 

Pustna ringarajanja za otroke
Na iste dni kot predstavitve etnografskih likov pa bodo med 17. 
in 18. uro na Mestnem trgu pustne zabave in animacije za otroke, 
ki bodo poskrbele, da bodo tudi najmlajši uživali v pustnem 
vzdušju, v soboto, 18. februarja, pa med 16. in 18. uro na Mestni 
tržnici. 18. februarja bo otroško pustno rajanje v Klubu Gemina 
XIII v Grand hotelu Primus. 

15. Mednarodna likovna nagrada ex-tempore Ptuj 
2023 
Dela s področja slikarstva in kiparstva na temo karnevala, kuren-
ta, pustnih mask, pomladi ali proste teme lahko prijavite do 7. 
februarja. V soboto, 11. februarja, bo v sklopu ex tempora likovna 
kolonija, kjer bodo umetniki na platno ujeli karnevalski utrip 
najstarejšega slovenskega mesta. Podelitev nagrad dobitnikom in 
odprtje razstave njihove aktualne produkcije ob 63. Kurentovanju 
pa bosta v soboto, 18. februarja, ob 10. uri v Galeriji Magistrat, 
razstava del pa bo na ogled do 2. marca.

Dogajanje v Karnevalski dvorani Arena Campus 
Sava Ptuj 
Za organizacijo zabavnega glasbenega programa v Karnevalski 
dvorani je bilo lani na razpisu Zavoda za turizem Ptuj za obdobje 
treh let izbrano podjetje Radio-Tednik Ptuj. Na otvoritvenem 
koncertu 3. februarja bo nastopila Ceca; v soboto, 4. februarja, bo 
rock večer s Siddharto in Letećim odredom; v petek, 10. febru-
arja, bodo nastopili Dražen Zečič, Mambo Kings in Aktualova 
galama; v soboto, 11. februarja, Polkaholiki, Saša Lendero in 
Kingstoni; sledi Valentinov koncert 14. februarja (Tomislav Bralić 
in Klapa Intrade); v sredo, 15. februarja, bo otroška zabava s Čuki 
in Ribičem Pepetom; 17. februarja bo Kurentanc, nastopili bodo 
Magnifico, Rok 'n' Band in David NYX; na pustno soboto, 18. 
februarja, bo karnevalski bal z večerjo, nastopili pa bodo Jasmin 
Stavros, Natalija Verboten, Gadi, Buryana; na pustno nedeljo, 19. 
februarja, pa bodo nastopili Chicas in Smile.
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Pomen in vloga princev ptujskega 
karnevala
Mateja Tomašič

Idejni vodja zgodbe princev ptujskega karnevala je Branko 
Brumen, častni predsednik Društva Svet princev karnevala 
FECC Ptuj Slovenija in generalni sekretar Evropskega zdru-
ženja karnevalskih mest (FECC). Ideja lika je povzeta po ideji 
zahodnoevropskih karnevalov. Častni naziv princ karnevala se 
podeli tistemu, ki se je izkazal z delom na družbenem in kul-
turnem področju, ki je s svojim prizadevnim delovanjem širil 
prepoznavnost in pomen kurentovanja ter prispeval k ohranjanju 
dediščine kurenta in bogate pustne tradicije na Ptujskem. 
Inavguracija princa karnevala je vedno na martinovo, 11. novem-
bra, ob 11. uri in 11. minut. Ta datum so izbrali z razlogom, saj 
ta dan velja za »jesenski pust« ali »mali fašenk«, in tudi z željo 
povezati kulturo vina in mask na Ptuju, ki sta stalnici razvoja in 
promocije mesta. Mandat princev pa v zadnjem obdobju traja 
dve leti (prvih nekaj let so ga izbirali vsako leto). 18. princa 
karnevala so slovesno ustoličili novembra 2020 na dvorišču Ptuj-
skega gradu. Ker pa je njegovo prinčevanje obe leti zaznamovala 
epidemija covida-19, so njegov mandat podaljšali za eno leto.

Vitez Hinko Sodinski, plemeniti Gall – 18. princ 
karnevala
Hinko Šoštarič že od mladih nog v okviru Turističnega dru-
štva Sodinci sodeluje pri ohranjanju etnografske dediščine. Z 
društvom je z izvirnimi karnevalskimi maskami, ki jih skupaj 
z ženo ustvarjata v njegovi delavnici, sodeloval na karnevalih 
doma in v tujini. 
Po izboru zgodovinarke Marije Hernja Masten je prinčevsko ime 
dobil po vitezu, ki je domoval na starodavnem sodinskem gradu, 
utrdbe s sodno pravico, po kateri je kraj Sodinci dobil ime. Princa 
spremlja njegova gospa slovanskega porekla, Stanka plemenita 
Gall. Marija Hernja Masten je poskrbela tudi za vizualno podobo 
viteza in gospe, ki s ponosom že tretje leto pripovedujeta zgodbo 
o sodinski gospodi. 

Pred letošnjim kurentovanjem je 18. princ karnevala napove-
dal skorajšnje pustno dogajanje: »Letos je pred nami 63. Ku-
rentovanje, na katerem imam odgovorno vlogo predstavljanja 
in promoviranja ptujskega karnevala ter vseh drugih okoliških 
pustnih prireditev. Kot veleva tradicija, je pust čas veselja in 
norčavosti, zato sem prepričan, da bo tudi letošnji postregel z 
nekaj novimi dogodivščinami. Želim si, da bi nam skupaj uspelo 
ohraniti pustne običaje in prireditve na visoki ravni ter obisko-
valcem pričarali nekaj nepozabnih trenutkov, ki bi se jim vtisnili 
v spomin, tako da bi se radi vračali v naše kraje.«
Na otvoritveni slovesnosti Kurentovanja 11. februarja bo princ 
karnevala od ptujske županje v imenu vseh pustnih likov in mask 
prevzel ključe mesta ter »oblast« za čas festivala – do pepelni-
ce. V tem času bo na osrednjih pustnih prireditvah doma in v 
tujini predstavljal kurentovanje in naše mesto. Ključe mesta pa 
bo županji vrnil na pustni torek, ob pokopu pusta.

Dosedanji princi ptujskega karnevala
V času kurentovanja se povorkam po mestu pridružijo princi, 
nekateri v prinčevskih opravah v spremstvu svojih gard ali pa 
kot del svojih etnografskih skupin. To so prvi princ karnevala 
Jože Gašperšič – princ Gašper I., Zvonko Križaj – Matevž Zoki 
II., Zlatko Gajšek – don Zlatko III., Ivo Rajh – plemeniti Moškon 
Rajh, Branko Cajnko – Cajnko Friderik V., Marjan Cajnko – 
plemeniti Holoneški VI., Marko Klinc – Klinc Hauptmann Spu-
hljanski, Slavko Kolar – Slavko plemeniti Kacherl, Miran Urih 
– majer Cirkovški, Stanko Vegan – Vegan Turniški, Milan Senčar 
– vitez Senčar, plemeniti Bernard Ptujski, Janez Golc – plemeniti 
baron Jakob Breuner Markovski, Vlado Hvalec – plemeniti Jurij 
Oprossnitzer, Miroslav Slodnjak – vitez Dornavski, Rajko Jurgec 
– Bertold Draneški, Aleš Goričan – plemeniti Janez Maksimilijan 
Gregorič, Darko Cafuta – baron Jakob Zekel Videmski.

Lik princa karnevala je bil v kurentovanje vpeljan leta 2000 v 
čast jubilejnega 40. kurentovanja na Ptuju. Prvi princ karne-
vala je na martinovo, 11. novembra leta 1999, postal Jože 
Gašperšič – princ Gašper I. Letos bo oblast nad mestom 
v času pustovanja prevzel že 18. princ karnevala, vitez Hin-
ko Sodinski, plemeniti Gall, saj je njegovo glavno poslanstvo 
vezano na 11-dnevno pustovanje, ko bo na čelu povork in 
protokolarni vodja dogodkov v okviru kurentovanja.
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Tradicionalni pustni liki

Bronja Habjanič

RUSA
Rusa je živalska maska, s katero želijo tisti, ki si jo nadenejo, 
vplivati na plodnost in zdravje pri konjih in drugi živini. Poznajo 
jo tudi drugod po Sloveniji in Evropi, zlasti tam, kjer je razvi-
ta konjereja. Ruse nastopajo na samostojnih pustnih obhodih 
po vaseh in organiziranih prireditvah, priključujejo pa se tudi 
oračem. Razlikujemo med štirinogimi in dvonogimi rusami. V 
štirinogo ruso, ki jo na Ptujskem polju imenujejo gambela ali 
mela, se spravita dva fanta, ki si nadeneta na rame okoli dva 
metra dolgo leseno ogrodje, katerega daljši stranici sta povezani 
z več v lok ukrivljenimi vejami. Ogrodje je prekrito s ponjavo. 
Spredaj je nanj pritrjena glava, ki je lahko tudi nasajena na lesen 
drog, s katerim jo prvi fant premika. Lahko je opeta s kožuhom, 
ima narisana ali nabita očesa, ušesa in gibljivo spodnjo čeljust, ki 
se premika z natezanjem in spuščanjem vrvice. Zadaj je pritrjen 
rep, pod katerim visijo napihnjeni svinjski mehurji, ki predsta-
vljajo prašnike. Nekatere ruse imajo na hrbtu še lutko iz cunj, t. 
i. fačeka. V Halozah in Slovenskih goricah poznajo tudi dvonoge 
ruse. Vanje se našemijo posamezniki tako, da nosilec v višini 
pasu gleda iz trupa in predstavlja tudi jezdeca, pri tem pa ima 
roke skrite pod trupom. Ogrodje trupa, ki si ga s trakovoma 
obesi na ramena, je prekrito z do tal segajočo belo platneno 
ponjavo. Zadaj je obešen rep, glava pa je iz lesa in nasajena na 
leseno palico. Gobec je znotraj pobarvan rdeče in ima gibljivo 
spodnjo čeljust, ki se premika z vrvico. Z drugo roko pa nosilec 
premika palico z glavo. Spreten in uren nosilec doseže, da je 
glava zelo gibljiva in hkrati z njo hlasta na vse strani. Dvonoge 
ruse poznajo tudi v Markovcih, ko so jih v 90. letih prejšnjega 
stoletja po lokalnem izročilu ponovno obudili v življenje. Nosilec 
se skrije pod ogrodje s plahto, na katero sta pritrjena preprosta 
lesena glava in rep. Ruso spremljata pobirač ali poberač in gonjač, 
ki ga na Ptujskem polju imenujejo porta, v Halozah pa forar. Vsi 
skupaj prihrumijo na kmečko dvorišče, kjer poskušajo nemirno 

in neubogljivo ruso prodati gospodarju. Po večinoma neuspeli 
kupčiji voščijo srečo, domači pa jih vedno pogostijo s pijačo in 
obdarijo s kakšno klobaso ali čim drugim, najraje od vsega pa 
vzamejo denar.

MEDVED
Z medvedom in gonjačem se srečamo na Ptujskem polju. Njun 
izvor ni natančno znan, najbrž pa predstavljata medveda in go-
njača, ki sta nekoč hodila in zabavala ljudi po vaseh. Poznamo 
dvoje različic medvedov. Prvi imajo hlače in jopič iz vrečevine, 
natlačene s senom. Rokavi in hlačnice so na spodnjih koncih 
zavezani, da ne izgubijo sena. Glava je narejena iz blaga ali vre-
čevine, vanjo so vrezane odprtine za oči, na zatilju pa so lahko 
tudi prišiti koščki krzna. Novejšega datuma so medvedi, ki imajo 
hlače, jopič in glavo iz ovčjega kožuha. Na glavi so ušesa, odprtine 
za oči in gobec z rdečim žrelom in zobmi iz belega fižola. Gonjač 
in pobirač sta ponavadi oblečena v cigana. Hodijo od hiše do 
hiše, kjer medved pleše in uganja norčije. Na pustnem sprevodu 
v Markovcih nastopijo medvedi in gonjači v skupini, pri čemer 
jim je v največje zadovoljstvo preganjanje mladih deklet.

PICEK
Nesnost pri kokoših in dobra letina na vrtu sta povezani z otro-
ško masko picekom, redko razširjenim tipom ptičje maske. V 
Sloveniji jih poznamo na Ptujskem polju, na Goriškem in onstran 
italijanske meje v Beneški Sloveniji. V piceka se našemi fantič, ki 
se obleče v bele hlače. Čez život si nadene belo oblačilo, ki je speto 
okoli vratu. Včasih so si nadeli takšno krilo tudi čez hlače. Na 
glavi ima visoko stožčasto kapo iz kartona, ki je okrašena s pisa-
nimi papirnatimi trakovi. Obraz si običajno namaže z barvicami. 
Zajaše leseno palico, ki ima na sprednjem koncu izrezljano kurjo 
glavo, zadaj pa je privezan šop kurjih peres. Pred desetletji so se 
fantiči odeli kar s starim materinim spodnjim krilom, na palico 
pa so nataknili pravo kurjo glavo. Picek hodi od hiše do hiše s 
pobiračem, ki je prav tako deček, oblečen kakor odrasli moški, 
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v stare hlače, srajco, suknjič in moder predpasnik, na glavo pa 
si povezne klobuk. V rokah nosi grablje in košaro s plevelom, 
semenom. Na kmečkem dvorišču zapojeta in zaplešeta ter želita 
dobro letino in nesnost pri kokoših. Ena izmed pesmi se glasi: 
»Dobro jutro, mati! Dajte, no, že gori vstati, kikeriki, kikeriki, 
naš picek vaše kure budi.«

VILE
Vile so novodobni in umetni pustni lik iz 30. let prejšnjega stole-
tja. Po pripovedovanju je neka učiteljica uprizorila z otroki pra-
vljično igro z vilami, ki so se kasneje priključile tradicionalnim 
pustnim obhodom. Danes so znane vile s Ptujskega polja, pred 
desetletji pa so bile priljubljene tudi v vzhodnem delu Haloz. 
Deklice se oblečejo v bele obleke s pletom čez ramena in papir-
nato krono na glavi. Izberejo si kraljico, ki je običajno največja 
deklica, od drugih pa se loči tudi po večji in lepši kroni. Na 
dvorišču se postavijo v krog in zaplešejo okoli kraljice, pojejo 
pesmi in voščijo srečo. Pesem iz 60. let prejšnjega stoletja se je 
glasila: »Me deklice smo prav vse vile, me namenle smo se k vam. 
Vi mladi in pa stari, vsi bodite pozdravljeni.«

KOPJAŠ
Kopjaš sicer ni prava pustna maska, njegovo pravo mesto je na 
kmečki svatbi, kjer streže ženinu in nevesti in skrbi za veselo raz-
položenje in počutje vseh povabljencev. Zato mora biti navihan, 
poskočen in iznajdljiv, obenem pa še dober plesalec in pevec. 
Kopjaš je fant ali moški, oblečen v črno pražnjo obleko, belo 
srajco in kravato. Obut je v visoke črne škornje. Za klobukom 
nosi pušeljc s tribarvnimi svilenimi trakovi. Čez desno ramo 
na levi bok ima pripeto belo-modro-rdečo tribarvno zastavo. 
V rokah drži leseno kopje z raznobarvnimi trakovi, ki ga meče 
visoko v zrak. Velika sramota pa je, če ga ne ujame in mu pade 
na tla. Leta 1960 so kopjaši kot skupina prvič nastopili na čelu 
pustnega sprevoda na Ptuju. Takrat so postali nepogrešljiv del 
kurentovanja na Ptuju in od leta 1992 tudi pustne prireditve v 
domačih Markovcih.

BABA DEDA NOSI
Na vsem območju naletimo na priljubljeni lik baba deda nosi ali 
ded babo nosi, ki je znan v številnih evropskih državah. Povezuje-
mo ga z likom starca ali starke, maskami, ki predstavljajo duhove 
prednikov. Nosilec maske stopi v naramni, iz šibja narejen koš 
brez dna. Spredaj je pritrjena lutka babe ali deda, odvisno od 
tega, kaj lik predstavlja. Skladno s tem je našemljen fant v deda 
ali babo, ki ima praviloma poudarjeno oprsje.

DORNAVSKI CIGANI 
Dornavski cigani so že nekaj desetletij del pustnega dogajanja na 
ptujskem kurentovanju in pustnih sprevodih v okoliških vaseh. 
Množično jih videvamo v pisanih oblačilih in najrazličnejših 
vlogah, kot prodajalce predmetov vprašljive kakovosti in su-
mljivega izvora, brusilce nožev, vedeževalce usode itd. Cigan-
ske »družine« se prevažajo na vozovih, ki jih vlečejo konji ali 
traktorji. Številni, tako odrasli kot otroci, kadijo cigarete in pipe. 
Pogosto jih spremljajo muzikantje z različnimi inštrumenti.
V preteklosti so v Dornavo redno prihajali Romi, ki so prosjačili 
od hiše do hiše. Prosili so za darove vaščanov, najbolj pa so se 
razveselili mesa, kruha in žive kokoši. V vas so prišli peš ali pa 
so se pripeljali z lesenimi vozovi. To prosjačenje je spodbudilo 
prednike, da so se tudi sami po letu 1950 prvič preoblekli v Rome. 
Volja in moč sta jim omogočili, da so se leta 1961 predstavili 
tudi na ptujskem karnevalu. Življenje Roma nekoč ni bilo le 
prosjačenje, temveč so se ukvarjali z različnimi obrtmi. Brusili 
so nože, škarje, popravljali ure, dežnike in lonce. Prekupčevali 
so z zlatnino, prodajali ure. Rominje so po svetu znane po svoji 
jasnovidnosti in »šloganju« iz kart, roke, kave. Romi so tudi dobri 
muzikanti. Največkrat igrajo kitaro ali harmoniko. So samouki, 
imajo odličen posluh in čut za igranje. Ob dobri glasbi si še kaj 
spečejo, se veselijo, zapojejo, zaplešejo. Ne hitijo. Za vse najdejo 
čas. Prižgejo cigareto, pijejo kavo. Na svet gledajo s svetle plati. 
Na etnografskem liku cigana iz Dornave je nek poseben čar, ki 
ga težko ubesedimo. Najpomembnejše je, da si cigan s srcem.
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Kmalu odpira vrata Kurentova hiša na 
Murkovi ulici

Mateja Tomašič

»Letošnje leto je za nas še posebej slovesno in predvsem drugač-
no, odpiramo Kurentovo hišo, s katero želimo kurentovo obredje, 
njegovo izročilo in nesnovno kulturno dediščino približati vsem 
obiskovalcem Ptuja vse leto. Kot varuhi poslanstva predstavljamo 
bogato etnološko dediščino kurenta/koranta, kar lahko začutijo 
od svečnice do pepelnice. S pomočjo sodobne tehnologije in s 
pristno predstavitvijo v Kurentovi hiši vam je ponujeno edin-
stveno doživetje izven tega časovnega okvira, istočasno pa na-
govarjamo obiskovalce Ptuja, da naše mesto in okolico obiščejo 
vse dni v letu,« je povedal predsednik Zveze društev kurentov 
Aleš Ivančič. Gre za projekt Zveze društev kurentov, ki skrbi za 
izvedbo in vsebinski del, ter Mestne občine Ptuj, ki je v prora-
čunu za leta 2021–2023 zagotovila finančna sredstva za izvedbo 
projekta. Prostor, v katerem so uredili Kurentovo hišo, obsega 
107,5 m² in je razdeljen na osrednji prostor in kletne prostore. 
Zveza društev kurentov je bila nosilec pri nominaciji kurentove-
ga obredja, ki je bila razglašena za živo mojstrovino državnega 
pomena in vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. Z željo in hkrati zavezo, ki jo nala-
gajo te nominacije, je Mestna občina Ptuj Zvezi društev kurentov 
prostor predala v brezplačno uporabo z namenom, da se v njem 
vzpostavi holistična muzealska interpretacija, ki si bo prizadevala 
za vse pomembne cilje, ki izhajajo iz Unescove nominacije.
Tradicionalni lik in njegovo obredje bodo predstavili s pomočjo 
sodobnih tehnologij
»V središču Kurentove hiše je ohranjanje in valorizacija nesnovne 
kulturne dediščine s pomočjo razvoja nove kulturne ponudbe 
ter integracije inovativnih praks ohranjanja in oživljanja dedišči-
ne. Nesnovna kulturna dediščina brez ali s premalo raznovrstne 

vsebine ostaja neprepoznavna ali neizkoriščena. Ta izziv bomo 
reševali s pomočjo najnovejše tehnologije, ki omogoča pred-
stavitev kulturne dediščine na doživljajski in inovativen način. 
Te rešitve pa tudi predstavljajo učinkovito ohranjanje kulturne 
dediščine za naslednje rodove,« je Kurentovo hišo opisal Ivančič.
Predstavitve so posneli z najnovejšo tehnologijo, ki omogoča 
različne predstavitve v tridimenzionalni tehniki s prostorskim 
zvokom THX in občutkom neposrednega udejstvovanja pri 
predstavitvi kurentovega obredja, ki bo obiskovalcu ponudila 
neposreden stik z množico kurentov/korantov in občutkom, da 
je v samem središču dogajanja. Kurentova hiša bo odprta za obi-
skovalce vse leto, predstavitve pa so pripravili v več tujih jezikih. 
V Kurentovi hiši bo z uporabo modernih tehnologij spozna-
vanje kurenta/koranta in njegovega obredja interaktivno in s 
tem bolj izobraževalno, zapomnljivo, individualizirano, doživeto 
ter globalno prepoznavno. Digitalna predstavitev bo zajema-
la predstavitev kurenta/koranta (pernati, rogati, haloški …) in 
učila obiskovalce o pomenu in razlikah kurentov/korantov, ki 
kot edinstveni lik obstaja zgolj na Ptujskem in Dravskem polju. 
Obiskovalci bodo kurentovo opravo lahko tudi oblekli ter tako 
doživeli občutek, kako je pod to demonsko masko. Obiskovalcem 
bodo na voljo številni spominki povezani s kurentom/korantom 
ter kurentovo vino mistik, ki je plod sodelovanja Zveze društev 
kurentov in Ptujske kleti. 
Kurentova hiša je namenjena vsem skupinam kurentov, tudi 
tistim, ki delujejo izven zveze, saj pomagajo, da etnografska de-
diščina ostaja prepoznavna. Kurentovanje tako želijo približati 
ljudem, da začutijo to mističnost, utrip in vse, kar je povezano 
s kurentom.

Prostori na Murkovi ulici 7, ki jih je pred 
selitvijo v nove prostore na Mestnem 
trgu uporabljal Zavod za turizem, je ob-
čina dala v upravljanje Zvezi društev ku-
rentov. Ti so tam uredili Kurentovo hišo, 
ki bo odprla svoja vrata 3. februarja. V 
njej bo predstavljeno kurentovo obred-
je, s katerim sta se Ptuj in Spodnje 
Podravje vpisala na Unescov seznam 
svetovne nesnovne kulturne dediščine.
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Stanka Krajnc Letonja

Delovanje četrtnih skupnosti 

Prostori, ki so v upravljanju četrtne skupnosti, so na voljo vsem 
občanom, društvom in posameznikom. Vsak, ki prostor najema, 
mora imeti sklenjeno veljavno najemno pogodbo. Cena najema 
je določena s cenikom, sprejetim na svetu četrtnih skupnosti, 
za najem poslovnih prostorov pa se objavi razpis z možnostjo 
prijave in najema za določeno obdobje. 
Za najem prostora doma krajanov so osebe za stik strokovni 
sodelavci, zadolženi za posamezno četrtno skupnost. Ti preverijo 
razpoložljivost terminov, nato pa potencialnemu najemniku po-
šljejo cenik in vlogo. Po prejemu izpolnjene in podpisane vloge 
se pripravi najemna pogodba, ki jo najemnik podpisano vrne 
pred nastopom najema, za katerega prejme plačilni nalog. 
Vsaka ČS ima hišnika, ki najemniku preda ključe in jih prevzame 
po najemu. Hišnik je dolžan preveriti, ali so prostori v enakem 
stanju kot pred najemom.

Stik za občane
V občinski upravi so vam za vsa vprašanja na voljo sodelavci, ki 
pokrivajo posamezne četrtne skupnosti, sicer pa pristojni oddel-
ki glede na področje posamezne pobude, vprašanja.
Področje cestne in komunalne infrastrukture: Andrej Trunk, 
vodja oddelka za gospodarske dejavnosti – 02 748 29 60, andrej.
trunk@ptuj.si.
Področje nepremičnin, nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, uporaba javnih površin idr.: Martin Kukovič, vodja 
oddelka za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem 
– 02 748 29 82, martin.kukovic@ptuj.si.
Področje upravljanja z domovi četrti in strokovna dela za četr-
tne skupnosti, podporne naloge za civilno zaščito in reševanje 
idr.: Matej Gajser, vodja sekretariata za splošne zadeve – 02 748 
29 16, matej.gajser@ptuj.si.
Četrtne skupnosti Breg - Turnišče (Mestni trg 1, 2250 Ptuj), 

V Mestni občini Ptuj deluje osem četr-
tnih skupnosti, ki prednostno upravljajo 
s premoženjem, danim v uporabo s 
posebnim odlokom, skrbijo za pospe-
ševanje kulture in drugih društvenih 
dejavnosti in opravljajo druge naloge, ki 
so nanje prenesene z odlokom. Sveti 
četrtnih skupnosti sodelujejo in dajejo 
mnenja pri zadevah lokalnega pomena, 
ki imajo bistven vpliv na življenje kraja-
nov. 

Center (Jadranska ulica 6, 2250 Ptuj), in Spuhlja (Spuhlja 
12a, 2250 Ptuj):
Podatki za stik: Mirjana Kocmut Pistotnik, tel. št.: 02 748 29 75; 
e-naslova: obcina.ptuj@ptuj.si, mirjana.kocmut@ptuj.si.
Četrtne skupnosti Grajena (Grajena 57, 2250 Ptuj), Rogoznica 
(Slovenskogoriška cesta 18, 2250 Ptuj) in Panorama (Vičava 
46, 2250 Ptuj):
Podatki za stik: Mitja Mešl, tel. št.: 02 748 29 19; e-naslova: 
obcina.ptuj@ptuj.si, mitja.mesl@ptuj.si.
Četrtni skupnosti Ljudski vrt (Rimska ploščad 24, 2250 Ptuj) 
in Jezero (Belšakova ulica 20a, 2250 Ptuj):
Podatki za stik: Denis Hrga, tel. št.: 02 748 29 81; e-naslova: 
obcina.ptuj@ptuj.si, denis.hrga@ptuj.si.

Četrtne skupnosti v novi sestavi
Četrtne skupnosti imajo v mandatu 2022–2026 nove predstav-
nike. Predsedniki so nam na kratko predstavili svojo vizijo dela 
v tem mandatu. 

ČS Breg - Turnišče

Vladimir Koritnik, predsednik ČS Breg - Turnišče

Spoštovane občanke in občani, najprej hvala za vaš glas, v novem 
letu pa vam želim predvsem zdravje in osebno srečo. V ČS Breg - 
Turnišče bomo tudi v prihodnje tvorno sodelovali z županjo MO 
Ptuj Nuško Gajšek, s strokovnimi službami MO Ptuj, mestnimi 
svetniki, z lokalnimi društvi in institucijami ter skrbeli za višjo 
kakovost bivanja, za medgeneracijsko sodelovanje ter za razvoj 
kulture in športa v četrti. Izvedli bomo prireditve, projekte in 
programe, kot so »Veseli december«, ki ga organizira JVVZ 
Vrtec Ptuj v sodelovanju s četrtjo, »Srečanje občanov, starih 70 
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let in več let iz ČS Breg - Turni-
šče«, »Praznik ČS Breg - Turni-
šče«, »Srečanje ob zaključku leta«, 
ter sodelovali pri čistilni akciji in 
pri prireditvah, organiziranih v 
četrti. Svet ČS Breg - Turnišče 
se bo zavzemal za rešitev infra-
strukturne problematike v četrti 
in na strokovne službe MO Ptuj 
ter institucije naslavljal pobude s 

področja cestne in komunalne infrastrukture, se zavzemal za 
urejeno in ljudem prijazno okolje ter na strokovne službe MO 
Ptuj in institucije naslavljali pobude za ureditev vodotoka Stu-
denčnica, urejene peš poti, zelenice in druge površine ter ure-
ditev grajskega parka pri dvorcu Turnišče in dvorca Turnišče. 
Na področju prometne varnosti se bomo še naprej zavzemali za 
vzpostavitev varnih šolskih poti in urejenost šolskih poti, zaris 
prehodov za pešce na območjih, kjer so ti potrebni zaradi za-
gotovitve varnosti peščev v skladu z mnenjem stroke, sanacijo 
cestišč, pločnikov, bankin idr.

ČS Center

Nejc Bedrač, predsednik ČS Center

V tem letu se zaključuje obnova 
Stare steklarske delavnice, pripa-
dajočega dvorišča ter Vrazovega 
trga s pripadajočimi ulicami. Z 
obnovo Stare steklarske delavnice 
bodo dobili mladinski ustvarjalci 
nove prostore, ki jih bodo upo-
rabljali za njihovo udejstvovanje 
v kulturi. Tja se seli tudi nekaj 
javnih zavodov. S tem se bo v sre-
dišče mesta ponovno vrnila mlada 

ustvarjalnost. 
Še vedno je ena izmed večjih pomanjkljivosti mestnega jedra za-
gotavljanje zadostnega števila parkirišč za stanovalce, obiskovalce 
in zaposlene, ki delujejo v mestu. Upamo, da se na tem podro-
čju začnejo uresničevati želje po večjem številu parkirnih mest. 
Treba pa bo tudi izvesti prenovo dotrajanih cest. Po dogovoru 
predsednikov ČS ter MO Ptuj se za vsako leto določi seznam 
cest, ki se obnovijo v MO po ključu, ki nam prinese obnovo čim 
več cest. Želimo si, da bi bilo v načrtih za ta mandat vključenih 
tudi nekaj cest iz ČS Center. 
Pozdravljamo angažiranost lokalne politike in države pri reševa-
nju vprašanja pomanjkanja prostora za muzejsko zbirko PMPO. 
Želimo čimprejšnjo obnovo objekta grajska kašča in umestitve 
muzejske zbirke, ki je trenutno v depojih, v njo.
Lansko leto smo skupaj z MČ Ljudski vrt izvedli druženje obča-
nov, ki živijo v obeh četrtih. Dogodka se je udeležilo veliko število 
prebivalcev, ki smo jim zagotovili šotor z glasbo, toplo malico, ko-

stanje ter najmlajšim animacijski program. Po pozitivnih odzivih 
občanov si želimo, da bi ta dogodek postal tradicionalen jesenski 
dogodek obeh društev. Želimo pa si tako številčen obisk tudi na 
drugih dogodkih, kot je čistilna akcija Očistimo naše mesto Ptuj.

ČS Grajena

Luka Žižek, predsednik ČS Grajena

Četrtna skupnost Grajena, ki 
poleg naselja Grajena pokriva tudi 
Mestni Vrh, Grajenščak in Krče-
vino, je izjemna tako po velikosti 
kot po številnih dejavnostih za 
občane. Tudi v tem mandatu se bo 
nadaljevalo z že znanimi tradici-
onalnimi projekti in prireditvami 
(praznik ČS Grajena, praznovanje 
prvega maja, srečanje s krajani, 
starimi nad 70 let, čistilna akcija ...). 
Velikost in pestrost delovanja četrtne skupnosti ponuja izzive, ki 
se jih v svetu ČS zavedamo. Novoizvoljeni člani sveta ČS Grajena 
se strinjamo, da v novem mandatu k izzivom pristopimo kar se 
da realno in odločno. Velik potencial vidimo v energiji in idejah 
lokalnih društev, ki s svojim prispevkom dajejo veliko dodano 
vrednost življenju in razvoju naše skupnosti. 
Želja za naslednja štiri leta ostaja nadaljevanje in poglabljanje 
sodelovanja z društvi ter vsemi občani ČS Grajena. V največji 
meri želimo prisluhniti občanom ČS Grajena, njihovim idejam 
in željam ter v okviru finančnih sredstev ter zmožnosti s tvornim 
sodelovanjem z MO Ptuj in županjo izpeljati dejavnosti, ki bodo 
omogočale boljše, varnejše in kakovostnejše življenjske pogoje. 
Veliko je še za postoriti na komunalni ter cestni infrastrukturi. 
Posebna pozornost bo namenjena tudi varnim šolskim potem 
učencev OŠ Ljudski vrt, podružnica Grajena, avtobusnim posta-
jališčem in še kaj se bo našlo. Člani sveta bomo s pobudami in 
predlogi naslavljali potrebe za razvoj in se v največji meri trudili 
za njihovo uresničitev. 
Zavedamo se, da uspešno delovanje društev in sodelovanje po-
sameznikov v njih dviga kakovost življenja in omogoča enako-
meren razvoj tako Četrtne skupnosti Grajena kot mesta Ptuj.

ČS Jezero

Viktorija Bezjak, predsednica ČS Jezero

ČS Jezero leži vzhodno od železniške proge in je po površini med 
večjimi ČS v MO Ptuj. V petčlanskem svetu ČS smo se odločili, 
da bomo svoje delo in uspehe sproti beležili na domači spletni 
strani in na družabnem omrežju FB. Hkrati vabimo krajane, da 
si ogledajo našo spletno stran (mcjezero.si), kjer najdejo aktualne 
informacije, povezave, podatke za stik članov. Želimo si dejav-
nejšega sodelovanja krajanov pri organiziranju in vodenju ČS. 
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Pritegniti želimo tudi mladostni-
ke in mlade družine, kjer je bilo 
zaznati manj interesa za dejavno 
sodelovanje. V načrtu imamo, da 
bo MO Ptuj letos dokončala špor-
tno igrišče in ga predala namenu. 
Končni videz in uporaba bosta 
odvisna od vseh deležnikov, zato 
so predlogi dobrodošli.
V skladu s sprejetim programom 

dela za obdobje 2022–2026 bomo sledili smernicam:
– OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA: ozaveščanje 
krajanov v skrbi za zdravo življenje in okolje, tudi spremljanje 
dejavnosti na odlagališču CERO GAJKE; sanacija vodovodnega 
omrežja; dograjevanje kanalizacijskega sistema; vzdrževanje in 
sanacije ulic ter spremljanje dogajanja pri načrtovanju in gra-
dnji obvoznice; prisluhnili bomo potrebam osnovne šole in jih 
podprli.
– RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV: prireditve in koncerti naših 
društev v sodelovanju z OŠ Mladika in Vrtcem Ptuj; k sode-
lovanju bomo povabili Policijsko postajo Ptuj, AMD Ptuj in 
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj; v skrbi za najstarejše bomo 
aktivirali program ZDRAVO ŽIVLJENJE.
– REDNO DELO SVETA ČS: delo sveta v interesu krajanov; 
skrb za dom krajanov; sprotno obveščanje krajanov o dogaja-
njih tudi na prijetnejši način do tistih, ki ne obvladajo sodobne 
tehnologije, torej z obvestili in letaki. 
Našim krajanom želimo zdravo, mirno in srečno leto 2023!

ČS Ljudski vrt

Štefanija Gajšek, predsednica ČS Ljudski vrt

Naša četrt je glede na število pre-
bivalstva največja. Za druženje na 
prostem in rekreacijo so nam na 
voljo sprehajalna in trim steza, 
mladim družinam z otroki so na 
voljo igrala in doživljajski park, pa 
športno igrišče, gostinski lokal s 
ponudbo in sanitarijami. Uredila 
se je cestna infrastruktura, za-
gotovo pa je pred nami še veliko 
izzivov.

Ponosni smo, da smo skupaj s ČS Center v lanskem letu izvedli 
skupno druženje, ki se je, glede na to, da gre pretežno za bloko-
vsko naselje in se ljudje med sabo sploh ne poznamo, izkazalo za 
zelo dobrodošlo. Želela bi si in verjamem, da lahko taka druženja 
postanejo tradicionalna. Tudi sicer si v prihodnje želim dejav-
nega sodelovanja z županjo, s strokovnimi službami občinske 
uprave, predvsem pa z občani, da se s svojimi predlogi in ideja-
mi obrnejo na nas in da s skupnimi močmi skušamo prispevati 
k dvigu kakovosti bivanja v naši četrtni skupnosti v skladu z 

zmožnostmi. Svet ČS Ljudski vrt se bo tudi v prihodnje zavze-
mal za reševanje problematike s področja cestne in komunalne 
infrastrukture, za varnost v prometu in varne šolske poti za naše 
najmlajše idr. Pred nami so tradicionalni dogodki v ČS, druženja 
z občani, srečanje občanov, starih 70 let in več iz ČS Ljudski vrt, 
za najmlajše veseli december v organizaciji ptujskega vrtca, pa 
skrb za zdravje in čisto okolje ter številne druge dejavnosti, ki 
so v naši pristojnosti. 
Ker smo zakorakali v novo leto, vam želim predvsem obilo 
osebne sreče, zadovoljstva in zdravja!

ČS Panorama

Alen Hodnik, predsednik ČS Panorama

Prebivalkam in prebivalcem ČS 
Panorama se v imenu Sveta ČS 
Panorama zahvaljujem za izka-
zano zaupanje na končanih voli-
tvah. Prepričan sem, da bomo v 
tem mandatu z delom prispevali 
k višji kakovosti bivanja v naši 
četrti in s tem vaše zaupanje tudi 
upravičili. Zastavljene cilje želimo 
dosegati z vašo pomočjo, zlasti s 
prejemanjem sprotnih pobud in opozoril, kaj je za življenje v 
četrti najbolj moteče. Želimo okrepiti in nadgraditi neposredno 
sodelovanje med svetom ČS in prebivalci četrti, s čimer smo že 
začeli in kar bomo nadaljevali celoten mandat.
V pripravi je načrt dela za to mandatno obdobje in za leto 2022. 
Nekaj vaših pobud smo že prejeli, upamo pa, da jih do sprejema 
prejmemo še več. Že začete dejavnosti iz prejšnjega obdobja se 
nadaljujejo, po sprejetju prioritet tega mandata pa bomo takoj 
začeli dejavnosti na novonastavljenih projektih. Predvsem želimo 
poskrbeti za urejeno in čisto okolje, varne in posodobljene cestne 
povezave ter urejeno vso drugo javno infrastrukturo. Pouda-
rek dajemo tudi nadaljnjemu razvijanju kulturnih in športnih 
dejavnosti, krepitvi sodelovanja z lokalnimi društvi, prioriteta 
pa ostaja tudi izboljšanje varnih šolskih poti. Upamo, da bomo 
po obdobju nekoliko bolj zaprte družbe to lahko obrnili in se 
nekoliko več tudi srečevali. Zastavljeni načrti razvoja ČS Pano-
rama bodo namreč lažje uresničeni predvsem z dobrim sodelo-
vanjem vseh nas, ki prebivamo v tej četrti, ter seveda z drugimi 
deležniki – mestnimi svetniki MO Ptuj ter županjo in njenimi 
strokovnimi službami. 
Želim nam predvsem mirno, a veselo leto.

ČS Rogoznica

Janko Čeh, predsednik ČS Rogoznica

Občanom ČS Rogoznica v novem letu želim obilo zdravja in 
vseh lepih stvari, da bi jih osrečevale vse leto 2023.
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Moja funkcija predsednika ČS 
traja že kar nekaj časa. Smo ena 
največjih ČS v MO Ptuj, zato bodo 
moja prizadevanja usmerjena v to, 
da smo dobro zastopani v občini, 
torej v dobro sodelovanje z župa-
njo, občinskimi službami in me-
stnim svetom.
V ČS Rogoznica smo v obdobju 
prejšnjega mandata izvedli kar 

nekaj velikih projektov s pomočjo države in Mestne občine 
Ptuj, vendar še niso vsi zaključeni, bodo pa v letu 2023: vežica 
na novem rogozniškem pokopališču, 3. faza Slovenskogoriške 
ceste, športna objekta v Podvincih in na Rogoznici, gasilski dom 
v Pacinju, kolesarske ceste, vse druge stvari od razsvetljave, asfal-
tiranja raznih odsekov in seveda največji projekt – kanalizacija 
v Spodnjem Velovleku, Kicarju, Žabjaku in Novi vasi, ostane 
še Pacinje, kjer se stvari urejajo. Tako bomo imeli ČS pokrito 
s kanalizacijo.
V tem mandatu si najbolj želim, da naredimo mnogo več za var-
nost naših otrok, za varnost na poteh v šolo, da bi jih obvarovali 
slabih vplivov današnjega časa, ki prehitro drsi kar nekam.
Svoje sodelovanje z občani ČS in društvi vidim kot pozitivno, 
saj poznam skorajda celotno ČS, čeprav nas tu živi krepko več 
kot 4000 prebivalcev.
Spoštovane občanke in občani, naj vam bo življenje naklonjeno.

ČS Spuhlja

Branko Strelec, predsednik ČS Spuhlja

Spoštovane občanke in občani 
Ptuja ter vaščanke in vaščani ČS 
Spuhlja, najprej vam želim zdravja 
in sreče v 2023.
Novoizvoljeni svet ČS Spuhlja se 
zahvaljuje za vašo potrditev in vaš 
glas za svet ČS Spuhlja. Slednji 
bo sprejemal odločitve v okviru 
svojih pristojnosti in odločal o 
nalogah v skladu s predpisi, ki so 
pomembni za delovanje četrtne 

skupnosti. Zavzemal se bo za razvoj kulture, športa, za med-
generacijsko sodelovanje, sodeloval z lokalnimi društvi, skrbel 
za višjo kakovost bivanja, se zavzemal za urejeno in ljudem pri-
jazno okolje, za varen prometni režim, za posodobitev gramo-
znih javnih poti in lokalnih cest, izgradnjo pločnikov in varnih 
šolskih poti. Vse to bomo naslovili na strokovne službe MO 
Ptuj in seveda sodelovali z županjo MO Ptuj Nuško Gajšek, s 
strokovnimi službami in mestnimi svetniki MO Ptuj. Seveda 
bomo nadaljevali prostovoljno delo tudi v prihodnje, dokončati 
moramo še projekte iz prejšnjega mandata, imamo pa tudi nekaj 
novih projektov. Bliža se spet participativni proračun, kjer neke 

ideje že imamo. Kulturne prireditve in zabave bodo v znamenju 
srečanja občanov, starih 70 in več let, obdaritve najstarejših ob-
čanov ČS Spuhlja, balinanja, praznika ČS Spuhlja v septembru, 
postavitve klopotca, trgatve v športnem parku, veselega decem-
bra v organizaciji Vrtca Ptuj in ČS Spuhlja, sodelovanja v čistilni 
akciji in seveda pogostitve naših prostovoljcev, ki bodo udeleženi 
na delavnih akcijah v organizaciji četrti na območjih, ki so v 
upravljanju ČS Spuhlja.             

V mestni hiši na voljo 
indukcijska zanka

Vsakodnevno življenje in običajna opravila niso za vsakega 
izmed nas enako naporni. Predvsem življenje oseb z različni-
mi oviranostmi je lahko že ob za druge preprostih opravilih 
polno ovir in močno oteženo.
Svet za invalide Mestne občine Ptuj, ki je posvetovalno telo 
županje, stremi k ciljem enakih možnosti za vse, zagotavljanju 
dostopnosti ter sodelovanja v družbi. Zato je Mestna občina 
Ptuj konec leta 2022 na njegovo pobudo in pobudo Društva 
gluhih in naglušnih Maribor kupila prenosno slušno induk-
cijsko zanko.
Za uporabnike slušnih aparatov je slušna indukcijska zanka 
eden najkakovostnejših načinov prenosa zvoka, s katero se 
znebijo neprijetnega hrupa okolice in lahko osredotočeno 
prisluhnejo želenemu sporočilu. Zanka odpravlja nezaželene 
šume iz ozadja, signal gre neposredno do slušnega aparata, 
uporablja pa jo lahko vsak s primernim standardnim slušnim 
aparatom in je neopazna. Zvok se po mikrofonu spremeni v 
električni signal, ki ga nato okrepimo in speljemo v zanko. 
Poslušalec svoj slušni aparat nastavi na način »T« (telefonska 
tuljavica), v njem se inducira napetost, ki jo povzroča signal 
slušne indukcijske zanke. Aparat signal spremeni v zvok in 
ga prenaša v uho. Zaradi baterijskega napajanja omogoča ta-
kojšnjo in preprosto uporabo. Mestna občina Ptuj z nakupom 
indukcijske zanke približuje svoje storitve naglušnim osebam, 
da bodo bolje razumljene, postopki pa preprostejši in hitrejši. 
Kljub nakupu pa še vedno zagotavlja tudi prisotnost tolmača 
znakovnega jezika, kjer je to primerno in potrebno.
Dejavnosti občine gredo v smeri obravnave invalidov kot 
polnopravnih občanov, vključevanja vseh skupin občanov v 
pomembna dogajanja občine, hkrati pa se trudi zagotavljati 
pogoje za vključevanje tudi najranljivejših skupin, odpravlja 
ovire, ki otežujejo življenje posameznikov, s pomočjo Sveta 
za invalide pa izboljšuje obveščanje in ozaveščanje ter razvija 
podporno okolje za kakovostno bivanje.

Nataša Koderman
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Nagrajen projekt I. D. E. A.: Together we can!
Stanka Krajnc Letonja

Med prejemniki evropske nagrade za inovativno poučevanje 
za leto 2022 je bila tudi OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki je prepričala 
s projektom »Individual with Disabilities Education Aim: Toge-
ther we can!«. Bila je vodilni partner projekta, ki je trajal od leta 
2018 do leta 2021, partnerke so bile Portugalska, Hrvaška, 
Poljska, Turčija in Italija. O projektu smo se pogovarjali z glav-
no koordinatorko Tanjo Nikolovski.

Kaj je bil glavni cilj mednarodnega projekta I. D. E. A.: Together 
we can!, na kaj ste se osredotočili?

V večini evropskih držav izobraževanje oseb s posebnimi po-
trebami ni tako razvito, kot bi moralo biti. Šole za učence s 
posebnimi potrebami imajo omejene možnosti v primerjavi z 
rednimi šolami. Že nekaj časa je v meni tlela ideja, da primerjamo 
evropske šolske sisteme na področju posebnih potreb, zato je bil 
osnovni namen projekta primerjava izobraževalnih sistemov in 
prakse za osebe s posebnimi potrebami med partnerji ter primere 
dobre prakse posameznih držav umestiti tudi doma, v lokalnem 
okolju. Dolgoročni cilj je bil ustvariti življenjske priložnosti za 
osebe s posebnimi potrebami, najprej v šolskem in kasneje v 
družbenem kontekstu kot evropski državljani.

Kakšne so bile ključne ugotovitve med projektom – kako šolski 
sistem sledi inovativnim pristopom pri izobraževanju otrok s 
posebnimi potrebami, so med državami velike razlike?

Prišli smo do zaključka, da je izmenjava dobrih praks partnerje 
spodbudila k razpravi o učinkovitosti, prednostih in slabostih 
različnih šolskih sistemov. Partnerji so bili zelo pozitivno pre-
senečeni nad slovenskim šolskim sistemom in skrbjo za osebe s 
posebnimi potrebami v celotni vertikali izobraževanja in skrbi. 
Italijani in Portugalci imajo dolgoletno tradicijo čiste inkluzije, 
ki pa pretežno gradi na akademskih znanjih in ne toliko na pri-
pravi na življenje, Poljaki in Hrvati imajo skoraj podoben sistem 
kot mi, Turki pa so nam prikazali njihov sistem skrbi za osebe s 
cerebralno paralizo, ki pa deluje kot zasebna fundacija. S pono-
som lahko rečem, da smo ugotovili, da je slovenski izobraževalni 
sistem zelo dober, čeprav imamo še veliko rezerv, predvsem na 
področju inkluzije. Partnerji so imeli priložnost videti veliko 
primerov naše dobre prakse.

Kako ste projekt implementirali, kako je dejansko zaživel na 
vaši šoli, kakšna je njegova dodana vrednost tako za učence 
kot za učitelje?

Kombinacija različnih kurikulov in metodologije je zagotovila 

nove veščine poučevanja, ki jih lahko izvajamo v svojih šolah oz. 
institucijah. Podrobne dejavnosti, ki smo jih skrbno načrtovali, 
so bile stopenjske zahtevnosti in namenjene enakim možnostim 
za vse sodelujoče učence v skladu z njihovimi interesi. 
Med projektom so udeleženci razvijali dodatne socialne, čustve-
ne in komunikacijske veščine z dolgoročnim ciljem ustvariti ži-
vljenjske priložnosti za učence s posebnimi potrebami. Projekt 
je bil izrazito multidisciplinaren, v njem so sodelovali strokovni 
delavci različnih profilov, ki vsak na svoj način vstopajo v odnos 
z osebo s posebnimi potrebami, vključena pa je bila tudi lokalna 
skupnost.
Udeleženci so usvojili novo znanje in v šolsko okolje vnesli nove 
dejavnosti, ki se osredotočajo predvsem na večje vključevanje 
otrok s posebnimi potrebami v širše družbeno okolje in življenje 
»po šoli«. Pri tem so z visoko stopnjo motivacije ter odprtostjo 
za nove ideje premagali marsikakšno oviro in dokazali, kakšnega 
pomena je srčnost učiteljev. Izmenjano znanje in implementi-
ranje najboljših praks sta izboljšala spretnosti učencev, kot so 
sodelovanje, komunikacija, kritično mišljenje in ustvarjalnost. 
Poleg tega sta okrepila njihovo poznavanje in razumevanje svoje 
vloge in identitete evropskih državljanov. Prepričana sem, da so 
učitelji dobili možnost razširiti strokovna obzorja. 

Nagrade ste se zagotovo razveselili, saj ni le potrditev dobrega 
dela, temveč tudi popotnica za nadaljnje delo in izzive na tem 
področju.

Nagrada nas je resnično zelo razveselila. Razumemo jo kot po-
trditev, da smo izbrali pravo projektno temo in delo opravili 
odlično. Seveda pa nas hkrati zavezuje, da sledimo novim izzi-
vom na tem področju. Pohvala seveda gre vsem našim izredno 
delovnim, strokovnim, profesionalno ambicioznim strokovnim 
delavcem in partnerjem. Moja naloga glavne koordinatorice je 
bila, da dobro koordiniram delo med vsemi partnerji, in očitno 
nam je to uspelo.
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ŠOLSTVO

Bližajo se informativni 
dnevi
Stanka Krajnc Letonja

Pred vrati so informativni dnevi, ko se bodo prihodnji dijaki 
odločali, kam jih bo vodila njihova nadaljnja šolska pot. Ne 
gre za preprosto odločitev, zato je pomembno, da mladi 
pridobijo številne koristne informacije, kaj ponujajo šole, ka-
kšne programe, kakšne so njihove možnosti za zaposlitev po 
končanem šolanju. V nadaljevanju se predstavljajo ptujske 
srednje šole, ki vas vabijo na informativna dneva, ki bosta v 
petek, 17. 2., ob 9. in 15. uri, in v soboto, 18. 2., ob 9. uri.

ŠOLA ZA EKONOMIJO, 
TURIZEM IN KMETIJSTVO

Izvajamo štiriletne programe, triletne in en dveletni program. Po 
uspešno končanih triletnih programih lahko dijaki nadaljujejo 
šolanje še na poklicno-tehniškem izobraževanju. V programu 

GIMNAZIJA PTUJ

Na Gimnaziji Ptuj boste lahko s svojo prizadevnostjo posegli 
po znanju in uspehu, pa naj bo to v splošnem, športnem ali 
umetniškem oddelku. 
Dijaki v splošnih oddelkih v štirih letih usvojijo znanje vseh 
predmetov, učijo se dveh tujih jezikov, v 4. letniku pa se posvetijo 
pripravi na splošno maturo. Športni oddelek je namenjen aktiv-
nim športnikom. V tem oddelku je manj dijakov kot v splošnem, 

imajo več ur športne vzgoje, športne tabore, pouk se lahko indi-
vidualno prilagaja glede na intenzivnost športnih obremenitev. 
Umetniški oddelek združuje mlade, ki jih povezujeta ljubezen 
do lepega in seveda umetniška nadarjenost. Znotraj oddelka 
lahko izberejo dve smeri: likovno ter gledališče in film. Likov-
niki se pri strokovnih predmetih usposobijo za razumevanje in 
spoznavanje likovnih področij, tistim, ki jih privlačita odrsko 
izražanje ter filmski medij, je namenjena smer gledališče in film. 
Poleg kakovostnega pouka ponujamo na ptujski gimnaziji di-
jakom še številne druge možnosti učenja in pridobivanja izku-
šenj, in sicer v projektih in izmenjavah (sodelujemo s šolami iz 
Nemčije, Italije, Latvije, Indije), na ekskurzijah (London, Dublin, 
Auschwitz, Firence, München, Grčija), taborih, interesnih de-
javnostih, pripravljamo se na tekmovanja v znanju, jezikovne 
izpite ...
Gimnazijcem veliko pomenijo bogate in raznovrstne (ob)šolske 
vsebine v spodbudnem okolju, a najpomembnejše – vsi gimna-
zijski programi se končajo s splošno maturo – torej so odprta 
vsa študijska vrata.
Da bo odločitev lažja, za vas pripravljamo informativna dneva, 
zato nas obiščite!
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STROJNA ŠOLA

V naslednjem šolskem letu vas vabimo k vpisu v naslednje pro-
grame:
– Štiriletno srednje strokovno izobraževanje SSI: Strojni tehnik
Program strojni tehnik se zaključi s poklicno maturo, ki bo 
dijaku odprla vrata na višje in visokošolske študijske programe, 
z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa tudi 
na večino univerzitetnih študijskih programov.
– Triletno srednje poklicno izobraževanje SPI: Oblikovalec 
kovin – orodjar, Klepar – krovec, Inštalater strojnih inštalacij, 
Izdelovalec kovinskih konstrukcij, Avtoserviser, Avtokaroserist 
V vseh programih SPI je možno izobraževanje tudi v vajeni-
ški obliki. Programi se zaključijo z zaključnim izpitom, nato pa 
dijaki lahko nadaljujejo v programu PTI.
– Poklicno-tehniško izobraževanje PTI (3 + 2): Strojni tehnik, 
Avtoservisni tehnik 
V programa PTI se lahko vpišejo dijaki z zaključenim triletnim 
programom SPI. Program traja dve leti in se zaključi s poklicno 
maturo, ki bo dijaku odprla vrata na višje- in visokošolske štu-
dijske programe, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni 
maturi pa tudi na večino univerzitetnih študijskih programov.
– Dveletno nižje poklicno izobraževanje NPI: Pomočnik v teh-
noloških procesih 

ekonomski tehnik smo že nekaj let ponosni na delovanje naših 
učnih podjetij. Gre za učni prostor in hkrati učno metodo, kjer 
dijaki praktično uporabljajo pridobljena teoretična znanja. V 
program tehnik oblikovanja vpisujemo letos drugo generaci-
jo dijakov. Že v prvem letu nam je uspelo privabiti kar nekaj 
uspešnih ustvarjalcev iz našega okolja, ki se vključujejo v delo z 
dijaki v tem programu. Sodobna in moderna oprema nam omo-
goča, da imajo dijaki možnost izražanja svojih ustvarjalnih in 
oblikovalskih spretnosti. Dijaki – prihodnji prodajalci – se urijo 
v učni prodajalni in pridobljena strokovna znanja prepletajo z 
veščinami komuniciranja s kupci. Vse skupaj potem nadgradi-
jo v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcih. Na šoli se 
zavedamo, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost posebnega 
družbenega pomena. V vseh programih s področja kmetijstva – 
kmetijskopodjetniški tehnik, gospodar na podeželju in pomoč-
nik v biotehniki – težimo k ozaveščanju dijakov, da je temeljna 
naloga kmetijstva v povezavi z živilstvom ter pridelava varne in 
kakovostne hrane. Dijake v programu cvetličar pripravljamo na 
poklic, v katerem se prepletajo vrtnarstvo, cvetličarstvo, trgovina, 
obrt, domišljija in umetnost. Delujemo v okolju, ki predstavlja 
pomembno gastronomsko regijo, zato je naš program gastro-
nomske in hotelske storitve izrednega pomena za trg dela v tem 
okolju. Na voljo imamo sodobno opremljeno učilnico za strežbo, 
praktični pouk kuharstva se odvija v moderni in sodobno opre-
mljeni kuhinji. Program je zanimiv, saj spada med programe, za 
katere je možno prejeti štipendijo za deficitarne poklice. To je 
še dodatna spodbuda za prihodnje dijake, ki razmišljajo o kari-
eri v gostinstvu in turizmu. Na šoli se nenehno trudimo, da se 
povezujemo z lokalnim okoljem, da izvajamo projekte, ki temu 
okolju predstavljajo dodano vrednost. K sodelovanju nenehno 
vabimo različne zunanje strokovnjake, podjetja in institucije in 
prepričani smo, da bo takšna oblika sodelovanja dala odlične 

rezultate, ki bodo velik prispevek tako dijakom kot tudi realnemu 
delovnemu okolju. 
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Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave deluje že 30 let

Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa in eno naj-
večjih zdravstveno-socialnih vprašanj v večini razvitih zahodnih 
dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način življenja, 
ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodnih možgan-
skih poškodb. Prizadenejo vsa področja človekovega delovanja: 
gibanje, čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, odzivanje nanj, 
sporazumevanje, vedenje, čustvovanje. Pogosto so trajne in ne 
spremenijo le življenja poškodovanega, ampak prizadenejo ce-
lotno družino.
Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev poškodovanih 
otrok in deluje že okroglih 30 let. Poškodovanim ponujamo so-
cialnovarstvene programe za vključevanje v družbo, dejavno pre-
življanje časa, razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, miselnih 
sposobnosti ter fizičnih in psihičnih sposobnosti.
V Ljubljani deluje dnevni center, kjer se naši člani družijo, se ude-
ležujejo delavnic, organiziramo pa tudi fizioterapijo in masažo. 
Vsak mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo lepote Slo-
venije in pridobivamo nova znanja, dvakrat letno pa za svoje 

člane organiziramo tabor. Svojci poškodovanih pri nas lahko 
dobijo nasvete in se vključijo v podporno skupino.
Poleg socialnovarstvenih programov izvajamo tudi program 
osebne asistence, ki je namenjen vsem vrstam invalidnosti. V 
ta program se lahko vključijo invalidne osebe, ki oddajo vlogo na 
Centru za socialno delo in pridobijo odločbo o pravici do osebne 
asistence. V letu 2023 se bomo vključili v izvajanje obnovitvene 
rehabilitacije, ki jo financira Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim manj, je po-
membna dejavnost društva tudi preventiva na področju cestnega 
prometa. Največ poškodb možganov se namreč zgodi zaradi pre-
velike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo ali hojo, 
vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, neuporabe varnostnega 
pasu in čelade, slabe vidnosti pešcev na cesti in neupoštevanja 
cestnoprometnih predpisov. V ta namen, s podporo Agencije 
RS za varnost prometa, redno izvajamo predavanja, s katerimi 
ozaveščamo javnost o tovrstni problematiki.
Več o nas, aktualna dogajanja in podatke za stik boste našli na 
spletni strani:
http://www.vita-poskodba-glave.si/ 
in družabnem omrežju Facebook pod imenom Društvo Vita 
(https://www.facebook.com/d.vita.novicke).

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Program traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom, nato 
pa dijaki lahko nadaljujejo v programih srednjega poklicnega 
izobraževanja (SPI).
Spoštovani osnovnošolci! 
Vse, ki vas zanimajo strojniški poklici, vabimo na informativna 
dneva na Strojni šoli ŠC Ptuj. Zagotovimo vam razvijanje in 
nadgrajevanje interesov in vas usposobimo tako za delo kot za 
nadaljnji študij. Obljubimo vam nepozabno srednješolsko iz-
kušnjo, predvsem pa trdne temelje za prihodnost. Se vidimo na 
info dnevu in ne pozabite: #strojnikismozakon!

ELEKTRO IN RAČUNALNIŠKA 
ŠOLA PTUJ

Izvajamo programe treh tehniških področij: elektrotehnike, 
mehatronike in računalništva. Dva programa srednjega poklic-

nega izobraževanja (elektrikar in mehatronik operater) ter tri 
programe srednjega strokovnega izobraževanja (elektrotehnik, 
tehnik mehatronike in tehnik računalništva). Za dijake, ki si po 
triletni šoli želijo izobraževanje nadaljevati, je na voljo program 
elektrotehnik (3 + 2).
Dijaki dobijo splošnoizobraževalna znanja, glede na to, kateri 
program izberejo, pa tudi sodobna praktičnostrokovna znanja 
in veščine. Vsi programi so primerni tudi za dekleta. Naši dijaki 
imajo dobre možnosti za zaposlitev, saj je področje tehnike de-
ficitarno. Za poklic elektrikar in mehatronik operater lahko za-
prosijo za deficitarno štipendijo. Po zaključeni poklicni maturi 
se dijaki lahko zaposlijo, večina pa jih izobraževanje nadalju-
je na višješolskih in visokošolskih programih. V času šolanja 
imajo dijaki možnost pridobivati delovne in življenjske izkušnje v 
okviru projekta Erasmus+. Tehniški poklici so poklici prihodno-
sti, njihov hitri razvoj pa nas vabi v vseživljenjsko izobraževanje.
Spoštovani osnovnošolci in starši!
V petek in soboto vas vabimo na informativna dneva. Dobimo 
se na Vičavi 1, kjer boste spoznali naše delo v šoli in številne 
druge dejavnosti, ki širijo obzorja, popestrijo pouk in krepijo 
strokovna znanja.
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Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož letos praznuje

Mateja Tomašič

Ptujski muzej Ptuj - Ormož letos praznuje 130-letnico obstoja 
in je za ljubljanskim (1821) in celjskim (1882) tretja najstarejša 
tovrstna ustanova v Sloveniji. Muzej je preteklo leto sklenil 
uspešno na več različnih področjih. Obiskalo ga je približno 
66.000 obiskovalcev, ptujski del 61.176 in ormoško enoto 
4858 obiskovalcev. Med njimi je bilo skoraj 19.000  tujih obi-
skovalcev iz 76 držav. Imeli so tudi izjemen obisk šolskih sku-
pin. Obiskovalcem zbirk v Ptujskem gradu je od lani jeseni na 
voljo večjezični multimedijski vodnik.

Ptujski muzej Ptuj - Ormož letos praznuje 130-letnico obstoja 
in je za ljubljanskim (1821) in celjskim (1882) tretja najstarejša 
tovrstna ustanova v Sloveniji. Muzej je preteklo leto sklenil uspe-
šno na več različnih področjih. Obiskalo ga je približno 66.000 
obiskovalcev, ptujski del 61.176 in ormoško enoto 4858 obisko-
valcev. Med njimi je bilo skoraj 19.000  tujih obiskovalcev iz 76 
držav. Imeli so tudi izjemen obisk šolskih skupin. Obiskovalcem 
zbirk v Ptujskem gradu je od lani jeseni na voljo večjezični mul-
timedijski vodnik. 
V vzhodnem stolpu Ptujskega gradu so postavili razstavo Vešči-
ne in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja, ki bo na ogled do 
decembra 2023. Posvečena je 40-letnici delovanja prve konser-
vatorsko-restavratorske delavnice za tekstil v Sloveniji in 130-le-
tnici muzeja. V Salonu umetnosti, ki je od leta 2022 namenjen 
arheološki tematiki, je na ogled stalna postavitev Petovionski 
panteon, duhovni svet antičnega Ptuja. »V Miheličevi galeriji 
se je v preteklem letu zvrstilo osem razstav, med drugim je od-
mevala razstava Potlačen spomin avtorja Gorana Turnška, na 
Nizozemskem živečega Ptujčana. Ob zloženkah in razstavnih 
katalogih smo izdali tudi zbornik Archaeologia Poetovionensis 
4, Petoviona in njen ager, monografijo o ptujski pletarni ter v 
elektronski obliki znanstveno monografijo Atletika – kraljica 
športa na Ptuju: zgodovinski razvoj med letoma 1908 in 2022, 
ki je dostopna na https://pmpo.si/e-publikacije/. Muzejski ko-
ledar za leto 2023 je posvečen obletnici muzeja,« je povedal dr. 
Aleksander Lorenčič, direktor PMPO. 

V načrtu je obnova grajske žitnice
»Ministrstvo za kulturo načrtuje zagon projekta Celovita obnova 
objekta grajska žitnica v kompleksu kulturnega spomenika dr-
žavnega pomena Ptuj – grad. Prenova objekta bo utemeljena 
na prostorskih potrebah PMPO, nujnosti obnove objekta in 
tudi neizkoriščenem potencialu tako grajskega kompleksa kot 
tudi zgodovinskega mesta Ptuj. Že v začetku letošnjega leta so 

se začele dejavnosti za pripravo idejne zasnove in investicijske 
dokumentacije,« je dodal Lorenčič. 
Predvsem grajski kompleks pa zahteva veliko rednega vzdrže-
vanja, pri čemer so v največji meri odvisni od pomoči države, 
saj je grad v njeni lasti. Ministrstvo za kulturo je že zagotovilo 
tudi dobrih 73.000 evrov za investicijsko-vzdrževalna dela v 
okviru grajskega kompleksa, to je za nadaljnje popravilo in me-
njavo oken na JV-traktu osrednjega grajskega poslopja, sanacijo 
ometa in pleskanje sten romanskega palacija, sanacijo strehe na 
severnem grajskem stolpu in izdelavo idejne celostne zasnove 
krajinske arhitekture kompleksa gradu Ptuj, za katerega je bil 
izdelan geodetski načrt. 

Letos ob 130-letnici muzeja načrtujejo številne 
dogodke in projekte 
V novi, posodobljeni podobi bo zaživela zbirka orožja, ki je 
zbirka nacionalnega pomena. Ob 130-letnici muzeja načrtujejo 
izdajo muzejskega zbornika, odprtje občasne razstave Meda-
lje, male umetnine v luči habsburške monarhije, predviden pa 
je tudi razširjeni spremljevalni program ob razstavi Veščine in 
skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja. Prav tako se obeta pester 
program v Salonu umetnosti in v Miheličevi galeriji. Med drugim 
sta predvideni razstavi Klavdija Tutte in skupinska likovna raz-
stava sodobne slovenske umetnosti. Avgusta načrtujejo odprtje 
javnega spomenika Viktorju Skrabarju. Slavnostna akademija 
bo 22. septembra v slavnostni dvorani Ptujskega gradu, oktobra 
pa je predviden posvet Dediščina muzejskega društva – včeraj, 
danes, jutri. 
Ormoška enota je bila uspešna na razpisu Ministrstva za kulturo 
RS. V sklopu projekta Grad Ormož in park v arhitekturni, digital-
ni in hortikulturni preobrazbi so predvideni zamenjava oken na 
grajski stavbi, revitalizacija in ureditev dostopnosti obrambnega 
stolpa, popravilo grajskih ur in nakup dveh zvonov, zasaditev 
parka in postavitev nove urbane opreme ter interpretacija kul-
turne dediščine. Njihov letošnji vsebinski program bo posvečen 
praznovanju 750-letnice prve omembe Ormoža.
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Projekt Passage

Bronja Habjanič

Projekt naslavlja predvsem potrebe učiteljev, ki se pri svojem 
delu srečujejo z učenci priseljenci in begunci. Prav tako so v 
sklopu projekta skupaj s partnerji oblikovali in pripravili tudi 
priporočila in smernice za oblikovalce politik na šolski ravni. 
Izzivi priseljevanja in integracije novoprispelih otrok v šolsko 
okolje ostajajo področja, ki zahtevajo dobršno mero pozornosti 
za razreševanje številnih izzivov, ki se pojavljajo.
»Partnerstvo je v preteklih dveh letih analiziralo, ustvarjalo in 
iskalo ustrezne rešitve, prakse, ter spodbujalo aktivno vključe-
vanje otrok priseljencev in beguncev v šolske sisteme Evropske 
unije. Pri vseh dejavnostih smo v ospredje postavljali elemente 
socialne vključenosti, ki v procesu integracije nastopajo kot naj-
pomembnejši dejavnik pri učinkovitem vključevanju otrok pri-
seljencev v učni proces. V sklopu projekta smo izvedli naslednje 
aktivnosti: analiza stanja v vseh partnerskih državah – to smo 
storili z analizo razpoložljive literature in zakonodajnih doku-
mentov ter priporočil. Nato smo izvedli še dvoje: fokusne skupine 
z učitelji, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci priseljenci in 
begunci, ter fokusne skupine z ravnatelji, ki predstavljajo vodil-
ni kader. Vsi rezultati analiz so bili sintetizirani in osnovani v 
Transnacionalno poročilo PASSAGE, ki združuje poročila vseh 
partnerskih držav in pregled stanja v Evropi ter je prevedeno 
v vse partnerske jezike. V nadaljevanju smo oblikovali spletno 
učilnico za izobraževanje učiteljev. V Sloveniji se je tovrstnega 
izobraževanja udeležilo kar 149 učiteljev, pri tem pa gre izpo-
staviti, da je prvotni cilj projekta bil vključiti zgolj 60 učiteljev. 
Zaradi privlačne tematike projekta je bil odziv učiteljev pri nas 
izjemen. Oblikovali smo program za usposabljanje učiteljev in 
program učencev vzornikov, ki novoprispelim učencem poma-
gajo in jim dajejo podporo pri vstopu v razred, ter izvedli kar 
sedem delavnic za učitelje iz Slovenije za usposabljanje in pred-
stavitev programa učencev vzornikov. Izvedli smo tudi pilotno 

izvedbo programa v vseh partnerskih državah, v Sloveniji smo 
vključili kar 41 osnovnih šol. Skupaj s partnerji smo tudi obli-
kovali priročnik, ki je namenjen učiteljem za lažje vključevanje 
otrok priseljencev v šolskih razred, pripravili niz zakonodajnih 
priporočil za odločevalce politik v vseh partnerskih državah, ki 
bodo poslana v vse osnovne šole v Sloveniji kot tudi pristojnemu 
ministrstvu, ter začeli razširjati projektne rezultate po različnih 
poteh in kanalih za kar največji učinek in trajnost rezultatov,« 
pojasnjuje David Rihtarič iz LU Ptuj. 
V obdobju trajanja projekta so tako učiteljem dajali ustrezno 
pedagoško pomoč in podporo pri vključevanju otrok priseljencev 
v učni proces, razvili spletna orodja za lažji prenos primerov 
dobrih praks med šolami, razvili didaktične pripomočke za lažje 
vključevanje otrok priseljencev v učni proces ter spodbujali traj-
nost in prenosljivost posameznih praks z razvijanjem evropskih 
priročnikov. 
Med ključne ugotovitve projekta lahko prištejemo tudi, da učite-
ljem primanjkuje kakovostnih in inovativnih orodij za vključe-
vanje otrok priseljencev in beguncev v šolski razred. Potreba po 
novih znanjih in drugih pristopih je med učitelji vedno prisotna, 
zato so kaj kmalu po zaključenih dejavnostih povpraševali tudi 
po novih, dodatnih dejavnostih, ki bi si jih želeli. Od države bi si 
učitelji tudi želeli dobiti nove, posodobljene smernice za vklju-
čevanje otrok priseljencev, saj se morajo pogosto učitelji znajti 
sami. Projektne dejavnosti v smislu pilotne izvedbe programa 
učencev mentorjev/vzornikov so nekatere šole uvedle kot del 
šolskega kurikula in ga nameravajo izvajati tudi po izteku trajanja 
projekta PASSAGE, saj ugotavljajo številne pozitivne učinke na 
proces integracije. 
Vsi projektni rezultati in publikacije so dostopni na spletni po-
vezavi: https://passageproject.eu/.

Ljudska univerza Ptuj je že vrsto let del mednarodnih 
povezav in projektov, ki spodbujajo razvoj inovativnih 
učnih okolij in praks v izobraževanju. V preteklih dveh 
letih in pol so skupaj s partnerji s Cipra, iz Portugal-
ske, Grčije, Italije ter Litve ustvarjali projekt Erasmus+ - 
PASSAGE »Pedagogies of Passing from Reception to 
Education«, ki ponuja inovativne rešitve za vključevanje 
otrok priseljencev v šolsko okolje.
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Na OŠ Breg priredili mednarodno tekmovanje v 
VEX IQ robotiki in zmago obdržali doma

Stanka Krajnc Letonja
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Slovenijo so zastopale tri ekipe iz OŠ Breg, katerih mentor je bil 
Oliver Buček. Odrezale so se več kot odlično, odlično delo pri or-
ganizaciji tekmovanja pa so opravili tudi šola, mentorji in učitelji.
Pomočnica ravnatelja Jasna Brec je o tekmovanju povedala: 
»Mladi robotiki s Finske, Poljske in Češke so skupaj z mentor-
ji nekaj dni prebivali na Ptuju, si ogledali znamenitosti ter se 
pripravljali na tekmovanje, ki daje velik poudarek ekipnemu in 
sodelovalnemu delu, ne toliko tekmovalnosti. Tekme so potekale 
od jutra do poznega popoldneva, zato so morali vsi sodelujoči 
pokazati vztrajnost in ostati mirnih živcev vse do finala. Vse tri 
ekipe iz OŠ Breg so se dobro odrezale, največje število točk pa 
so zbrali naši najbolj izkušeni robotiki, ki so se lani že udeležili 
svetovnega prvenstva v robotiki v ZDA. Ekipa Shouting Stars je 
zmagala tako v preizkusu veščin kot tudi v skupinskih tekmah, 
postali so tudi skupni zmagovalci tekmovanja in si zagotovili 
uvrstitev na svetovno prvenstvo v Dallasu konec aprila. Tudi 
drugi breški ekipi Team Wall-e se je uspelo uvrstiti v finale, kjer 
so skupaj s svojimi izkušenimi breškimi kolegi premagali polj-
sko in češko ekipo in osvojili 1. mesto (Teamwork Champion 
Award). Tretja breška ekipa Team Loading je žal zgrešila finale, 
v skupnem seštevku se je uvrstila na peto mesto, je pa prejela 
nagrado sodnika. Po mnenju obiskovalcev in novinarjev smo se 
odlično odrezali tudi vsi, ki smo izpeljali tekmovanje iz robotike, 
zato si lahko v naslednjih letih obetamo še kakšno.« 

Na OŠ Breg je 11. januarja potekalo prvo mednarodno tek-
movanje v VEX IQ robotiki Slovenian open 2023, na katerem 
so v treh disciplinah »driving skills«, »autonomuos« ter »tea-
mwork« tekmovali učenci iz Slovenije, Finske, Poljske in Če-
ške. Šlo je za prvo tovrstno robotsko tekmovanje v Sloveniji, 
ker pa se je odvijalo ravno na Ptuju, je to izjemna promocija za 
naše mesto. Zbrane ekipe in gledalce je v uvodu pozdravila 
tudi županja Nuška Gajšek, ki je vsem zaželela obilo uspeha 
na tekmovanju. 

Skupni seštevek:
1. mesto - Team Shouting Stars (Slovenija)
2. mesto - Team Wall-e (Slovenije)
3. mesto - Boys In Black (Češka)
4. mesto - Resovia Robotics SP27 (Poljska)
5. mesto - Team Loading (Slovenija)
6. mesto - Team Rats (Finska)
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50 let Brodarskega društva Ranca Ptuj

Mateja Tomašič

Prvi predsednik je bil Marjan Berlič, podpredsednik Jože Vido-
vič, tajnik Evgen Cafuta, blagajnik Roman Zavec in gospodar 
Marjan Vidovič. Ob ustanovitvi je imelo društvo 28 članov, na-
slednje leto že 95. Predsedniki društva skozi leta so bili še Mitja 
Mrgole, Andrej Šömen, Miro Cerjak, Drago Klobučar in Boris 
Mislovič. Danes društvo, ki ga vodi Emil Mesarič, združuje več 
kot 100 članov.
V prvem letu delovanja so od podjetja VGP Drava Ptuj in države 
prejeli soglasje, da uporabljajo »bire« pri takratnem podjetju TAP 
na desnem bregu Drave. Na tem mestu so naredili prvi spust, 
dvigalo in priveze. Vse od ustanovitve so si v društvu prizadevali 
za plovbni režim z namenom ustvariti red, tudi zakonodajno. To 
jim je uspelo leta 2006, s sprejetim odlokom o plovbnem režimu, 
ki sta ga sprejela sveta občin Ptuj in Markovci. 
Ves čas zgledno sodelujejo z Dravskimi elektrarnami, ki so dru-
štvo finančno podprle, jim dale prostor in soglasja za aktivnosti 
vodnih športov. Delovanje društva se je okrepilo ob nastanku 
Ptujskega jezera leta 1978. »Leta 1982 smo postavili društvene 
prostore na lokaciji obstoječega prostora v Budini. Dve leti ka-
sneje pa čolnarno, hiško ob jezeru, leta 1995 hangar za shrambo 
plovil, leta 2004 pa se je zgradila celotna nova infrastruktura. 
Leta 2007 pa se je razširilo pristanišče in dobilo izgled, kot ga 
ima še danes,« je povedal Emil Mesarič, predsednik BD Ranca 
Ptuj. Vseh 50 let društvo skrbi tudi za usposabljanje za voditelje 
čolnov. 

Številne aktivnosti vodnih športov
Prva dejavnost športnikov BD Ranca Ptuj je bilo veslanje na 
divjih vodah. Že leta 1974 so kupili dva veslaška čolna, name-
njena tudi za reševanje iz vode. Veslanju so kasneje dodali še 
deskanje (surfanje) in jadranje.
Leta 1982 so na Ptujskem jezeru izvedli prvo republiško prven-
stvo v surfanju. Leta 1992 so kupili prve jadrnice Optimist, kar 
je bil začetek jadralnih športov za mlade na jezeru. V društvu 
so vzgojili več kot 30 tekmovalcev v jadranju in več kot 30 v 
veslanju. Najuspešnejša tekmovalca v veslanju sta bila Miran 
Salihovič (državni reprezentant) in Tilen Vidovič (4. mesto na 
EP v U23 in član državne reprezentance). Aleš Mesarič in Luka 

Hvalec sta bila prva jadralca BD Ranca Ptuj, ki sta sodelovala na 
evropskih in svetovnih prvenstvih v razredu Laser. Uroš Judež, 
Vid Lah in Jure Medved so postali tudi državni reprezentanti v 
jadranju razreda Laser (4.7, Radial), največji uspeh pa je dosegel 
Jure Medved – 16. mesto na SP v San Franciscu. 
V jubilejnem letu bodo izvedli številne prireditve, med njimi 
30. Rancarijo
Leto bodo začeli delovno, s 50. rednim zborom članov BD Ranca 
Ptuj. Sledilo bo 20. Kresovanje v pristanišču Ranca (30. april), 
kot zadnji dve leti pa bodo Ptujčani lahko spremljali tudi po-
tujoči kres od pomola pri termah do Rance. 1. maja bo odprtje 
plovbne sezone. Od 19. do 21. maja bo potekalo ekipno državno 
prvenstvo v jadranju razreda Optimist. Športni tabor na Ranci za 
otroke, stare od 8 do 14 let, bo od 26. do 30. junija. Organizirali 
bodo tudi šolo jadranja in veslanja. Ob 50-letnici bodo izdali tudi 
zbornik, ki ga bodo predstavili 2. decembra na svečani akademiji 
ob 50. letnici delovanja društva.

30. Rancarija (5. avgust)
Prvo Rancarijo so izvedli leta 1993 z namenom ohranjanja tra-
dicije čolnarjenja in s tem plovbe s tipičnimi dravskimi čolni, ki 
so bili skozi zgodovino pomemben del življenja ljudi ob Dravi, 
saj so jim služili za prevoz ljudi in materiala. 
Jadro Rance (19. in 20. avgust) 
Prvo tekmovanje v jadranju razreda Optimist za mlade jadralce, 
stare do 15 let, imenovano Jadro Rance, so izvedli leta 2002. Na 
tekmovanju se jadralci iz vse Slovenije potegujejo za prehodni 
pokal Jadro Rance, ki ga je izdelal akademski kipar Viktor Goj-
kovič.
Navtični vikend bodo izvedli od 30. avgusta do 2. septembra. 
»To je zametek navtičnega sejma, ki bi se lahko organiziral na 
Ptujskem jezeru in ostaja želja članov BD Ptuj,« je povedal Me-
sarič in dodal, da ostaja tudi dolgoletna želja, da se pristanišče 
Ranca uredi in dobi podobo pravega pristanišča. 

Brodarsko društvo Ptuj je bilo ustanovljeno leta 1973 z name-
nom ponovne vzpostavitve organizirane plovbe po drugi sve-
tovni vojni, čolnarjenja po Dravi, spodbujanja vodnih športov 
in pomoči pri reševanju ob poplavah. 
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Dobrodelni večer za živali

Mladi v boju proti podnebnim spremembam

Petra Filipič

Stanka Krajnc Letonja
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V petek, 16. decembra, je klub »Otroci narave« v CID Ptuj pod 
mentorstvom Petre Filipič izvedel dogodek »Dobrodelni večer 
za živali«. Na dogodek so se pripravljali kar dva meseca. Vsak 
petek so mladi pripravljali igračke za pse in mačke, srečelov in 
organizirali zbiralno akcijo hrane in drugih potrebščin za živali 
v Kavarni Bodi, Muzikafeju, trgovini Spar, CID Ptuj in Špajzi 
modrosti.
Dekleta so nad uspešnim izkupičkom zbranih prostovoljnih pri-
spevkov nadvse zadovoljna. »Akcija je presegla naša pričakova-
nja, in to nam daje zagon, spodbudo in motivacijo za naprej pri 
nadaljnjih akcijah,« pravi Žana, Katarina pa doda, da »nas čaka 
še veliko izzivov na področju zaščite živali. Želimo si, da se ekipa 
'Otroci narave' poveča ter da nekega dne ustanovimo Zavetišče 
za živali na Ptuju, kar je velika potreba v našem mestu.«
In kdo sploh so »Otroci narave«? To je skupina mladih okoljevar-
stvenikov, ki pomaga živalim in naravi. Vsak petek ustvarjamo 
trajnostne in ustvarjalne izdelke v CID Ptuj med 14. in 16. uro, 
rešujemo živali, se izobražujemo in širimo znanja s področja 

zaščite okolja. »Ponosni smo na svoje uspehe in želimo si, da bi 
ljudem bilo bolj mar za živali ter da bi izboljšali odnos do njih,« 
je povedala Evita.
Če si star/-a med 9 in 18 let in bi tudi ti rad/-a bil/-a del tega 
kluba, te vabimo na druženje, kjer bomo skupaj izboljšali naš 
svet.

Podnebnim spremembam smo priča na vsakem koraku in jih 
občutimo prav vsi, predvsem pa mladi. V CID Ptuj je 18. de-
cembra potekalo odprtje umetniškega lightboxa, s katerim so 
mladi slovenski umetniki in okoljevarstveniki orisali aktualne 

podnebne izzive, jih obravnavali s pomočjo izvirnih kulturnih 
in umetniških praks ter opozarjali na globalno krizo, ki ne obre-
menjuje zgolj nas, temveč tudi živali in rastline.
Mentorica Petra Filipič je o dogodku dejala: »Nastal je v sode-
lovanju z organizacijo WWF, kjer so mladi akterji pod okriljem 
vodje projekta Nevenke Lukić Rojšek in mojim mentorstvom 
apelirali na širšo množico, da si želijo ohraniti lep in zdrav planet. 
Mlada umetnika Manca in Vall sta poslikala svetlobne zaboje, 
ki so avtorsko delo Aleša, s srce parajočimi motivi. Ti opomi-
njajo mimoidoče na posledice našega egoističnega ravnanja in 
brezbrižnega odnosa do narave. Na odprtju sta mladi glasbenici 
Evita in Katarina prispevali tudi h kulturnemu programu, mlada 
kuharica Taraja pa je pripravila odlično vegansko pogostitev, s 
katero nam je pokazala, da so veganski obroki dobri in zdravi, 
predvsem pa okolju prijazni. Pomembno je, da mladi dobijo 
svoj varni prostor, kjer se lahko na različne načine izražajo o 
problematikah, ki jih pestijo. V veselje in ponos mi je sodelo-
vati s tako nadarjenimi, sočutnimi in ozaveščenimi mladimi, 
ki jim je mar za naš planet, predvsem pa za njihovo prihodnost 
ter za prihajajoče generacije in biotsko raznovrstnost. Menim, 
da skupaj lahko veliko spremenimo na bolje, mladi pa imajo 
pomembno vlogo v tej tragični zgodbi, za katero verjamem, da 
bo imela srečen konec.«
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34. festival Dobrote slovenskih kmetij 2023

Januar je mesec ozaveščanju o raku na 
materničnem vratu

Peter Pribožič, predsednik organizacijskega odbora

Stanka Krajnc Letonja

KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije v sodelovanju z drugimi kmetijsko-gozdar-
skimi zavodi ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS prirejamo 34. državno prireditev in ocenjevanje 
kmečkih prehranskih izdelkov.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in razstavo nagrajenih 
izdelkov iz žit, mesnih ter ribjih izdelkov in vin bo potekala od 
19. do 21. maja 2023 v minoritskem samostanu na Ptuju.
Razpis in vsi pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah 
slovenskih kmetij 2023 so objavljeni na spletnih straneh KGZS 

in KGZS Zavoda Ptuj: www.kgz-ptuj.si in www.dobrotesloven-
skihkmetij.si.
Na festivalu Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo kme-
tije in druga kmetijska gospodarstva, ki so vpisani v Register 
kmetijskih gospodarstev pri MKGP oziroma imajo trajne nasade 
vpisane v register pri MKGP ali so vpisani v Register čebelnjakov 
ali v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih 
ribnikov. Ocenjujejo se izdelki iz surovin, pridelanih na lastnem 
kmetijskem gospodarstvu, del surovin je lahko dokupljenih ali 
nabranih (za čaje) na lokalnem območju. Pri izdelkih iz žit, če 
gre za peko na tradicionalni način, lastna surovina ni pogoj.
Organizatorji prireditve vabimo kmetice in kmete za sodelovanje 
v ocenjevanju in tudi za prodajo svojih dobrot v času prireditve 
na Ptuju. Želimo tudi povabiti ptujske gostince, da je mesec maj 
na Ptuju v znamenju Dobrot slovenskih kmetij. 

Na naslovnici tokratnega Ptujčana je pentlja v turkizni barvi, 
ki simbolizira rak na materničnem vratu. Je rak rodil, ki ga 
najpogosteje prepoznamo po krvavitvi iz nožnice ali krvavem 
izcedku. Je eden redkih rakov, ki ga je mogoče preprečiti, če ga 
pravočasno odkrijemo in zdravimo, preprečimo pa ga lahko 
tudi s cepljenjem proti HPV.

V Sloveniji deluje državni presejalni program ZORA za zgo-
dnje odkrivanje predrakavih sprememb, ki spodbuja ženske 
k rednim ginekološkim pregledom. Vsaka ženska, stara med 
20 in 64 let, ki v treh letih tega ne opravi, prejme vabilo. Če 
imate kakršna koli vprašanja, pomisleke glede odvzema brisa, 
pregledov, postopkov zgodnjega odkrivanja raka in zdravljenja, 
se obrnite na svojega ginekologa, na voljo pa so vam informa-
cije o programu ZORA na spletni strani: http://zora.onko-i.si.
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MESTNI SVET

Z januarske redne seje

Stanka Krajnc Letonja

Svetnice in svetniki so najprej sprejeli 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Ptuj.
Sprejeli so Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi en-
kratne denarne pomoči staršem ob roj-
stvu otroka. Dosedanji pravilnik je sicer 
omogočal možnost uveljavljanja dodelitve 
enkratne denarne pomoči tudi posvojite-
ljem otrok, a pod nerealnimi pogoji, saj 
je omogočal dodelitev enkratne pomoči 
samo do dopolnjenega prvega leta starosti 
otroka. Pri posvojitvah iz tujine gre pred-
vsem za starejše otroke, zato sprememba 
pravilnika rok za vložitev vloge za posvo-
jitelje podaljšuje do dopolnjenega otroko-
vega 15. leta starosti, hkrati pa se možnost 
oddaje vloge za uveljavitev enkratne de-
narne pomoči staršem ob rojstvu otroka s 
štirih mesecev razširja na eno leto.
Nadalje so sprejeli Sklep o spremem-
bi Sklepa o soglasju k sistemizaciji de-
lovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 
2022/2023, s katerim se ukinja delovno 
mesto glavni kuhar V.
Sprejeli so Sklep o soglasju k ceni storitve 
Pomoč družini na domu v Mestni občini 
Ptuj. Nove cene pomoči družini na domu 
bodo znašale 23,88 EUR na efektivno uro 

ob delovnikih in sobotah, 30,44 EUR na 
efektivno uro ob nedeljah in 32,08 EUR 
na efektivno uro ob praznikih.
Sprejeli so tudi Sklep o financiranju po-
litičnih strank v Mestni občini Ptuj. Sle-
dnjim se dodelijo sredstva iz proračuna 
Mestne občine Ptuj v višini 0,30 EUR za 
vsak dobljeni glas/mesečno, sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na 
volitvah.
V nadaljevanju so sprejeli Sklep o do-
ločitvi vrednosti točke, ki je osnova za 
ugotovitev uporabne vrednosti poslov-
nih prostorov in garaž v Mestni občini 
Ptuj. Vrednost točke, ki se usklajuje vsako 
leto z indeksom rasti cen življenjskih po-
trebščin, se poveča za 0,1814 EUR in po 
novem znaša 1,9429 EUR. Sprejeli pa so 
tudi Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun uporabnin in občinskih taks v 
Mestni občini Ptuj, s katerim se vrednost 
točke poveča za 10,3 %, nova vrednost 
točke za izračun uporabnin in občinskih 
taks pa znaša 0,095 EUR.
Sprejeli so tudi sklepe o potrditvi Letne-
ga programa športa v Mestni občini Ptuj 
za leto 2023, Letnega programa ravna-
nja s komunalnimi odpadki na območju 
Mestne občine Ptuj za leto 2023, Letnega 

2. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
23. januarja 2023, na dnevnem redu 
pa je bilo 22 točk.

programa dejavnosti gospodarskih javnih 
služb podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o., 
za leto 2023, o dopolnitvi Načrta ravna-
nja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Ptuj za leto 2023, o ugotovitvi javne 
koristi zaradi interesa odkupa zemljišč za 
potrebe zagotovitve dostopne poti do 
stanovanjskih hiš in povezave obstoječe-
ga kategoriziranega cestnega omrežja, o 
prodaji solastniškega deleža nepremičnine 
katastrska občina 400 Ptuj, parcela 1799/, 
o prodaji solastniškega deleža nepremič-
nine katastrska občina 458 Spodnji Lesko-
vec, 897/3, o ustanovitvi stavbne pravice 
na delu nepremičnin katastrska občina 
366 Krčevina pri Vurbergu, parceli 2179 
in 272/11, o ustanovitvi stavbne pravice 
na nepremičninah katastrska občina 401 
Brstje, parceli 115/3 in 122/3, in o pre-
nehanju statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 367 
Grajenščak, parcela 800/9. 
Sledila je še točka volitve in imenovanja, 
pri kateri so imenovali nove predstavnike 
MO Ptuj v nekatere od javnih zavodov, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu in programski svet podjetja Javne 
službe Ptuj, d. o. o.
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ZBIRKA TRADICIONALNIH 
PUSTNIH MASK NA 
PTUJSKEM GRADU
Februarja bodo Ptuj zavzeli kurenti in 
koranti ter drugi tradicionalni pustni liki in maske s Ptuja in 
iz okolice. 63. Kurentovanje bo ponovno veliko doživetje, ki 
ga ne smemo izpustiti.
Če Kurentovanje vsako leto poteka v točno določenih termi-
nih, pa si lahko zbirko tradicionalnih pustnih mask na Ptuj-
skem gradu ogledate, kadar želite. Razstava je postavljena v 
bivši konjušnici, ogledate pa si lahko vse tradicionalne like in 
maske s ptujskega območja.

Spoznajte naše tradicionalne maske
Številne in raznovrstne tradicionalne pustne maske in liki, ki 
jih najdemo na Ptujskem in Dravskem polju, v Halozah in Slo-
venskih goricah, so pravo bogastvo, ki ga tudi vse bolj cenimo.
V zbirki na Ptujskem gradu so na ogled kurenti/koranti, kopjaš, 
orači, rusa, medved, baba nosi deda, haloški Jürek, ploharji, ko-
panja, picek, kura, vile in dornavski cigani. Lahko se odločite, 
da vas skozi zbirko popelje kateri od grajskih vodnikov ali pa se 

na ogled podate sami. Ne le zbirka, tudi opisi posameznih likov 
so odlično opisani, zato vam bo ogled ostal v lepem spominu.
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož letos praznuje 130 let delova-
nja. Poleg tradicionalnih pustnih mask in likov lahko obiščete 
tudi druge zbirke, ki vas ne bodo pustile ravnodušnih. 
Namig: Kurenta in Ptujski grad lahko spoznavate tudi s po-
močjo aplikacije TravelAR SLOVENIA – PTUJ

Zavod za turizem Ptuj
visitptuj.eu

TURISTIČNI KOTIČEK
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–  Sklep o imenovanju podžupana Mestne občine Ptuj
–  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob 
rojstvu otroka

–  Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na 
domu v Mestni občini Ptuj

–  Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini 
Ptuj

–  Sklep o določitvi vrednosti točke, ki je osnova za 
ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in 
garaž v Mestni občini Ptuj

–  Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun uporab-
nin in občinskih taks v Mestni občini Ptuj

–  Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 367 Grajenščak 
parcela 800/9

–  Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje 
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega pro-
grama športa v Mestni občini Ptuj v letu 2023

–  Obvestilo o vpisu otrok  v prvi razred osnovnih šol na 
območju Mestne občine Ptuj za šolsko leto 2023/2024

–  Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem

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

IZPOSTAVLJENO V URADNEM 
VESTNIKU 1/2023

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

OBVESTILA

OBVESTILO

o vpisu otrok v prvi razred osnovnih šol na območju 
MO Ptuj za šolsko leto 2023/2024

Šolske novince bomo vpisovali na sedežu šol:
• v ponedeljek, 13. 2. 2023, 8.–14. ure,
• v torek, 14. 2. 2023, 8.–14. ure,
•  v sredo, 15. 2. 2023, 8.–17. ure (vpis tudi na podru-

žnici Grajena),
• v četrtek, 16. 2. 2023, 8.–14. ure,
• v petek, 17. 2. 2023, 8.–14. ure.

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2023 dopolnili 
šest let (rojeni leta 2017).
Več informacij o vpisu in šolskih okoliših si lahko pre-
berete v Uradnem vestniku št. 1/2023, ki je dostopen na 
spletni strani www.ptuj.si pod zavihkom Obvestila in 
objave/Uradni vestnik.

Spoštovane občanke, cenjeni občani,

OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Vam iskreno čestitam in Vas vabim
na osrednjo slovesnost, ki bo

v torek, 7. februarja 2023, ob 18. uri 
v veliki dvorani Dominikanskega samostana

na Ptuju.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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KMETJE VČERAJ IN DANES 
(1939)

9. 2., 19.00 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

NASTJA FEKONJA: IRSKA S 

CIRKUŠKIM PRIDIHOM

3., 2. 18.00

CID Ptuj

JANEZ TRDINA: POVESTI Z 
GORJANCEV

13. 2., 18.00

Mestno gledališče Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

SREDA, 1. 2.

7.30–15.30: Zimske počitnice v Špajzi, brezplačno počitniško varstvo 
za otroke (1.–6. razred) z raznimi kreativnimi in ustvarjalnimi delavnicami, 
Špajza modrosti (do 3. 2.); 19.00: Spletno predavanje: Zavedam se 
svoje vrednosti, brezplačno predavanje prek spletne platforme Zoom in 
razprava na aktualno temo (Simona Vrbančič), Špajza modrosti

ČETRTEK, 2. 2.

Ptujsko kurentovanje 2023, tradicionalno in edinstveno etnografsko in 
pustno doživetje, ki z obilico dogodkov ponuja dragocen vpogled v sliko-
vite pustne navade od blizu in daleč, Zavod za turizem Ptuj, Metni trg (do 
21. 2.); 11.00: Javno vodstvo za družine, brezplačno družinsko vodstvo 
po muzejskih zbirkah (obvezna prijava), Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 
Ptujski grad (tudi 3. 2., 9. 2. in 10. 2.); 17.00: Pravljična urica z jogo, 
literarno srečanje, namenjeno otrokom od 4. leta starosti. Zaželeni so 
copatki in lahna oblačila. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (tudi 16. 2. – Pustna 
pravljica z jogo)

PETEK, 3. 2.

Divino Pust, začetek pustnega časa, glasba + akcijska ponudba raznih 
pijač, Bar Divino; 18.00: Nastja Fekonja: Irska s cirkuškim pridihom, 
potopisno predavanje o 11-mesečni izkušnji, ki je bila v sklopu progra-
ma Evropska solidarnostna enota (ESE) del cirkuške organizacije Galway 
Community Circus, CID Ptuj

PONEDELJEK, 6. 2.

16.00–20.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in po-
polnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, 
namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti (Monika Ficjan, Eva Sed-
lašek in Anja Kragolnik), CID Ptuj (tudi 14. 2., 20. 2. in 28. 2.)

TOREK, 7. 2.

13.00: Po šoli v špajzo, brezplačne aktivnosti za učence (Martina Fran-
gež), Špajza modrosti (tudi 16. 2.); 16.30–18.00: Otroci štejejo, otroška 
ustvarjalna delavnica, potrebne predhodne prijave, Društvo Steza, Dom 
krajanov ČS Ljudski vrt; 18.00: Srčne mamice: Nosečnost in prvi ko-
raki, brezplačna srečanja za nosečnice in mamice v smislu medsebojnih 
razgovorov o aktualnih temah in izzivih (Simona Vrbančič), Špajza mo-
drosti

SREDA, 8. 2.

10.00–16.00: Prešernov dan v muzeju: Ptujski grad, prost vstop v 
muzejske zbirke v Ptujskem gradu in delavnica za družine, Pokrajinski 
muzej Ptuj - Ormož; 11.00–16.00: Preplet čutnosti in (ne)minljivo-
sti življenja v risbah in grafikah Franceta Miheliča, pregledna razsta-
va v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Pokrajin-
ski muzej Ptuj - Ormož, Miheličeva galerija (do 26. 3.); 11.00–16.00: 
Preplet čutnosti, pregledna razstava v grafičnem kabinetu Franceta

Miheliča in grafična zbirka Luigija Kasimirja, Pokrajinski muzej Ptuj 
- Ormož, Miheličeva galerija; 12.00–16.00: Prešernov dan v mu-
zeju: Salon umetnosti, prost vstop za ogled razstave Petovionski 
panteon in vitrina meseca Rezilo preteklosti, Pokrajinski muzej Ptuj 
- Ormož; Divino momento caffe: Prešernov dan, praznični delov-
nik, veliki izbor toplih napitkov v spremljavi prijetne glasbe, Bar Divino

ČETRTEK, 9. 2.

9.00: Srčne mamice: Tema meseca: Gradimo ljubeč odnos v družini, 
brezplačna srečanja za nosečnice in mamice v smislu medsebojnih raz-
govorov na aktualno temo v tekočem mesecu (Simona Vrbančič), Špajza 
modrosti (tudi 16. 2. in 23. 2.); 11.00: Vodeni ogled knjižnice s pou-
darkom na življenju in delu Ivana Potrča in predstavitvi zadnje donacije 
Marjetice Potrč (Božena Kmetec – Friedl), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
(avla knjižnice); 15.00: Kreativni torek v Špajzi: Spoznavam risarske 
tehnike, ustvarjalna delavnica za vse zainteresirane od 5. leta starosti 
(Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 14. 2., 21. 2. in 28. 2.); 16.00: Vo-
deni ogled knjižnice s poudarkom na zgodovini in razvoju knjižničarstva 
na Ptujskem ter delovanju in poslanstvu knjižnice danes (Darja Plajnšek), 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (avla knjižnice); 18.00: Psihoterapevtsko 
svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja 
sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe  … 
(Zlatko Zimet), Špajza modrosti (tudi 13. 2., 20. 2. in 27. 2.); 19.00: 
Kmetje včeraj in danes (1939), predstavitev narodopisnih črtic iz leta 
1939 slovenjegoriškega pisatelja, novinarja in urednika Ignaca Koprivca 
(1907–1980), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (razstavišče knjižnice)

PETEK, 10. 2.

9.00: Kako naprej – ob kavi in čaju?, podporna skupina in svetovalnica 
za družine (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 17. 2. in 24. 2.); 18.00: 
Gregor Samastur: Moja iskanja, otvoritev že 16. likovne razstave Gre-
gorja Samasturja v CID ima memorialni značaj, saj je posvečena spominu 
na sina ob njegovem rojstnem dnevu, CID Ptuj

NEDELJA, 12. 2.

12.00–15.00: Brunch v Termah Ptuj: Valentinovo, kulinarično razvajanje 
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)

PONEDELJEK, 13. 2.

10.00–12.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, v 
kateri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih izboljša-
ti in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo v sebi 
(Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 20. 2. in 27. 2.)

TOREK, 14. 2.

17.00: Igralna urica s knjigo, literarno srečanje, namenjeno otrokom 
5.–9. leta starosti. Zaželeni so copatki in lahna oblačila, Knjižnica Iva-
na Potrča Ptuj; Divino momento caffe: Valentinovo razvajanje, različne 
vroče čokolade + jagode, Bar Divino
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Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa ali 
odpovedi prireditev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

KINO (več na www.kinoptuj.si)

SREDA, 15. 2.

13.00: Harry Potter Klub, ustvarjalna delavnica za mlade ljubitelje Harry 
Potterja (Martina Frangež), Špajza modrosti (tudi 22. 2.); 18.00: Srčne 
mamice: Moj malček odrašča, brezplačna srečanja za nosečnice in 
mamice v smislu medsebojnih razgovorov o aktualnih temah in izzivih 
(Simona Vrbančič), Špajza modrosti

PETEK, 17. 2.

22.00–4.00: Pustni disko žur & Funk Fu, po dveh letih odmora je pred 
nami ponovno edini pravi pustni žur brez vstopnine z glasbeno skupino 
Funk Fu iz Zagorja ob Savi, CID Ptuj; Divino Pust, pustni vikend, glasba 
+ akcijska ponudba raznih pijač, Bar Divino

SOBOTA, 18. 2.

10.00–13.00: Pustni muzejski vikend, brezplačna delavnica za družine 
in ogled razstave tradicionalnih pustnih mask. Sestavljali boste lahko 
unikatne lesene sestavljanke s podobami tradicionalnih pustnih likov ter 
izdelali papirnato picekovo kapo, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptuj-
ski grad; Divino Pust, pustni vikend, glasba + akcijska ponudba raznih 
pijač, Bar Divino

NEDELJA, 19. 2.

Divino Pust, vabljeni na kuhančka in druge tople napitke v času pustne 
povorke, Bar Divino

PONEDELJEK, 20. 2.

14.00: Družina v filmu, podporna skupina za družine prek Zooma (Saša 
Bezjak), Špajza modrosti 

TOREK, 21. 2.

10.00: Masaža dojenčka IAIM, program za starše in dojenčke, kako 
lajšati trebušne krče in izboljšati spanec ter poglobiti vez z dojenčkom in 
ga bolje razumeti, potrebne prijave, Aura Družinski wellness studio (Pre-
šernova 27, Ptuj) (110 €, 93,5 € ob predhodni prijavi, 12. 2.); 17.30 in 
19.00: Pot do telesnega in duševnega zdravja, brezplačno informativ-
no predavanje, Društvo Krog, Gasilski dom Ptuj; 12.00: Divino momen-
to caffe: After work party, od 12.00 ure, prigrizki in party, Bar Divino

SREDA, 22. 2.

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

ČETRTEK, 23. 2.

19.00: Spletno predavanje: Otrokovo vedenje nosi sporočilo, brez-
plačno predavanje prek spletne platforme Zoom in razprava na aktualno 
temo (Simona Vrbančič), Špajza modrosti

PETEK, 24. 2.

10.00: Družinska joga in zvočna sprostitev za družine, spoznavanje 
družinske joge, kjer se boste skozi igre, zgodbe in na zabaven način raz-
gibali, krepili svoje telo, se sprostili in še poglobili vezi. Po razigrani vadbi 
se boste skupaj sprostili ob zvočni kopeli za družine, potrebne prijave, 
Aura Družinski wellness studio (Prešernova 27, Ptuj) (18 €/par); Krea-
tivni tečaj šivanja, tečaj izdelovale zimskih dodatkov (šali, kapi, trakovi, 
rokavice) iz rabljenih oblačil ter majice, tunike in krila iz novih materialov, 
obvezna prijava, CID Ptuj (80 €, mladi (15–29 let): 65 €) (do 26. 2.)

TOREK, 28. 2.

18.00: Srčne mamice: Odnosi v družini in krepitev partnerske zveze, 
brezplačna srečanja za nosečnice in mamice v smislu medsebojnih raz-
govorov o aktualnih temah in izzivih (Simona Vrbančič)

SREDA, 1. 2.

10.00: Filmska čajanka: Osem gorà (Le otto montagne), Felix van Gro-
eningen in Charlotte Vandermeersch, Italija / Belgija / Francija, 2022, 
147 min, drama, nežna oda prijateljstvu, postavljena pred veličastno po-
krajino italijanskih Alp. Nagrada žirije v Cannesu. LIFFe 2022. Projekciji 
filma bo sledilo druženje ob čaju in pecivu. Mestni kino Ptuj (4/5 €)

ČETRTEK, 9. 2.

18.00: Kratka šola zgodovine filma: Mož s kamero (Čelovek s kinoa-
pparatom), Dziga Vertov, Sovjetska zveza, 1929, 89 min, dokumentarni 
blitzkrieg očeta novega sovjetskega filma (Kino-oko) po ulicah Moskve, 
s snemalnimi koti, dvojnimi, trojnimi, četvernimi … ekspozicijami in hitro-
stjo, ki močno presega celo montažno ekstazo današnje vizualne kultu-
re. Projekciji bo sledilo predavanje o filmu. Predaval bo Vitja Dominkuš 
Dreu iz Slovenske kinoteke. Mestni kino Ptuj (4/5 €)

SOBOTA, 4. 2.

9.30 in 11.00: Dunja Zupanec: Tai in mala čarovnica, otroška pred-
stava (1–6 let) o prijateljstvu, zaupanju vase ter o strahu in pogumu (za 
Izven, abonma Lunica, abonma Zvezdica), Mestno gledališče Ptuj (8 €)

PONEDELJEK, 6. 2.

9.30 in 11.00: Hevreka, predstava, ki želi pri gledalcih spet zanetiti 
strast do ustvarjalne misli in jim teme, ki so velikokrat dolgočasne (zna-
nost, matematika, fizika), predstaviti na svež, iskriv način. Koncept in 
avtorji Nik Škrlec, Lena Hribar, Urban Kuntarič, Feri Lainšček. Kopro-
dukcija Mestnega gledališča Ptuj in Zavoda Margareta Schwarzwald (za 
zaključene skupine), Mestno gledališče Ptuj

TOREK, 7. 2.

9.20 in 10.45: Hevreka, predstava, ki želi pri gledalcih spet zanetiti 
strast do ustvarjalne misli in jim teme, ki so velikokrat dolgočasne (zna-
nost, matematika, fizika), predstaviti na svež, iskriv način. Koncept in 
avtorji Nik Škrlec, Lena Hribar, Urban Kuntarič, Feri Lainšček. Kopro-
dukcija Mestnega gledališča Ptuj in Zavoda Margareta Schwarzwald (za 
zaključene skupine), Mestno gledališče Ptuj

PONEDELJEK, 13. 2.

18.00: Janez Trdina: Povesti z Gorjancev, predstava o vznemirljivi slo-
venski mitologiji, ki je polna nenavadnih, živopisnih, čudežnih bitij. Pro-
dukcija: Mestno gledališče Ptuj, Zavod Margareta Schwarzwald, Can-
karjev dom in SSG Trst. Režija: Maruša Kink (Premiera in Izven), Mestno 
gledališče Ptuj (18 €)

ČETRTEK, 16. 2.

9.30 in 11.00: Dunja Zupanec: Tai in mala čarovnica, otroška pred-
stava (1–6 let) o prijateljstvu, zaupanju vase ter o strahu in pogumu (za 
zaključene skupine), Mestno gledališče Ptuj

PETEK, 17. 2.

9.30 in 11.00: Dunja Zupanec: Tai in mala čarovnica, otroška predstava 
(1–6 let) o prijateljstvu, zaupanju vase ter o strahu in pogumu (za zaklju-
čene skupine), Mestno gledališče Ptuj

PONEDELJEK, 20. 2.

Feri Lainšček: Gajaš brez maske, Petelinji zajtrk – se znova nadaljuje. 
Pišti Gajaš (Vlado Novak), avtomehanik iz filma Petelinji zajtrk (2007), 
znova v akciji! Režija: Samo M. Strelec (za zaključene skupine), Mestno 
gledališče Ptuj



Popolnejši seznam in opis dogodkov najdete na portalu www.
discoverptuj.eu. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb 

programa ali odpovedi prireditev zaradi aktualnega stanja.

Pogled v muzej, počitniške dejavnosti za družine v času šolskih počitnic. 
Ob nakupu muzejske vstopnice družinam ponujajo ogled z muzejskimi 
kartončki in iskanje Ugank neugnank, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 
Ptujski grad, 28. 1.–12. 2. 2023, torek–nedelja: 10.00–18.00; Haloška bu-
kev, razstava četrte pravljice iz ciklusa avtorja Boštjana Koražije, Knjižnica 
Ivana Potrča Ptuj (Študijski oddelek), 2. 2.–28. 2. 2023, ponedeljek–petek: 
8.00–19.00

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI

SOBOTA, 11. 2.

10.00: Kino vrtiček: Titina, Kajsa Næss, Norveška / Belgija, 2022, 90 min, 
družinska animirana pustolovščina, sinhronizirano (6+). Družinski pustolo-
vski film o resnični psički Titini je zabavna in vznemirljiva zgodba o skoraj 
pozabljenem raziskovalnem popotovanju: osvajanju severnega tečaja s 
cepelinom leta 1926. Skozi oči štirinožne zvezde Titine odkrivamo zgodbo 
o osvajanju neznanega, zmagi, porazu in predanosti. Projekciji filma bo 
sledila igralna delavnica za otroke. Mestni kino Ptuj (4/5 €)

ČETRTEK, 23. 2.

18.00: Kratka šola zgodovine filma: 400 udarcev (Les quatre cents co-
ups), François Truffaut, Francija, 1959, 99 min, drama, 12+. Celovečerni 
prvenec Françoisa Truffauta, enega izmed utemeljiteljev francoskega nove-
ga vala, je eden njegovih najbolj osebnih in obenem najlepših filmov. Velika 
klasika. Nagrada za najboljšo režijo v Cannesu 1959. Projekciji filma bo 
sledilo predavanje o filmu. Predaval bo mag. Ciril Oberstar. Mestni kino 
Ptuj (4/5 €)

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

VALENTINOV
OPERNI KONCERT 

L'AMORE

www.dominikanskisamostan.si

VSTOPNICE:
Eventim in blagajna

Javnih služb Ptuj

12. FEBRUAR ob 18.00
Dominikanski samostan Ptuj

NASTOPAJO:
Rebeka Lokar - sopran

Martin Sušnik - tenor
Jaki Jurgec - bariton

Robert Mraček - klavir



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,
• predvidena vselitev decembra 2023,
• prodajna cena od 160.097,76 EUR naprej …

ODLIČNA LOKACIJA Z UREJENO INFRASTRUKTURO!

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!

Več informacij: 031 310 803! 
Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj
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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

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

Sprostitvena termalna kopel za dve osebi, 
60 min   58,00 €   51,00 €
PRIMUS masaža, 50 min   49,00 €   42,00 €
Klasična masaža hrbta in obloga z glino.
Ponudba velja do 28. 2. 2023.

JANUAR IN FEBRUAR: 
PRAVI ČAS ZA RAZSTRUPLJANJE 
V WELLNESSU VALENS AUGUSTA
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Rezervacije: 02 74 94 506, hotel.primus@terme-ptuj.si

VALENTINOV BRUNCH
Nedelja, 12. 2. 2023, med 12. in 15. uro

Kulinarično razvajanje z bogatim izborom jedi 
pod vodstvom chefa Roberta Žibrata.
Cena: 23,90 €/osebo, 13,90 € otroci do 12. 
let, otroci do 4. leta brezplačno v spremstvu 
odraslih oseb. 

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 30. 1. do 3. 2. 2023.
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