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Ptuj si želi postati evropska 
prestolnica kulture 2025

Spodnje grajsko dvorišče 
znova odprto 

do 21. ure



SLOVESNOST OB DRŽAVNEM PRAZNIKU DNEVU 
UPORA PROTI OKUPATORJU
v soboto, 27. aprila 2019, ob 10. uri pred nekdanje zapore, danes upravno zgradbo PMPO.

Slavnostni govornik bo mag. Blaž Kavčič, predsednik Sveta Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije.

Kulturni program: Pihalni orkester Ptuj, DPD Svoboda Ptuj – Teater III, ženski pevski zbor Lilith.

Po slovesnosti bodo udeleženci prireditve krenili na 23. tradicionalni pohod v Kicar.

Mestna občina Ptuj in Območno združenje borcev za vrednote NOB Ptuj

v sodelovanju s Klubom brigadirjev MDA Ptuj, Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo, 
Društvom general Maister Ptuj, Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor in Zvezo častnikov 
Slovenske vojske vabita na 

V počastitev 42. obletnice delovanja Kluba brigadirjev MDA Ptuj vas po končani osrednji prireditvi

OB 11. URI  VABIMO NA 23. TRADICIONALNI POHOD PO POTEH UPORA IN PROSTOVOLJNEGA 
DELA V KICAR kjer bo ob 14. uri  v gasilskem domu Kicar kulturna prireditev v počastitev obletnice 
delovanja kluba.

Slavnostna govornica bo Viktorija Dabič, častna občanka Mestne občine Ptuj in  
udeleženka mladinskih delovnih brigad.  

Kulturni program: Moški pevski zbor KUD Rogoznica in gledališki studio DPD Svoboda Ptuj. 

Praznovanje bomo sklenili z družabnim srečanjem.

VIVAT POETOVIO MCML
Ptuj praznuje 1950 let prve pisne omembe
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UVODNIK

Ptuj je mesto zgodb. Redko katero slovensko mesto ima toliko izjemnih 
zgodb, minulih in aktualnih, kot jih ima naše mesto. A obenem so te zgodbe 
razdrobljene in vsak od nas ima pred očmi v prvi vrsti le svojo zgodbo, svoj 
še neuresničen projekt, svoje sanje. S tem ni nič narobe. Tako je tudi bilo v 
preteklosti. S samo kandidaturo pa se vseeno spreminja nekaj zelo bistvenega. 

Kandidatura našega mesta za projekt Evropske prestolnice kulture namreč od 
vseh nas zahteva, da iz posameznih delcev sestavimo enotno, čim širšo, čim 
bolj trdno, drzno in obenem realistično zgodbo, se pravi tako, ki smo jo tudi 
sposobni uresničiti in ki bo pomenila poenotenje v viziji in smeri razvoja za 
naše mesto in regijo. Da bi to vizijo oblikovali, je nujno, da smo pogumni in 
odločni, strpni in kreativni, ne vase zagledani in cinični, marveč v intenziv-
nem dialogu drug z drugim in z Evropo. Le tako bomo lahko iz številnih posa-
meznih delcev sestavili nekaj skupnega in izrednega. Kandidatura za evropsko 
prestolnico kulture je izjemna možnost. V primeru uspeha (in prepričan sem, 
da nam lahko uspe!) utegne projekt spremeniti silnice v mestu, spremeniti na-
čin, kako razmišljamo, kako razumemo sebe in okolico, posledično pa, kako 
smo povezani s svojo zgodovino in prihodnostjo, s svojo širšo soseščino in 
svetom.

Sama kandidatura je kompleksna. Zanjo smo potrebni vsi, tako institucije kot 
posamezniki. In to ne le na področju kulture in umetnosti, marveč neprimer-
no širše, od izobraževanja, gospodarstva do ekologije in turizma. V priho-
dnjih mesecih bomo oblikovali kandidaturo v skladu z željami ustvarjalnih 
ljudi na Ptuju, v Slovenskih goricah in Halozah, v Spodnjem Podravju in v 
Prlekiji. Vabim vas, da se aktivno vključite v iskanje naše skupne vizije z ideja-
mi, aktivnim angažmajem in s podporo projektu. Širite glas, ki pravi: jaz sem 
ZA – Ptuj EPK!

Mi smo za – Ptuj EPK 2025

Aleš Šteger, vodja projekta kandidature 

Ptuja za EPK 2025

Izdajatelj: Mestna občina Ptuj. Naslov uredništva: Mestni trg 1, Ptuj, ISSN 1318-8550. Odgovorna urednica: Barbara Ferčič, telefon: 748 29 20, e-pošta: 
barbara.fercic@ptuj.si. Uredniški odbor: dr. Štefan ČELAN (Lista dr. Štefana Čelana), Dušan GABROVEC (Ptuj je naš), Črtomir POTOČNIK (Levi-
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(Lista Andreja Čuša). Sodelavci: Mateja Tomašič, Bronja Habjanič, Boris Voglar, Črtomir Rosić, Črtomir Goznik. Uredništvo si pridržuje pravico 
krajšanja prispevkov in spremembe naslovov. Oblikovanje in priprava za tisk: Vejica, Rado Škrjanec, s. p., tel.: 041 684 910. Tisk: Evrografis, Puhova 
ulica 18, 2000 Maribor, e-pošta: repro@grafis.si. Dostava: Pošta Slovenije. Oglaševanje: Agencija LOTOS, d. o. o., Marketinško-medijski center, tel.: 
02 741 71 20, gsm: 041 283 694, e-pošta: lotos.ptuj@siol.net. Na podlagi zakona o DDV sodi Ptujčan med proizvode, za katere se obračunava DDV po 
stopnji 9,5 %. Naklada: 9200 izvodov. Ptujčan v elektronski obliki je dostopen na www.ptuj.si/ptujcan.

Fotografija z naslovnice:
S prireditve Prangerjada 
2018
Avtor: Črtomir Goznik
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MESTNA KRONIKA

PREDAJA DIHALNIH 
BLAZINIC PORODNIŠNICI

ŽE 60 LET SKRBIJO ZA 
VARSTVO KULTURNE 
DEDIŠČINE

GIMMUN NA PTUJU

OD LUTKE DO 
KARIKATURE
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Mestna kronika
Mestna kronika je pregled dogodkov, ki 
so pomembno zaznamovali utrip Ptuja 
v minulem mesecu. V tej rubriki uredni-
štvo izpostavlja jagodni izbor dogajanja 
v najstarejšem mestu.

Mariborska enota Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije je 60-letnico 
zaznamovala s posaditvijo 60 dreves v 
nekdanjem sadnem vrtu parka Dvorca 
Dornava. Spomenik državnega pomena, 
ki je v državni lasti, je s prvotno urejeno 
vrtno zasnovo eden najpomembnejših 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano vsako leto zaposleni 
zbirajo humanitarne prispevke, ki jih 
nato namenijo projektom po vsej Slo-
veniji. Letos so članice Humanitarnega 
društva Soroptimist Ptuj iz ministrstva 
prejele 800 evrov, jim dodale še nekaj 
svojih sredstev ter za ginekološko-po-
rodni oddelek ptujske bolnišnice kupile 

GimMUN Ptuj je mednarodna konfe-
renca, ki je letos med 6. in 9. 4. že četrtič 
potekala na Gimnaziji Ptuj. Konferenca 
MUN oziroma model zasedanja združe-
nih narodov ponuja mladim, da se preiz-
kusijo na področjih, kot so diplomacija, 
mednarodni odnosi in javno nastopanje. 
Letos je na konferenci sodelovalo 210 
udeležencev, od tega 140 delegatov iz 
šestih različnih držav. Generalni sekre-
tar konference je bil Žiga Ciglarič, dijak 
Gimnazije Ptuj. Celotno konferenco so 
organizirali ptujski gimnazijci pod vod-
stvom mentoric Brigite Vertič Kumer in 
Sandre Kupčič Toplak ter ravnatelja Bo-
štjana Šeruge. B. H. V Miheličevi galeriji na Ptuju si lahko od 

4. 4. ogledate razstavo ilustracij, plakatov 
in lutk slikarke in arhitektke Eke Alenke 
Vogelnik z naslovom Od lutke do karika-
ture. Razstavni projekt v obliki potujoče 
razstave obsega prerez avtoričinega de-
lovanja na področju ilustracij, filmskih, 
televizijskih in gledaliških lutk ter mask 
in plakatov, ki jih je umetnica oblikovala 
med letoma 1985 in 1999. Prvič pa bodo 
v Miheličevi galeriji razstavljene karika-
turne lutke svetovnih politikov in por-
tretne lutke naših kulturnikov. Razstava 
je na ogled do 12. 5. B. F.

10 nujno potrebnih dihalnih blazinic za 
novorojenčke, s katerimi se prepreči ne-
nadna smrt zaradi prenehanja dihanja, 
ter 4 stolčke za hranjenje otrok na otro-
škem oddelku. Ob tej priložnosti so bili 
predani tudi okvirji, v katere se namesti-
jo informacije za paciente. Predaja je po-
tekala 12. 4., prisotni sta bili tudi članici 
društva, ministrica dr. Aleksandra Pivec 
in županja MO Ptuj Nuška Gajšek ter 
vodstvo bolnišnice. Osrednja govornica 
na predaji je bila predsednica društva 
Soroptimist Ptuj Alenka Korpar.
»Mi, ki zdravimo, rečemo, da je lajšati 
bolečino božansko delo. Vi, ki pa skrbite 
za darovanje, lahko s ponosom rečete, da 
je darovanje božansko delo. Hvala vam!« 
je v zahvalo ob koncu slovesne predaje 
povedala predstojnica oddelka Damija-
na Bosilj. B. H.

spomenikov poznobaročne arhitekture 
v Sloveniji. Na slovesnosti so zbrane 
nagovorili vodja mariborske enote 
ZVKDS Srečko Štajnbaher, župan občine 
Dornava Janko Merc, Jernej Hudolin, 
generalni direktor ZVKDS, in državna 
sekretarka na ministrstvu za kulturo 
Tanja Kerševan Smokvina. Ob jubileju so 
izdali še monografijo o 60-letni zgodovini 
spomeniškega varstva v severovzhodni 
Sloveniji. Leta 1959 ustanovljeni ZVKDS 
sicer skrbi za spomenike na območju 
80 občin v Podravju, na Koroškem in v 
Prekmurju. M. T.
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OSREDNJA TEMA

Ptuj kandidira za evropsko 
prestolnico kulture 2025

Barbara Ferčič

Perspektive 

Mladi ptujski ustvarjalci o kandidaturi za 
Evropsko prestolnico kulture 2025

Izkušnja partnerstva kot 
popotnica za 2025

Projekt EPK je velika priložnost
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Ptuj se je skupaj z regijo odločil – želi si postati evropska pre-
stolnica kulture 2025. V letu 2025 bosta mesti iz Slovenije in 
Nemčije nosili častitljiv naziv. Ta bo pripadel enemu izmed slo-
venskih mest, poleg Ptuja kandidirajo še Lendava, Ljubljana, 
Nova Gorica in Kranj, kandidaturo so napovedala še obalna 
mesta in slovenska Istra. Ptuj se je že srečal s tem projektom, 
ko je bil partnersko mesto Maribora EPK 2012. Dragocene 
izkušnje so dobra popotnica za oblikovanje vizije in skupaj z 
vsemi deležniki ustvarjalnega življenja v mestu in regiji tudi ope-
rativnega programa za potegovanje za naziv EPK 2025. 

Bistveno vprašanje, ki se ponuja samo, je: kakšno mesto si želi 
biti Ptuj v prihodnje? Ključ do uspeha so nedvomno povezova-
nje, spoštovanje in sodelovanje različnih pogledov, ustvarjalnih 
energij, možnosti in izkušenj. Ljudje smo tisti, ki oblikujemo neki 
prostor in mu damo vsebino. In ljudje smo se odločili stopiti 
velik korak naprej ter pokazati svetu bogato kulturnozgodovin-
sko dediščino in vrhunsko kulturno ter umetniško produkcijo 
sodobnih ustvarjalcev.

Kurentova svatba, 2012
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Projekt EPK je velika priložnost
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Martina Magdič 

Mestna občina Ptuj je sprejela odločitev, da bo 
kandidirala za naziv Evropska prestolnica kulture 
za leto 2025. V letu 2025 se naziv EPK dodeli 
enemu mestu v Sloveniji in enemu v Nemčiji. Po-
stopek izbora in imenovanja nosilke naziva EPK je 
dvostopenjski, rok za oddajo prve prijave je 31. 
12. 2019. Končni rezultat, o katerem odloča svet 
neodvisnih strokovnjakov, bo znan na začetku leta 
2021.

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je 
namenjena poudarjanju kulturnega bogastva in raznolikosti ter 
skupnih kulturnih vidikov v Evropi, da bi pripomogla k zbliža-
nju narodov Evrope in izboljšanju medsebojnega razumevanja.
Izkušnje domala 60 mest, ki so nosile naziv EPK, dokazujejo, 
da gre za edinstveno priložnost za dvig kapacitet na področjih 
kulture, turizma, šolstva, gospodarstva, kreativnih industrij, 
družbene povezanosti in opolnomočenja lokalne skupnosti. Že 
sam postopek kandidature številnim mestom prinaša pozitivne 
rezultate, saj si morajo pripravljavci kandidatur odgovoriti na 
ključna vprašanja, kot so: Kaj si zares želimo in česa smo zmo-
žni? Kaj so naše prioritete in kako jih lahko dosežemo?

Naj se poveže celotna regija!
Proces priprave kandidature zahteva vključenost vseh poten-
cialov, ki bogatijo kulturno pokrajino mesta, vsi deležniki – od 
javnih zavodov prek ustanov, društev in vse do samostojnih 
ustvarjalcev in nosilcev različnih podpornih dejavnosti – se 
morajo povezati in aktivno vključiti v zasnovo razvojnih pro-
gramov in strategije uresničevanja najbolj drznih vizij. 
Pripravljenost mesta na aktivno sodelovanje so izkazali pred-
stavniki organizacij, ki so 12. aprila do zadnjega kotička na-
polnili poročno dvorano mestne hiše na Ptuju na uvodnem 
srečanju o kandidaturi. Velik interes povabljenih organizacij 
kaže na to, da je napočil čas za spremembo – hiter in sunkovit 
napredek, ki ga mesto in regija potrebujeta. EPK bi tako lahko 
bil povezovalna zgodba, ki vključi ideje in želje meščanov ter v 

dobro orkestriranem procesu pomaga mestu, da se preobrazi. 
Transformacija mesta in regeneracija njegovega zaledja naj bi 
se udejanjili skozi programske vsebine, ki jih lahko zajamemo 
v tri osrednje teme:

1.  Vsi časi so zdaj – kulturna dediščina Ptuja v sozvočju s 
sodobnostjo.

2.  Ponovno odkritje prostorov in povezav – povezanost Ptuja 
z zaledjem, pretok med podeželskim okoljem in mestom.

3.  Ljudje – mi vsi smo Ptuj in soodločamo o tem, kakšen bo 
v prihodnosti.

Analiza stanja in priprava lokalnega programa za 
kulturo
Letošnje aktivnosti priprav na kandidaturo bodo v prvi fazi 
povezane z analizo obstoječega stanja ter pripravo novih stra-
teških dokumentov na področju kulture. Preko tematskih po-
svetov programskega sveta Ptuj EPK 2025 in drugih dogodkov 
bomo sooblikovali vizijo, vsebinska področja in programe za 
prijavo, razvijali projektne ideje ter partnerstva z drugimi mesti 
in organizacijami.

Dodatne informacije:

Martina Magdič, koordinatorka priprav 
kandidature za Ptuj EPK 2025

martina.magdič@moptuj.si, tel: 02/748 29 47

Z uvodnega srečanja o kandidaturi 12. aprila. Od leve: Mitja Čander, glavni strateški 

svetovalec kandidature, Aleš Šteger, vodja kandidature, županja MO Ptuj Nuška Gaj-

šek in Martina Magidč, glavna koordinatorka kandidature
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OSREDNJA TEMA

P
dr. Aleksander Lorenčič, 

direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož
mag. Matjaž Neudauer, 
direktor Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Z izkušnjami do novih ciljev Dolgoročno zamišljeni 
projekt

ERSPEKTIVE

Ambiciozna odločitev, da Ptuj z okoliškimi občinami vloži kan-
didaturo za EPK 2025, zame ni presenečenje. Kulturno, arheo-
loško, kulinarično in drugo bogastvo, ki ga ponuja Ptuj z okoli-
co, so razlogi, da naredimo velik korak naprej k prepoznavnosti 
ter da preidemo s sistema enodnevnih gostov na sistem, ki bo 
turiste privabil v mesto in jih ob ustrezni ponudbi tudi zadržal. 
Ocenjujem, da so k odločitvi pripomogle tudi bogate izkušnje, 
ki smo jih pridobili kot partner pri EPK 2012. To je bila prilo-
žnost, takšne zavodi ne dobimo pogosto, da izpeljemo projekte, 
ki jih zaradi pomanjkanja sredstev ne bi mogli izvesti. Spomni-
mo na projekta, ki sta ob vseh ostalih pomembno zaznamovala 
tako knjižnico kot mesto.
Projekt Zapuščina dr. Štefke Cobelj smo v 2012 izbrali, da pred-
stavimo njeno življenjsko zgodbo in zapuščino. Štefka Cobelj 
je knjižnici zapustila bogat knjižni fond, ki ga odlikujeta slo-
venska in tuja strokovna literatura, kar zbirki zagotavlja visoko 
informativno vrednost. Monografija o njenem življenju in delu 
je bila vključena v Digitalno knjižnico Slovenije, njena osebna 
knjižna zbirka pa katalogizirana in vključena v sistem Cobiss.
Smisel projektov ni nujno vedno iskanje nečesa novega, ampak 
tudi nadgrajevanje obstoječega. To je bila osnovna ideja projek-
ta Knjižnice pobratenih mest in njihovo medkulturno sodelova-
nje. Različnost mest, pobratenih s Ptujem, je zaznamovala tako 
projekt kot vse, ki smo v njem sodelovali. Obogatili smo po-
klicne in osebne izkušnje, se učili iz razlik ter v njih prepoznali 
spodbude za razvoj v lokalnih okoljih. In pri vsakem projektu 
je najpomembneje to, kar ostane za njim. Pri Štefki Cobelj je 
ostal spomin na izjemno osebnost ter bogat in javnosti dosto-
pen knjižni fond, pri knjižnicah pobratenih mest pa trajno so-
delovanje pri izmenjavi dobrih praks, predvsem pa prijateljstva, 
ki so se stkala.
Naziv EPK ponuja nove priložnosti; okrepimo povezanost med 
sodelujočimi občinami, pokažimo najboljše, kar imamo, in bo-
dimo ponosni na svojo lokalno kulturno dediščino. 

Izkušnje z EPK Ptuj ima, leto 2012 ni daleč. Kot partnerske-
mu mestu je projekt prinesel veliko pozitivnega, žal pa tudi kaj 
negativnega. Da številnih predlogov ni bilo mogoče upoštevati 
oziroma vključiti v prijavo, je razumljivo. Težje je sprejeti dej-
stvo, da kar nekaj načrtovanih projektov ni bilo izpeljanih, ne-
kateri pa so se začeli in na neki točki obstali. Ne morem mimo 
načrtov za Dominikanski samostan, po katerih je bilo predvi-
deno, da se preuredi v sodoben kulturni in kongresni center 
ter eno glavnih prizorišč dogodkov v okviru projekta EPK na 
Ptuju leta 2012. Vzporedno je bila sprejeta odločitev o prese-
litvi arheološke zbirke in arheološkega oddelka PMPO v pro-
store na Muzejski trg 2. Šlo naj bi za začasno rešitev, položitev 
temeljnega kamna za nove prostore je bila predvidena še v letu 
2012, žal pa je pri začasni rešitvi tudi ostalo. Tako danes, leta 
2019, še vedno ni ne novega razstavišča, depojskih in delov-
nih prostorov, prav tako Dominikanski samostan ni zaživel 
kot kongresno-kulturni center z vsakodnevnim dogajanjem, še 
več, za celostno ureditev bo potrebnih še veliko sredstev. Bistvo 
mojega zapisa ni kritika, ampak poudariti le eno; EPK 2025 
je priložnost, ampak zgolj in samo, če bo šlo za sodelovanje, 
spoštovanje, zastavo realnih prioritet in projektov, takšnih, na 
katere bomo ponosni tudi po letu 2025. Eden takšnih projektov 
mora zagotovo biti ustrezno arheološko razstavišče s sodobno 
prezentacijo arheološke zbirke, katerega manko in posledi-
ce naše mesto že čuti, to se jasno kaže tudi ob letošnji visoki 
obletnici prve omembe v antičnih pisnih virih. Projekt EPK ne 
sme biti projekt posameznih interesnih skupin, temveč poleg 
nadgradnje rednih dejavnosti dolgoročno zamišljen projekt, ki 
bo pomenil dodano vrednost za celotno regijo in širše. Da Ptuj 
potrebuje prelomnico, ki bo pomenila dejanski in trajnostni ra-
zvoj, mi ni treba poudarjati; ali je to lahko EPK 2025, vsekakor 
da in držim pesti za to.
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Mladi ptujski ustvarjalci o kandidaturi za 

Ptuj je mesto velikih evropskih zgodb in ima izjemno tradicijo, 
menijo predlagatelji kandidature Ptuja za EPK 2025. V prete-
klosti so ta naziv že večkrat dobila manjša mesta z izjemno 
bogato zgodovinsko dediščino, ki so se intenzivno povezo-
vala s širšim okoljem. »Ptuj potrebuje premik, tudi osmišlja-
nje nekaterih procesov, ki so že začeti, pa niso pripeljani do 
konca. V tem pogledu je že samo to, da se sestajamo in za-
čenjamo govoriti, se aktiviramo, izjemnega pomena, saj mo-
ramo sami presoditi o svoji usodi,« je dejal vodja kandidature 
Ptuj EPK 2025 Aleš Šteger. S Ptuja izhajajo raznovrstni, ka-
kovostni in izjemno kreativni umetniki. Mnogi menijo, da Ptuj 
ima možnosti za pridobitev naziva, nekateri med njimi pa so 
navedli, kaj že sama kandidatura prinaša mestu. Povprašali 
smo jih, kaj menijo o kandidaturi, kaj si pod tem predstavljajo 
in kaj si obetajo od projekta, če bi s kandidaturo uspeli.

Intervjuji: Mateja Tomašič

Mojca Prigl, strokovna sodelavka na Zvezi kulturnih 
društev Ptuj

»S poglabljanjem v potenciale, ki jih skriva Ptuj, smo ne glede 
na rezultat kandidature za EPK naredili velik korak k uresniče-
vanju želje, da postanemo prepoznaven akter na kulturnem in 
turističnem zemljevidu Evrope. Ko se ozrem po srednjeveških 
ulicah in se pogled ustavi na prečudovitem ptujskem gradu, 
razmišljam, kaj manjka, če pa ima Ptuj vse na dlani – naravna 

in kulturna dediščina, bogata zgodovina, odlična lokacija … 
Manjka človeški faktor, neizkoriščen potencial so ljudje (pro-
aktivni posamezniki, svobodni umetniki, neformalne skupine, 
(nevladne) organizacije …) v povezavi s turizmom, gospodar-
stvom, športom in umetnostjo, kulturo. 
Mlade kreativne energije, zagona, ustvarjalcev in idej je več 
kot dovolj, zato je kandidatura za EPK odlična priložnost za 
uresničevanje celotne strategije kulturne in turistične ponudbe 
mesta. Če nam uspe povezati znanje in ljudi s kulturnozgodo-
vinskim pridihom, nam naziv EPK 2025 ne uide. Prinesel bi ra-
zvoj kulturnega turizma, večjo prepoznavnost Ptuja, pozitivno 
bi vplival na kakovost življenja prebivalcev, bilo bi več svobo-
de umetniškega izražanja. Menim, da bi se zgodil tudi 'estetski 
preobrat', spremenila bi se filozofija dojemanja kulture.«

Tadej Kampl, glasbenik

»To je odlična priložnost za naše mesto, da se kulturno revi-
talizira in pravilno umesti na kulturnem zemljevidu. Pod tem 
si predstavljam predvsem dvig kakovosti kulturnega življenja v 
mestu in regiji. Če bi s kandidaturo uspeli, bi bilo odlično, da 
bi prinesla novo infrastrukturo za produkcije ptujskih ustvar-
jalcev.«

Tjaša Čuš, likovna umetnica

»Ptuj lahko kandidira za EPK 2025, s tem pa prevzema veliko 
odgovornost in ogromno dela. Predvsem povezovalnega dela 

Mojca Prigl Tadej Kampl Tjaša Čuš
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evropsko prestolnico kulture 2025

in iskanja kvalitete v nekaterih ustvarjalcih in organizacijah, 
kar je treba dvigniti in še bolj ozavestiti. Tukaj sta pomembna 
dobra struktura in vodilo, ki je dovolj močno, da se primerja z 
ostalimi. S kandidaturo prevzemamo idejo, ki jo je treba pod-
preti in se skozi njo učiti o lastnem okolju, ki je na kulturnem 
področju še precej introvertirano. Kar pa ni slaba priložnost za 
razvoj okolja in kulture in umetnikov. Za ustvarjalce bi lahko 
bil uspeh kandidature dober dvig iz poznane cone. In možnost 
izražanja. Pomembno pa je tudi, da se kot umetniki in ustvar-
jalci znamo povezati s podpornimi organizacijami, ob katerih 
lahko izrazimo potencialne kreativne možnosti. Morda nekate-
re ideje niso na obzorju, pa vendar lahko so.«

Sergej Harlamov, pesnik

»Če bi sklepal na podlagi preteklih izkušenj, s čimer ciljam na 
projekt Maribor – EPK 2012, ko je bil Ptuj partnersko mesto, 
ne gre pričakovati ravno večjih premikov, tj. pozitivnih posle-
dic za mesto in regijo. Drugače rečeno, nisem prepričan, da bi 
mesto na dolgi rok kaj prida pridobilo pri sami kulturni vsebini 
in ponudbi, bi pa bila najbrž to odlična priložnost, da se pe-
ščica (skupaj z določenimi izbranimi ustvarjalci), s finančnimi 
vložki, ki jih tak projekt terja, za kakšno leto znebi eksistenčnih 
skrbi. Seveda se zdi takšno mnenje precej cinično in drži le v 
primeru, če bi bile stvari zastavljene isto kot pred sedmimi leti 
– ker pa v trenutno zasnovo potencialne kandidature nimam 
vpogleda, o tem žal (ali na srečo) ne morem soditi.«

Mišel Ristov, raper in državni prvak v slam poeziji

»Mislim, da je odlično, da ima Ptuj končno kanček več drzno-
sti, da se poskuša lotiti nečesa takšnega. Menim, da je bil že čas, 
da se iz ustaljene stagnacije prestopi v polje aktivnega razmi-
šljanja. Ptuj ima izjemno dediščino in odprt prostor za razvoj 
ter povečanje kulturnega kapitala, ki pa ga entitete v ospredju 
v zadnjih letih niso znale izkoristiti. Mislim, da bo to mesto 
nekoliko bolj zresnilo. Kandidatura je prvi korak za dvig lo-
kalnega samozavedanja in seznanjanje meščanov ter okolice o 
pomembnosti tega, da soustvarjajo tukaj prihodnost, ne pa da 
bežijo. Sama kandidatura je daleč od dejanskega cilja, a že ta bo 
vključila lokalna društva, zavode, ustvarjalce in umetnike ter 
organizatorje, da pričnejo delati skupaj. Nekaj festivalskih sfer, 
ki jih Ptuj ima in uspešno tudi prireja v zadnjih letih, je potr-
ditev, da se da delati nad pričakovanji, če je lokalna skupnost 
pripravljena tudi sama kaj prispevati in če so združenja pripra-
vljena prestopiti gledanje drug na drugega kot konkurenco ter 
stopiti skupaj za boljši jutri. 
V primeru uspešne kandidature bi Ptuj lahko postal (znova) 
res evropski in se vrnil na zemljevide. Menim, da so možnosti 
za to za zdaj majhne, niso pa nerealne, saj smo šele začeli. Ptuj 
ima to prednost, da se lahko veliko nauči od mariborske EPK 
in da poskrbi, da se po koncu 2025 ne znajdemo znova v neak-
tivnem, apatičnem mestu. Možnosti imamo, delati pa je treba 
veliko in storiti precej izjemnega že pred končnim izborom. 
Bomo videli!«

Tjaša Čuš Sergej Harlamov Mišel Ristov
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Izkušnja partnerstva kot popotnica za 2025

Ptuj ima veliko dobrih izhodišč in tudi prednosti pri kandidaturi 
za EPK 2025. Ali bo prišel do naziva evropske prestolnice 
kulture leta 2025, bo znano ob koncu naslednjega leta. Me-
sto se je veliko naučilo tudi iz partnerstva pri EPK 2012, ko je 
ta naziv nosil Maribor.

Bronja Habjanič

Nekdanji dolgoletni župan dr. Štefan Čelan pravi, da se mora-
mo zavedati, da smo v takratnem projektu EPK sodelovali kot 
partnersko mesto z znatno manj pristojnostmi in možnostmi, 
kot nam jih ponuja tokratna nominacija. »S ponosom pa vedno 
povem, da je evropska komisija, ki je ocenjevala rezultate dela 
v posameznem mestu, prenovo Dominikanskega samostana 
ocenila kot največji presežek z vidika arhitekture, Kurentovo 
svatbo pa kot največji presežek z vidika duha, kar se je pozneje 
odrazilo tudi v uspešni Unescovi nominaciji kurentovih obho-
dov. Pridobljene izkušnje pri pripravi in izvedbi tako komple-
ksnega projekta, kot je bila EPK 2012, kjer je sodelovalo šest 
mest, nam dajejo znatno prednost pred konkurenti. Upam in 
verjamem, da bodo tokrat politiki, gospodarstveniki, zaposleni 
v javnih pravnih subjektih in civilna družba pravilno razumeli 
poslanstvo pridobitve tega zvenečega statusa. Boljše razvojne 
priložnosti se bodo ponujale šele po letu 2025, če bomo bla-
govno znamko EPK 2025 znali živeti in umno uporabljati na 
slehernem področju življenja in dela. Nekoč je nekdo zapisal, 
da je uspeh posameznika in družbe odvisen od ljubezni ali celo 

zaljubljenosti v lastne korenine in vsakokratne cvetove ter plo-
dove naše ustvarjalnosti. Čas je, da si priznamo, da smo potom-
ci velikih kultur z vsaj kančkom modre krvi, ki naj nas odlikuje 
z modrostjo in ne puhlo vzvišenostjo,« meni dr. Čelan. 

Dobrodošla izkušnja iz leta 2012
»Izkušnja partnerstva pri projektu EPK 2012 je izjemno dobro-
došla, kljub temu da smo bili eden od petih, zgolj k Mariboru 
pripetih partnerjev, smo pridobili dober vpogled v to, kaj lahko 
takšna manifestacija ponudi, kje so priložnosti in tudi kje se 
skrivajo pasti. Umetnost in kultura sta v tem času pridobili nov 
zagon, bili so tudi vložki v infrastrukturo, ptujsko festivalsko 
poletje se je razvilo v sedanjo obliko prav po zaslugi spodbude 
EPK 2012. EPK je izjemna priložnost za Ptuj, da se na eni stra-
ni dokončno uveljavi kot središče naše mikroregije, kar je ves 
čas bilo tako historično kot duhovno. Obenem je ta spodbuda 
kulturi, umetnosti, turizmu prav to, kar naše mesto potrebuje, 
da izkoristi izjemen potencial naravne in kulturne dediščine 
za svoj razvoj, obenem pa s trajnostnimi vložki v živo kulturo 
ustvari vsebine, ki se bodo skozi pripravo razvile in nato tudi 
v takšni obliki ostale v tem mestu. Tako bo Ptuj postal in ostal 
kulturna, zgodovinska in duhovna prestolnica Slovenije. Prav 
tako je to odlična priložnost za gradnjo naše identitete, s ka-
tero imamo na Ptuju veliko težavo, saj stežka sprejemamo vse, 
kar ne sodi v naš nacionalni paket, pri tem pa se je treba za-
vedati, da našo identiteto tvorijo vsa obdobja zgodovine, tako 
predantično kot rimsko, srednjeveško, germansko, slovansko 
in slovensko, in da je prav vse to zgodba o Ptuju, ki je danes 
slovensko in evropsko mesto v ponovnem nastajanju,« pa pravi 
direktor Mestnega gledališča Ptuj Peter Srpčič.
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URADNI VESTNIK,
ŠTEVILKA 6/2019

–  Obvestilo o objavi pozivov za pole-
tne festivale

–  Obvestilo o objavi razpisa na po-
dročju ljubiteljske kulture

–  Sklep o kriterijih za subvencionira-
no počitniško letovanje otrok v letu 
2019

–  Odlok o subvencioniranju komu-
nalnega prispevka za mlade in mla-
de družine

–  Zaključni račun proračuna MO 
Ptuj za leto 2018

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

V aprilu sta potekali izredna in redna seja

Desetega aprila je potekala 2. izredna seja 
mestnega sveta, ki je obravnavala rekon-
strukcijo glavne ceste G1-2/0249 Spuhlja–
Ptuj v luči aktualnih protestov nekaterih 
prebivalcev Ormoške ceste. Mestni svet 
poziva Ministrstvo RS za infrastrukturo, 
da na tej cesti prepove mednarodni tovorni 
tranzitni promet in ga preusmeri na cesto 
višjega reda ter da se izvede rekonstrukcija 
ceste v skladu s projektom ob upoštevanju 
predstavljenih sprememb nivelete ceste 
in lokalnih zožitev, kjer so objekti posta-
vljeni ob cesto. Svetniki podpirajo stališča 
tamkajšnjih krajanov ČS Jezero in Spuhlja 
ter civilne iniciative za južno obvoznico in 
hkrati ne podpirajo izgradnje obvoznice po 
severni strani jezera, katere trasa bi poteka-
la prek Puhovega mostu. Razprava znotraj 
2. izredne seje se bo nadaljevala po redni 
seji, ki bo 27. maja.

Potrjen Zaključni račun za 2018
Na 5. redni seji, ki je potekala 23. aprila, je 
mestni svet najprej potrdil Zaključni račun 
proračuna MO Ptuj za leto 2018. Za namen 
slikovnega snemanja sej so soglašali tudi s 
spremembami Poslovnika Mestnega sveta 
MO Ptuj.
Svetniki so nato potrdili popravek pri ce-
nah urejanja in vzdrževanja javnih parki-
rišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil 
v tabeli v rubriki modra cona (kratkotrajno 
parkiranje do 120 minut), kjer je naveden 
mesečni pavšal za parkiranje za fizične in 
pravne osebe. Prave cene so: 30 EUR za fi-
zične in 60 EUR za pravne osebe.

OŠ Mladika in Gregorčičev dre-
vored
Po razpravi so potrdili tudi investicij-

ski program (IP) in spremembe Načrta 
razvojnega programa (NRP) za projekt 
»Prizidava z rekonstrukcijo in energetsko 
sanacijo OŠ Mladika – 1. faza (energetska 
sanacija)«. MO Ptuj se namerava s pro-
jektom prijaviti na povabilo Ministrstva 
RS za infrastrukturo »Energetska prenova 
stavb širšega javnega sektorja«. Glavni cilj 
je zmanjšanje porabe energije, ureditev 
sanitarij in delna zunanja ureditev ter po-
sledično zmanjšanje tekočih obratovalnih 
stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi de-
lovni pogoji za zaposlene, učence in druge 
uporabnike šole.
Nadalje so brez razprave potrdili tudi IP ter 
spremembe NRP za »Ureditev površin za 
pešce in kolesarje na Gregorčičevem dre-
voredu«. 
Mestni svet je nato soglašal s predlagano 
skupno vrednostjo nepredvidenih prav-
nih poslov, ki niso zajeti v načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem za 2019, in 
sicer da se sklepajo tovrstni pravni posli v 
skupni vrednosti 20 % od vrednosti, dolo-
čene v načrtu za 2019.
Prav tako so soglašali z ukinitvijo statusa 
grajenega javnega dobrega na nepremični-
nah k. o. 400 Ptuj, parcel 4062/6 in 2144/1 
(obe del regionalne ceste R3-710/247 
Ptuj–Hajdina), kar je potrebno za nadalj-
njo možno izvedbo brezplačnega prenosa 
lastninske pravice na R. Slovenijo; ter z 
neodplačnim prenosom lastninske pravice 
na nepremičninah dela te ceste na R. Slo-
venijo.
Svetniki so brez razprave glasovali tudi 
za prodajo nepremičnin k. o. 401 Brstje, 
parcel *26, 794/2 in 794/20; k. o. 387 Ki-
car, parcele 786/4; ter prodajo solastniških 
deležev nepremičnin k. o. 400 Ptuj, stavbe 
2127 (Zelenikova ulica), dela stavbe 10 
(hodnik) in 13 (podstrešje).

Volitve in imenovanja
Potrdili so ugotovitveni sklep o preneha-
nju mandata članici mestnega sveta Tamari 
Gajski, ki opravlja delo v občinski upravi 
kot vodja Kabineta župana. Volilna komisi-
ja bo izvedla postopek za potrditev manda-
ta naslednjemu kandidatu na listi SD.

Imenovali so tudi Miho Požgaia, Rajka 
Fajta, Andreja Lazarja in Matejko Milošič 
za predstavnike MO Ptuj v svet zavoda 
PMPO ter potrdili Petra Srpčiča kot direk-
torja javnega zavoda Mestnega gledališča 
Ptuj za dobo petih let.
Mestni svet je podal pozitivno mnenje 
na razpis prijavljeni kandidatki mag. Li-
diji Hameršak Marin za ravnateljico OŠ 
dr. Ljudevita Pivka Ptuj; kandidatu Rajku 
Fajtu za ravnatelja Elektro in računalniške 
šole, ŠC Ptuj; kandidatki mag. Darji Harb 
za ravnateljico Ekonomske šole, ŠC Ptuj; 
ter kandidatki Anji Jesenek Grašič za rav-
nateljico Strojne šole, ŠC Ptuj.
Med informacijami so bili svetniki sezna-
njeni z informacijo o skupni premoženj-
ski bilanci MO Ptuj na dan 31. 12. 2018; 
o varnostnih pojavih v letu 2018; o stanju 
in razvojnih usmeritvah Telemacha v ka-
belskem sistemu MO Ptuj; s poročilom o 
izvajanju koncesije ravnanja s komunalni-
mi odpadki; ter s predstavitvijo Arheološki 
park Panorama danes in pogled v priho-
dnost.

Na 5. redni seji Mestnega sveta MO 
Ptuj so med drugim potrdili dokumen-
tacijo za energetsko sanacijo OŠ Mla-
dika.

Barbara Ferčič
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Pobude in vprašanja s 4. seje Mestnega sveta

Milan Klemenc, svetniška skupina Lista ZA Ptuj, je posredo-
val pobudo št. 97/4: Pristopi naj se k izvedbi projekta »Prevo-
zi za starejše«, pri čemer bi starejši in prostovoljci brezplač-
no izvajali prevoze za starejše od 65 let, na obisk k zdravniku 
ipd. Mestna občina Ptuj naj zagotovi sredstva za najem vo-
zila in pokrivanje stroškov ter s tem omogoči višjo kakovost 
tretjega življenjskega obdobja.
Odgovor: Županja Nuška Gajšek je potrebe starejših občanov 
po prevozih tudi sama prepoznala kot prioritetne. Takoj ob na-
stopu mandata, v preteklih mesecih, je že opravila več razgovo-
rov s ponudniki tovrstnih storitev. Cilj je, da se skupaj z JS Ptuj 
čim prej najde najoptimalnejša rešitev.
V zvezi s težavami starejših v prometu bo Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v letu 2019, v sklopu preventivnega 
izobraževanja za starejše, izvedel aktivnosti in izobraževanja na 
predlaganem področju.
Pripravila: Nataša Koderman in Aleš Gregorec

Milan Klemenc je posredoval pobudo št. 98/4: Za brezplačni 
avtobusni prevoz – pobuda za spremembo linije. 
Na območju MO Ptuj vozi brezplačna linija mestnega avto-
busnega prevoza »Linija MESTNO JEDRO«. Krožna linija se 
izvaja ob delavnikih s 30-minutnim intervalom s pričetkom 
in zaključkom na parkirišču na Zadružnem trgu.
Predlaga, da se avtobusni liniji, ki poteka po predvideni tra-
si, kjer so avtobusna postajališča, dodajo še tri postajališča, 
in sicer: MAISTROVA ULICA, VIDE ALIČ in KAPELCA. 
Predlaga, da se podaljšanje linije izvede v čim krajšem mo-
žnem času, saj je omenjena trasa le podaljšek že obstoječe in 
bi v prvi fazi potrebovali dve dopoldanski vožnji in dve po-
poldanski vožnji, s čimer bi omogočili občanom Sovretove 
poti, Maistrove ulice, Klepove ulice, Ulice Vide Alič, Vičave 
in Orešja večjo mobilnost in istočasno tudi večjo varnost v 
cestnem prometu.
Omenjena pobuda ne zajema finančnih posledic, temveč le 
prilagoditev voznega reda na podaljšano traso. S tem olajša-
mo in skrajšamo čas poti občanom pri opravkih v središču 
mesta.
Odgovor: Za mestni avtobusni promet, s katerim se izvaja 
krožna avtobusna linija »Mestno jedro«, ki obratuje med Par-
kiriščem Zadružni trg, Terme Ptuj, mestno jedro in osrednje 
bivanjsko naselje ter od začetka leta 2018 do pokopališča Ro-
goznica, se bo skupaj z izvajalcem prevozov pripravil predlog 
izvedbe druge linije do trgovskih centrov. V tem konceptu se bo 

upošteval podani predlog razširitve. S tem se bo delno zmanjšal 
interval prevozov na obstoječi krožni liniji »Mestno jedro«.
Pripravil: Aleš Gregorec 

Milan Klemenc je posredoval pobudo št. 99/4: Pristopi naj se 
k nadaljevanju postavitve javne razsvetljave na Klepovi ulici, 
kjer so dela pred časom zastala. 
Odgovor: V plan za leto 2019 je vključena postavitev petih ste-
brov javne razsvetljave (od Sovretove poti proti Klepovi, kjer so 
NN-kabli že položeni).
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc je posredoval pobudo št. 100/4: Pristopi naj 
se k celoviti sanaciji cestišča Ulice 5. Prekomorske ter uredi-
tvi dodatnih parkirnih mest, da se v bodoče odstranijo vozi-
la, ki so trenutno parkirana ob cestišču. 
Odgovor: Območje Ulice 5. Prekomorske bo zajeto v sklopu 
ureditve cest s podelitvijo koncesije na področju izvajanja de-
javnosti obnove in rednega vzdrževanja voziščnih konstrukcij. 
V ta namen ima MO Ptuj že izdelan investicijski program z 
oceno finančnih posledic podelitve koncesije in oceno po-
škodovanosti cest kot podlago za izvedbo podelitve koncesije. 
Hkrati se proučujejo možnosti ureditve parkirišč na predlaga-
nem območju.
Pripravil: Aleš Gregorec 

Dr. Štefan Čelan, Lista dr. Štefana Čelana, je posredoval po-
budo št. 101/4 za ustanovitev konzorcija ob 60. obletnici Ku-
rentovanja. Županji, mestnim svetnicam in svetnikom daje-
mo pobudo, da se s sklepom mestnega sveta v mesecu aprilu 
oblikuje delovna skupina pod vodstvom ZRS Bistra Ptuj, ki 
mora oblikovati konzorcij partnerjev za izvajanje zastavlje-
nih ciljev. Med pomembne prioritete, ki jih mora prevzeti 
ustanovljeni konzorcij, sodita tudi organizacija in izvedba 
60. obletnice Kurentovanja. 
Odgovor: Predviden termin sestanka, na katerem bomo dogo-
vorili način dela za pripravo 60. Kurentovanja, je 15. 4. 2019 ob 
10. uri.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj

Dr. Štefan Čelan je posredoval pobudo št. 102/4: Županja 
MO Ptuj naj nemudoma oblikuje partnerstvo med nosilci 
lokalne oblasti, gospodarstvom in civilno družbo za poga-
janje z Vlado RS o umeščanju mesta Ptuj in regije Spodnje 
Podravje v Strategijo prostorskega razvoja do leta 2050, kot 
središča nacionalnega pomena. Naloga partnerstva je obli-
kovanje strokovnih podlag za umeščanje Ptuja v Strategijo 
prostorskega razvoja do leta 2050, kot središča nacionalnega 
pomena. Hkrati pa partnerstvo skrbi za permanentno sode-

Objavljamo pobude in vprašanja s 4. redne seje Mestnega 
sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v ponedeljek, 25. 
marca 2019, ter odgovore nanje.
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lovanje z resornim ministrstvom pri pripravi SPR 2050. Za 
doseganje političnih ciljev partnerstvo sodeluje s poslanci 
in političnimi strankami. Ob tem pa preko sredstev javnega 
obveščanja seznanja javnost z doseženimi rezultati. Za dose-
go končnih ciljev morajo biti uporabljena vsa demokratična 
sredstva (referendum, v skrajnem primeru tudi oblika drža-
vljanske nepokorščine). 
Odgovor: V odgovoru na vprašanje podajamo aktivnosti, ki so 
jih v zvezi s SPRS 2050 vršili Kolegij županov Spodnjega Po-
dravja, župan MO Ptuj in SOU SP.
– Mandat Kolegija županov 2014−2018
Problematika SPRS 2050 je bila prvič obravnavana na 13. redni 
seji Kolegija županov, dne 11. 12. 2017. 
Kolegij je takrat soglasno sprejel vsebino protestnega pisma, ki 
je bilo posredovano na ministrstvo.
Sledil je odgovor ministrstva z dne 22. 12. 2017. 
– Mandat Kolegija županov 2018−2022
Drugič je kolegij problematiko obravnaval na 1. redni seji KŽ 
(v novi sestavi), dne 11. 3. 2019, ko je sprejel sklepe, ki so bili 
posredovani na ministrstvo. 
Odgovor smo prejeli dne 9. 4. 2019. Na podlagi odgovora Mini-
strstva RS za okolje in prostor z dne 9. 4. 2019 bomo zahtevali 
sestanek že v aprilu 2019, na katerem bo predstavljena vsebina 
osnutka SPRS 2050. 
Še pred tem je predviden delovni sestanek županov ptujsko-
-ormoškega območja, poslancev državnega zbora, ZRS Bistra, 
na katerem bo predstavljena problematika, oblikovana stališča 
in sprejete odločitve, s katerimi bodo seznanjeni pristojni za 
pripravo SPRS 2050. 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju je od 
predstavitve modelov prostorskega razvoja v novembru 2017 
podala v imenu MO Ptuj pripombe na predstavljena modela 
(A in B) prostorskega razvoja, v katerih se Ptuju status bistve-
no spreminja iz obstoječega središča nacionalnega pomena, 
in sicer na slabše z izgubo obstoječega statusa. V odgovoru je 
takratna ministrica za okolje in prostor obljubila sodelovanje 
MO Ptuj in ostalih občin Spodnjega Podravja pri pripravi mo-
dela C in določitvi statusa Ptuja. S številnimi poizvedovanji je 
SOU SP poskušala priti vsaj do informacije o upoštevanju teh 
pripomb. Ministrstvo za okolje in prostor je možnost sodelo-
vanja prestavljalo iz ene v drugo fazo. V enem od elektronskih 
sporočil smo prejeli informacijo, da razmišljajo o statusu Ptuja 
znotraj somestja z Mariborom. Temu MO Ptuj ostro nasprotuje 
in zahteva lastno središče nacionalnega pomena, o čemer obve-
sti ministrstvo z dopisom. Informacije o (ne)upoštevanju naših 
pripomb po več kot enem letu še vedno nismo prejeli, zato so 
nujni nadaljnji ukrepi:
– skupen delovni sestanek županov,
– oblikovanje stališč,
– izpolnitev obljube ministrice,
– doseči upoštevanje pripomb MO Ptuj in Kolegija županov.
Pripravili: Alenka Korpar, Matej Gajser in mag. Dejan Zorec

Dr. Štefan Čelan je posredoval vprašanje št. 103/4: Kako, po 
kakšnem »ključu« in kdo izbira ponudnika gostinskih sto-
ritev na javnih prireditvah, katerih organizator je MO Ptuj 
in ali za te posle obstajajo kakšni razpisi? V kolikor da, nas 
zanima, za katere tovrstne prireditve vse so bili objavljeni 
razpisi, kje so bili objavljeni, koliko poslovnih subjektov se 
je prijavilo na katerega od razpisov, pogoji in izbira ponu-
dnika? 
Odgovor: V prejšnjih letih, ko je bila občina še sama organi-
zator večjih tradicionalnih prireditev, v sklopu katerih sta bila 
tudi gostinska ponudba in zabavno-glasbeni program, smo za 
izbiro izvajalca gostinskih storitev in za zagotovitev glasbenega 
programa izvedli javno povabilo za izbor izvajalca gostinskih 
storitev in glasbenega programa, ki je bilo objavljeno na spletni 
strani občine. Javna povabila so še vedno objavljena na spletni 
strani www.ptuj.si, pod rubriko Arhiv razpisov. Če je občina za 
izvedbo tradicionalnih prireditev pooblastila občinsko podjetje 
Javne službe Ptuj d. o. o., so izvedli javna povabila za izvajalca 
gostinskih storitev in glasbenega programa pri njih. Z letom 
2017 je večino večjih tradicionalnih prireditev prevzel Zavod 
za turizem Ptuj, ki je prav tako za določene prireditve izvedel 
javna povabila. Natančne podatke, katera javna povabila so bila 
izvedena, za katere prireditve, koliko je bilo prijav, pogoji raz-
pisa in vse drugo, pa bo treba še zbrati in jih bomo posredovali 
v najkrajšem možnem času.
Pripravila: Klavdija Petek

Dr. Štefan Čelan je posredoval vprašanje št. 104/4: Kako se je 
v preteklih letih izbiral ponudnik gostinskih storitev za pri-
reditev Ptujska noč − za lokacijo Ptujska tržnica? Kolikor je 
znano, se je ponudnik izbiral z razpisom, ki ga je pripravil 
Zavod za turizem. Zanima nas, kakšni so bili razpisni po-
goji, koliko ponudnikov se je prijavilo na razpis, kako in na 
osnovi česa je bil izbran ponudnik, kako je potekala izbira 
ponudnika, kdo je izbral ponudnika, po kakšnem ključu in 
ali je bilo omogočeno javno odprtje prijav na razpis? 
Odgovor: Vprašanje smo naslovili na Zavod za turizem Ptuj in 
prejeli naslednji odgovor:
»Zavod za turizem Ptuj je v letih 2017 in 2018 izvedel Javno 
povabilo za izvedbo gostinskih storitev in zabavno glasbenega 
programa na lokaciji mestne tržnice v okviru prireditve Ptuj-
ska poletna noč 2017 in Javno povabilo za izvedbo gostinskih 
storitev in zabavno glasbenega programa na lokaciji parkirišče 
Vičava v okviru prireditve Ptujska poletna noč 2018. Povabi-
lo je bilo objavljeno na uradni spletni strani www.ptuj.info. V 
letu 2017 sta pravočasno prispeli dve ponudbi. Merilo za izbor 
je bila višina ponujenega zneska nad obveznim prispevkom za 
sodelovanje. V letu 2018 je Zavod za turizem Ptuj zaradi pred-
videne obnove tržnice razpisal lokacijo na parkirišče Vičava po 
predhodno pridobljenih dovoljenjih za uporabo lokacije. Pra-
vočasno sta prispeli dve popolni ponudbi z enakim ponujenim 
zneskom, zato je komisija oba ponudnika pozvala k dopolnitvi. 
Novo ponudbo je poslal le en ponudnik. Naknadno se je zara-



14

MESTNI SVET

di spremembe začetka gradbenih del na Mestni tržnici lokacija 
prenesla z Vičave na Mestno tržnico, ki je tradicionalna lokaci-
ja. Merilo za izbiro je višina ponujenega zneska nad obveznim 
prispevkom za sodelovanje. Izhodiščni in obvezni minimalni 
prispevek za sodelovanje na lokaciji Mestne tržnice v okviru 
prireditve Ptujska poletna noč je 1.500,00 EUR neto. Za presojo 
je bila vedno oblikovana tričlanska komisija.«
Pripravila: Katja Gönc, direktorica Zavoda za turizem Ptuj 

Dr. Štefan Čelan je posredoval vprašanje št. 105/4: Kako in 
na kakšni podlagi se je izbral ponudnik gostinskih storitev 
za prireditev Kresovanje 2019 pod gradom in kako v prete-
klih letih, odkar je Kresovanje na asfaltnem parkirišču pod 
gradom? 

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval vprašanje št. 126/4: Pod kakšnimi kriteriji se išče 
izvajalec gostinskih storitev na dogodkih, katerih organiza-
tor je Mestna občina Ptuj? Konkretno me zanima za Kreso-
vanje pod gradom.
Skupni odgovor 105 in 126: Občina med tradicionalnimi pri-
reditvami, ki vključujejo tudi gostinsko ponudbo in zabavno-
-glasbeni program, izvede še samo prireditev ob praznovanju 1. 
maja, praznika dela. Javni izbori ponudnika gostinskih storitev 
in glasbenega programa v sklopu prireditev ob praznovanju 1. 
maja, praznika dela, ki se odvijajo na parkirišču pod gradom od 
leta 2016 dalje, niso bili narejeni, ampak so bili ustno dogovor-
jeni z najvišjim vodstvom.
V prejšnjih letih, ko je bila občina še sama organizator večjih 
tradicionalnih prireditev, v sklopu katerih sta bila tudi gostin-
ska ponudba in zabavno-glasbeni program, smo za izbiro izva-
jalca gostinskih storitev in za zagotovitev glasbenega programa 
izvedli javno povabilo za izbor izvajalca gostinskih storitev in 
glasbenega programa, ki je bilo objavljeno na spletni strani 
občine. Javna povabila so še vedno objavljena na spletni strani 
www.ptuj.si, pod rubriko Arhiv razpisov.
Pripravila: Klavdija Petek

Dr. Štefan Čelan je posredoval vprašanje št. 106/4: Ali obsta-
ja kakšna možnost, da se ponovno oživi in organizira Kreso-
vanje na Ranci − največji kres na vodi, ki je skozi leta postal 
prava atrakcija, na katerega so prihajali obiskovalci iz raznih 
krajev Slovenije kot tudi iz tujine in ki je požel veliko zani-
manje medijev in po katerem smo bili zelo prepoznavni in 
zanimivi za obiskovalce? 
Odgovor: Tradicionalna prireditev na Ranci, 30. 4. in 1. 5., v 
organizaciji Brodarskega društva Ranca Ptuj, še vedno poteka, 
sedaj pod imenom »Juhuhu, pomlad je tu«. 
Pripravila: Klavdija Petek

Marjan Bezjak, svetniška skupina dr. Štefana Čelana, je 
posredoval pobudo št. 107/4: Na mostu, ki pelje čez potok 
Grajena ob LC 328082, Grajena - Krčevina pri Vurberku - 

Grajenščak, pri hišni št. Krčevina pri Vurberku 100 (pri šoli) 
je bil in še bo opravljen strokovni pregled temeljev mostu. 
Oceno pripravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti in pri-
stojen strokovnjak. Pri dovozu k potoku naj se podaljša te-
melj in na njem uredi tudi varovalna ograja (cca. 1,5 m). 
Odgovor: Na mostu čez potok Grajena na občinski cesti LC 
328082 se je v času poplav med 4. in 6. majem 2018 pojavila 
poškodovanost temeljev mostu. Zaradi poškodovanosti je na-
ročen strokovni pregled, kjer bosta podani stopnja poškodova-
nosti in ocena za sanacijo mostu. Podani predlog se bo upošte-
val ob izvedbi pregleda in predlogu sanacije mostu.
Pripravil: Aleš Gregorec

Marjan Bezjak je posredoval pobudo št. 108/4: Za ureditev in 
zasaditev otokov na relaciji regionalne ceste Ptuj–Vurberk. 
Odgovor: Mestna občina Ptuj, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti je na upravljavca regionalne ceste R3 710/1292 Ptuj–Vur-
berg–Maribor, Direkcijo RS za infrastrukturo, naslovil vlogo za 
izdajo soglasja za zasaditev manjših grmovnic v ločilna otoka. 
Po prejemu pogojev in soglasja s strani upravljavca bo Mestna 
občina Ptuj v sodelovanju s ČS Grajena pristopila k zasaditvi 
manjših grmovnic v omenjena ločilna otoka.
Pripravil: Tadej Zorec 

Tatjana Vaupotič Zemljič, svetniška skupina dr. Štefana Če-
lana, je posredovala vprašanje št. 109/4: V zvezi s projektom 
rekonstrukcije Peršonove ulice, ki je v zelo slabem stanju. 
Kakšen je terminski plan sanacije Peršonove ulice, saj gre za 
šolsko pot, kjer je dnevno veliko število predšolskih, osnov-
nošolskih in srednješolskih otrok, ki so izpostavljeni veliki 
nevarnosti?

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval vprašanje št. 119/4: Kdaj se bosta začela obnova in 
širitev cestišča Peršonove ulice? Promet na tej ulici je zaradi 
novogradenj v okolici zmeraj večji in pot v šolo za otroke 
s tem posledično tudi zmeraj nevarnejša. Predvsem zgornji 
del Peršonove ulice od nogometnega igrišča proti Rabelčji 
vasi.
Skupni odgovor 109 in 119: V okviru Proračuna Mestne ob-
čine Ptuj za leto 2019 ni bilo možno zagotoviti celotnega de-
leža lastnih proračunskih sredstev za ureditev Peršonove ulice 
– Faza 1 (od križišča Peršonove ulice – LZ 328171 in Volkmer-
jeve ceste – LZ 329821 do križišča Peršonove ulice – LZ 328171 
s cesto Rabelčja vas – JP 831411, v skupni dolžini 650 m), zato 
se bo omenjeno območje celostno urejalo v sklopu predvide-
ne koncesijske pogodbe. V letošnjem letu je na Peršonovi ulici 
predvidena sanacija vozišča na delih, kjer so udarne jame in 
mrežne razpoke vozišča.
Omenjeno območje (zgornji del Peršonove ulice od nogome-
tnega igrišča proti Rabelčji vasi) sodi v sklop Rekonstrukcije 
Peršonove ulice – 2. faza, to je območje od križišča Peršonove 
ulice – LZ 328171 s cesto Rabelčja vas – JP 831411 pa vse do 
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križišča Na Jasi – JP 828521, v skupni dolžini 680 m. Zaradi širi-
tve vozišča in gradnje pločnika nastajajo večji oporni zidovi, ki 
zahtevajo postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja (DGD 
projektno dokumentacijo), prav tako je predvidena zamenja-
va vseh dotrajanih komunalnih vodov. Zaradi večjega obsega 
dela in posledično večjih stroškov investicije je treba zagotoviti 
proračunska sredstva, da pristopimo k pripravi DGD projektne 
dokumentacije ter izvedbi investicije. 
Pripravila: Simona Kučiš Pogorelc

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 110/4: V Listi Andreja 
Čuša niso zadovoljni z odgovorom na svetniško vprašanje 
glede KKS Ptuj (št. 73/3). Zahtevajo, da se točno navede, ka-
teri člen Pogodbe o izgradnji in posodobitvi kabelsko komu-
nikacijskega sistema vključno z vsemi aneksi ali Pogodbe o 
prepustitvi obrata, ki sta jo sklenila KKS Ptuj in podjetje Te-
leing d. o. o., določa, da lahko Teleing prenese pogodbene ob-
veznosti na tretjo osebo, torej na Telemach. 27. člen Pogodbe 
o izgradnji in posodobitvi kabelsko komunikacijskega siste-
ma namreč točno določa pogodbene obveznosti glede pred-
časne odpovedi. Na osnovi katerih pogodbenih obveznosti 
je KKS Ptuj podjetju Teleing, v obdobju 2014−2018 nakazala 
2.245.102,11 EUR in od kod KKS Ptuj omenjena sredstva?
Odgovor: Po podatkih sodnega/poslovnega registra se je druž-
ba Teleing d. o. o. izbrisala iz sodnega registra zaradi pripojitve 
k prevzemni družbi Telemach, širokopasovne komunikacije d. 
o. o., po pogodbi o pripojitvi z dne 5. 3. 2018. Pripojitev je na-
čin statusnega preoblikovanja, ki ga ureja Zakon o gospodar-
skih družbah (ZGD-1). Gre za univerzalno pravno nasledstvo. 
Z vpisom pripojitve v sodni register prevzeta družba preneha 
in njeno premoženje (celotna aktiva, torej vse stvari, pravice in 
denar) skupaj z obveznostmi preide na prevzemno družbo. V 
konkretnem primeru to pomeni, da je družba Teleing d. o. o. 
zaradi pripojitve družbi Telemach d. o. o. prenehala, vse njeno 
premoženje (stvari, pravice …) in obveznosti pa so prešli na 
družbo Telemach d. o. o. 
Pripojitev ne pomeni prenosa pogodbe v smislu Obligacijskega 
zakonika, za katerega bi bilo potrebno soglasje druge pogodbe-
ne stranke, temveč gre za samodejen prenos vseh pravic in ob-
veznosti zaradi univerzalnega pravnega nasledstva. To je prav-
na posledica materialnega statusnega preoblikovanja družbe. 
Določbe pogodbe o izgradnji in posodobitvi kabelsko komuni-
kacijskega sistema, pogodbe o prepustitvi obrata niti aneksov 
ne govorijo posebej o prenosu pogodbe. Treba pa je upoštevati, 
da družba Teleing d. o. o. ni prenesla pogodbenih obveznosti 
na tretjo osebo (Telemach d. o. o.), temveč je prenehala zaradi 
materialnega statusnega preoblikovanja (pripojitve). Za pre-
hod pravic in obveznosti z univerzalnim pravnim nasledstvom 
pa ni potrebna posebna pogodbena določba niti soglasje druge 
pogodbene stranke. 
Pravilna je trditev, da 27. člen pogodbe o izgradnji in posodo-
bitvi kabelsko komunikacijskega sistema določa možnost pred-
časne odpovedi. Pripojitev pa ne pomeni uresničitve dejanske-

ga stanu iz tega člena, zato ta določba ob pripojitvi ne pride v 
poštev. Nimamo točnejših podatkov o sredstvih, ki jih je KKS 
Ptuj nakazala družbi Teleing d. o. o. v obdobju 2014–2018, zato 
natančnega odgovora na ta del pobude ne moremo podati. Pri-
pominjamo le, da bi lahko šlo za izpolnjevanje obveznosti KKS 
Ptuj d. o. o. po pogodbi o prepustitvi obrata.
Pripravila: Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o.
 
Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 111/4: Kako poteka 
nadzor MO Ptuj v KKS Ptuj, saj je le-ta ustanoviteljica in 
100-% lastnica KKS Ptuj? Po javnih podatkih AJPES KKS 
Ptuj namreč nima nadzornega odbora.
Odgovor: KKS Ptuj d. o. o. je družba z omejeno odgovornostjo 
z enim ustanoviteljem – Mestno občino Ptuj. Po Zakonu o go-
spodarskih družbah (ZGD-1) edini ustanovitelj d. o. o. samo-
stojno odloča o vprašanjih, ki so sicer v pristojnosti skupščine. 
Edini družbenik d. o. o. ima tudi pravico do nadzora. 
Pripravila: Odvetniška pisarna Mayr & Pavlovič, d. o. o.

Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 112/4: Zakaj občina 
ne ureja svojih zemljišč, natančneje se zadeva nanaša na ze-
mljišče številka 771/2 na Rogoznici. Kljub prošnjam in pri-
tožbah lastnikov parcel, ki mejijo na zemljišče, je parcela že 
več kot 10 let neurejena in zanemarjena. 
Odgovor: MO Ptuj bo na navedeni nepremičnini opravila nuj-
na vzdrževalna dela, tako da se bo nepremičnina ohranila v 
stanju, ki ne bo ogrožalo sosednjih nepremičnin, seveda vse ob 
upoštevanju njenega statusa. Odločitev o stopnji vzdrževanja 
bo sprejeta po ogledu predmetne nepremičnine s strani pristoj-
nih služb. 
Pripravila: Nina Majcen Ogrizek

Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 113/4: V MO Ptuj se 
soočamo z zelo slabim stanjem naših cest, pločnikov in ko-
lesarskih poti. Ali se v letošnjem letu predvidevajo še kakšni 
drugi ukrepi za sanacijo stanja, razen proračunskih sredstev 
iz letošnjega proračuna? 
Odgovor: MO Ptuj planira v naslednjih štirih letih v okviru 
Projekta regionalnih kolesarskih povezav na novo pridobiti 
15,4 km kolesarskih povezav. V letošnjem letu je predvidena 
izdelava projekta za gradnjo kolesarske povezave na Rogozni-
ški cesti od obstoječega pločnika s kolesarsko stezo do križi-
šča LZ 328271 in LK 329841 (Ormoška cesta 1), s katerim se 
bomo prijavili na povabilo za sofinanciranje operacij trajnostne 
mobilnosti z mehanizmom CTN (KS). V načrtu je predvidena 
širitev sistema izposoje koles za štiri postaje in dvajset koles, 
med katerimi bodo tudi električna. Ostali ukrepi za izboljšanje 
stanja na predmetnem področju so določeni s proračunom za 
letošnje leto.
Odgovor pripravil: Aleš Gregorec

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 114/4: V stanovanj-
skem objektu Gregorčičevega drevoreda 6 in 8 je skupaj 24 
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stanovanj, v tem trenutku biva 48 oseb. Glede na čas, v kate-
rem živimo, ko ima že skoraj vsak lastno vozilo, biva v tem 
stanovanjskem bloku med 25 in 30 lastnikov vozil. To pome-
ni, da je teh 11 parkirnih mest + 2 garaži absolutno premalo. 
Stanovalci predlagajo ureditev težav z začasnim nasutjem 
gramoza (ki ga odvažate z gradbišča na mestni tržnici) in 
ureditvijo parkirnih mest na Gregorčičevem drevoredu na 
parc. št. 545/1 k. o. Ptuj, ki je v lasti Mestne občine Ptuj in 
trenutno ne služi nobenemu namenu. Stanovalcem bi to bi-
stveno olajšalo življenjske pogoje v tem okolju. Zaželeni pa 
so še bolj učinkoviti predlogi za ureditev parkirnih mest s 
strani mestne občine.
Odgovor: Pobudo občanov bomo preverili na terenu in preuči-
li možnosti zagotovitve dodatnih parkirnih mest.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj 

Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 115/4: Ali se je v za-
dnjih treh mesecih dosegel kakšen napredek glede prenove 
Slovenskogoriške ceste, pločnikov in kanalizacije? 
Odgovor: Vse pogodbe potrebne za nakup zemljišč za III. eta-
po v zvezi z rekonstrukcijo Slovenskogoriške ceste so posredo-
vane na DRSI. Za II. etapo se bodo nadaljevali odkupi takoj, ko 
prejmemo naročena cenila poročila.
Obnavlja se že izdelana projektna dokumentacija za III. eta-
po Slovenskogoriške ceste, zaradi nove zakonodaje. Dodatno 
je bilo treba izdelati Analizo vplivov na onesnaženje podtalne 
vode, ki je v recenziji. Ko bo recenzija izvedena, se bo projekt 
lahko zaključil.
Mestna občina Ptuj je sofinancer pri izvedbi izgradnje ploč-
nikov, komunalnih vodov in rekonstrukcije Slovenskogoriške 
ceste in sledimo terminskemu planu države.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 116/4: Pripravi in sprej-
me naj se odlok o postavljanju kamp prikolic na parkiriščih, 
ki niso za to označena, oz. funkcionalnem zemljišču. Večina 
občin ima to urejeno in prav bi bilo, da se tem občinam pri-
ključi tudi Ptuj.
Odgovor: Postajališča za avtodome so večinoma urejena kot 
površine za kratkotrajno ustavljanje avtodomov (za avtodome 
prilagojeno parkirišče), kot počivališče (možnost oskrbe in 
priključkov) ali za daljši postanek oz. letovanje. Za daljše po-
stanke, za potrebe letovanja, so takšne površine urejene veči-
noma znotraj kampov in se za to plačuje tudi turistična taksa. 
V Mestni občini Ptuj je urejeno postajališče za avtodome v 
kompleksu Term Ptuj, prav tako pa se pripravljajo ustrezni akti 
in dokumentacija za vzpostavitev postajališča za avtodome na 
lokaciji, kjer je trenutno parkirišče na desnem bregu Drave (pri 
bivšem Eurospinu). Zadevo glede priprave in sprejema odloka 
o vzpostavitvi in ureditvi še drugih površin oz. postajališč za 
avtodome bomo preučili.
Pripravila: Klavdija Petek

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 117/4: Stanovalci Čar-
manove ulice se že desetletje soočajo z nevzdržno prometno 
situacijo v ulici, ki je postala bližnjica za prečkanje proge ce-
lotne regije. Seveda cesta ni primerna za takšno gostoto pro-
meta, ki v prometni konici doseže tudi do 340 vozil na uro. 
Ker pa bi morala biti cesta le obvoz v skrajni sili, zahtevajo 
zaprtje le-te za tranzit. V nasprotnem primeru zahtevajo 
ureditev ceste in varno šolsko pot s pločnikom. Ker otroci ne 
morejo samostojno do avtobusnega postajališča, jih morajo 
voziti starši sami. 
Odgovor: V skladu z Zakonom o cestah je Čarmanova ulica 
kot lokalna cesta občinska javna cesta, ki povezuje naselja v 
občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in dele naselij 
v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa 
na javne ceste enake ali višje kategorije. Zaradi teh pogojev kot 
pomembnejša lokalna cesta v sistemu omrežja cest služi pove-
zovanju dveh pomembnejših državnih cest in predstavlja edino 
povezavo v primeru obvoza, ni primerna za omejevanja tranzi-
tnega prometa. V proračunskem letu 2019 je Četrtna skupnost 
Rogoznica podala predlog za ureditev navedene ceste v sklopu 
investicijskega vzdrževanja cest. Zato se bo izvedla rekonstruk-
cija ceste do zagotovljenih finančnih sredstev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 118/4: Zakaj ni odpr-
ta čakalnica na avtobusni postaji Ptuj vsaj okrog 5.15? Mno-
gi starši namreč kritično opozarjajo že nekaj mesecev, da 
se na njihove pobude ni odgovorilo, tako pa so zdaj njihovi 
otroci primorani čakati na mrazu. 
Odgovor: Predlagana pobuda bo posredovana izvajalcu jav-
nega medkrajevnega potniškega prometa, podjetju in lastniku 
avtobusne postaje Ptuj, podjetju Arriva d.d. za podaljšanje de-
lovnega časa v jutranjih urah.
Pripravil: Aleš Gregorec

Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 120/4: Ali se je v za-
dnjih treh mesecih dosegel kakšen napredek glede gradnje 
pločnikov in kanalizacije v naselju Pacinje? 
Odgovor: Prednostna naloga je izgradnja kanalizacijskega 
sistema velikih aglomeracij nad 2000 PE, kar zagotavlja pro-
jekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave 
– Mestna občina Ptuj«, ki vključuje gradnjo kanalizacijske-
ga omrežja v aglomeraciji »15065 Ptuj« in »16418 Ptuj – de-
sni breg« in je zanj predvideno sofinanciranje iz sredstev EKP 
(Evropske kohezijske politike) na osnovi Dogovora za razvoj 
regij in sredstev Ministrstva RS za okolje in prostor. 
Pacinje bo treba reševati posebej s projektno dokumentacijo in 
zagotoviti lastna sredstva v proračunu Mestne občine Ptuj.
Skozi naselje Pacinje bo v okviru Dogovora za razvoj regije 
(Evropska sredstva 100 % brez DDV) izvedena izgradnja dvo-
stranske enosmerne kolesarske steze. Trenutno je projekt v fazi 
izbora projektanta, sama gradnja se bo izvajala v letu 2021.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko
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Andrej Čuš je posredoval vprašanje št. 121/4: Vodovod je bil 
v ptujski most vgrajen v sklopu izgradnje mostu leta 1958, 
leta 2001 pa obnovljen z notranjo oblogo. Že leta 2011, nato 
pa ponovno 2016 je Direkcija za ceste podala vlogo za pro-
jektne pogoje in soglasje za sanacijo mostu čez reko Dravo 
na Ptuju. Komunalno podjetje Ptuj je vlogi ugodilo in izdalo 
pogoje, v katerih je predvidelo tudi zamenjavo vodovoda, saj 
je bilo na osnovni pregleda ugotovljeno, da je le-ta v zelo sla-
bem stanju. A prenova vodovoda se v okviru sanacije mostu 
ni zgodila.
Zakaj ni prišlo do obnove vodovoda? Zakaj je občinska 
oblast skrivala te informacije pred občankami in občani oz. 
kdo je odgovoren za prikrivanje teh informacij? Kdaj se na-
črtuje zamenjava vodovoda, glede na to, da je v slabem sta-
nju in da je lahko v 24 urah brez pitne vode levi breg Drave? 
Odgovor: Mestna občina Ptuj si je v predhodnih postopkih in 
v času rekonstrukcije starega dravskega mostu prizadevala za 
obnovo vodovoda. Komunalno podjetje Ptuj d. d., kot upravlja-
vec vodovodnega sistema, je v predhodnih izdanih projektnih 
pogojih na izdelano projektno dokumentacijo s strani Direkcije 
RS za infrastrukturo podalo zahtevo za zamenjavo vodovodne-
ga sistema na območju rekonstrukcije mostu, ki pa je investitor 
in izvajalec v času rekonstrukcije ni upošteval. 
V sklopu celovite ureditve vodovodnega sistema je prioriteta 
izvedba vodovoda preko Puhovega mostu, ki je zajet v projektu 
»Celovita oskrba vodovodnega sistema Sp. Podravje« (in je v 
fazi projektiranja idejne zasnove), ki bi prevzel funkcijo vodo-
voda preko starega mostu in bi le-ta služil za rezervo.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 122/4: Županji in pred-
sednikom svetov zavodov v MO Ptuj daje pobudo, da se seje 
sklicujejo tako, da ne bo podvajanj, torej sej mestnega sveta 
in sej svetov drugih zavodov v istem terminu. 
Odgovor: Na spletni strani Mestne občine Ptuj, pod rubriko 
Mestni svet (http://www.ptuj.si/mestni_svet), je objavljen ter-
minski plan dela mestnega sveta, običajno za obdobje januar–
julij in september–december. V terminskem planu so določene 
aktivnosti mestnega sveta, predvsem z namenom obveščanja 
javnosti o predvidenih sklicih sej. Ker pa se izven terminskega 
plana lahko pojavijo tudi druge zadeve, vezane na delo in zase-
denost svetnikov, svetujemo predsednikom svetov zavodov, da 
v bodoče pred sklicem sej svetov preverijo informacije o zase-
denosti svetnikov v Kabinetu županje. 
Pripravila: Urša Simonič 

Andrej Čuš je posredoval pobudo št. 123/4: Skupina naravo-
varstvenikov in biologov, ki deluje na tako imenovani črni 
točki za dvoživke (Orešje) ter vsako leto skrbi, da dvoživke 
varno pridejo na drugo stran ceste, skrbi za ohranjanje po-
pulacije dvoživk, ki so tako že ena izmed najbolj ogroženih 
vrst v Evropi in obenem ščitijo voznike, saj velika količina 
povoženih žab na cesti povzroča precej spolzko cestišče. Sa-

moiniciativno to počno že 4. leto, sedaj pa bi nujno potrebo-
vali ograjo, ki bi jim njihovo delo močno olajšala, prav tako 
pa bi veliko naredili za varnost v prometu in živali. 
Odgovor: Vsako leto v okviru rednega vzdrževanja cest kon-
cesionar Javne službe Ptuj d.o.o postavlja znake na omenjenem 
območju v času, ko dvoživke prehajajo cestišče, in s tem opozo-
rimo voznike na nevarnost dvoživk na vozišču. Za nakup ogra-
je, ki se postavi ob cestišče in dvoživkam preprečuje prečkanje 
le-tega, pridobivamo ponudbe. 
Pripravil: Tadej Zorec

Viktorija Bezjak, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 124/4: Po vzoru nekaterih slovenskih 
mest predlagamo, da se prouči možnost postavitve zbiralni-
kov olj ob ekoloških otokih. V gospodinjstvih je odpadno 
olje velik problem, saj Ptujčani ne vedo, kam z njim. Tako se 
znajde največkrat v kanalizaciji. Posledično so izredno obre-
menjene tekoče vode. 
Odgovor: V podjetju Javne službe Ptuj smo že pričeli z aktiv-
nostmi za zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju Me-
stne občine Ptuj. Zbiralnike nameravamo postaviti na lokacije 
še v letošnjem letu. Da pa bi bilo zbiranje odpadnega olja čim 
bolje sprejeto s strani občanov, v tem trenutku pripravljamo 
aktivnosti v smeri ozaveščanja občanov o negativnih vidikih 
zlivanja odpadnega olja v kanalizacijo in pozitivnih vidikih lo-
čenega zbiranja le-tega. Projekt teče po zastavljenem termin-
skem planu.
Pripravila: mag. Alen Hodnik, direktor, in Gregor Uhan – 
Javne službe Ptuj, d. o. o.

Aleksander Voda je posredoval pobudo št. 125/4: Zadostno 
število in visoka stopnja usposobljenosti strokovnih ka-
drov v športu je pogoj za kakovostne športne storitve. Na 
področju zaposlovanja profesionalnih strokovnih kadrov 
v športnih klubih in društvih je Ptuj na samem repu med 
mestnimi občinami. V mestnih občinah, kjer so poskrbeli za 
kakovosten in profesionalen kader, so naredili velike korake 
naprej pri številu vključenih v šport in kakovosti športnih 
dosežkov. Menimo, da je občina dolžna zagotoviti dodatna 
sredstva za stalni proces usposabljanj in ustvariti pogoje za 
profesionalizacijo preko zaposlovanja visoko izobraženih 
in usposobljenih strokovnih kadrov v športnih društvih in 
klubih. V trenutno veljavnem Pravilniku o sofinanciranju 
programov športa v MO Ptuj so določena sredstva namenje-
na za sofinanciranje strokovnega kadra v športu. Izpostaviti 
velja, da je višina le-teh izjemno skromna in ne omogoča niti 
približka tistemu, kar v ta namen zagotavljajo v številnih ob-
činah, ki so športno manj razvite v primerjavi S Ptujem. V 
teh občinah se dobro zavedajo pomena strokovnega in peda-
goškega dela v športni dejavnosti. Trenutno ima to najbolje 
urejeno Ljubljana, kjer pokrivajo stroške 124 profesionalnih 
trenerjev tistih klubov in športnih panog, v katerih po zna-
nih kriterijih dosegajo ustrezne rezultate v programih otrok 
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in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. V 
Mariboru bodo letos zagotovili sredstva za 26 profesional-
nih trenerjev. Daje se pobuda, da se pristopi k spremembam 
na tem področju. 
Odgovor: MO Ptuj ima v veljavnem Odloku o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj 
posebej določena merila za sofinanciranje strokovnih kadrov. 
Le-ta so določena v Odloku od 24. do 27. člena. Sofinancira 
se šest trenerjev, različnih izvajalcev, ki dobijo najvišjo oceno 
letnega programa in so v rednem programu olimpijskih iger. 
Višina sredstev sofinanciranja strokovnih kadrov po posame-
znih teh najuspešnejših šestih klubih pa je odvisna predvsem 
od višine proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj v okviru 
postavke 7354 Sofinanciranje trenerjev. 
Za večje sofinanciranje strokovnega kadra je torej možno dvo-
je, kot prvo, povečanje postavke v Proračunu Mestne občine 
Ptuj za sofinanciranje trenerjev; trenutno je višina te postavke 
25.128,00 EUR. 
Kot drugo pa sprememba Odloka. In v primeru, da želimo 
spremeniti Odlok, je potrebna najprej pobuda s strani zaintere-
siranih klubov, nato pa so potrebna še soglasja za te spremembe 
na nivoju Športne zveze Mestne občine Ptuj, Strokovnega Sveta 
Zavoda za šport Ptuj, Sveta Zavoda za šport Ptuj in nazadnje še 
Mestnega Sveta MO Ptuj. 
Zavod za šport Ptuj je skupaj s Športno zvezo Mestne občine 
Ptuj že večkrat izrazil pobude za povečanje finančnih sredstev 
v proračunu Mestne občine Ptuj za šport, še posebej na postav-
kah 7353 Dotacije klubom in društvom ter 7354 Sofinanciranje 
trenerjev, a kot vemo, o tem odločajo ravno svetniške skupine. 
Pripravil: Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 127/4: Glede na rezultate 
meritev onesnaženosti zraka na Ptuju predlagam, da se čim 
prej pripravi akcijski načrt za izboljšanje kakovosti zraka ter 
vzpostavi redno obveščanje javnosti – rezultati meritev naj 
se objavljajo mesečno tako na spletni strani mestne občine 
kot tudi v Ptujčanu, na dneve prekoračitev dovoljenih mej-
nih vrednosti pa naj mestna občina o tem opozori javnost 
preko drugih javnih občil (Radio Ptuj, spletna stran). Prav 
tako naj se postavijo mobilne merilne postaje na lokacije, 
kjer se predvidevajo bistvena odstopanja zaradi bližine ve-
čjih onesnaževalcev, npr. zaradi gostega prometa na Ormo-
ško cesto ali v Spuhljo. V akcijskem načrtu je treba podati 
načrt ozaveščanja javnosti (z letaki, z oddajami na lokalni 
TV in radiu, s članki v lokalnih časopisih, z organizacijo 
okroglih miz, z izobraževanjem v šolah), subvencije za pre-
hod na čistejše energente (poseben problem je kurjenje na 
trda goriva) in ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti iz naslo-
va prometa (ukrepi za omejevanje hitrosti, ukrepi za zmanj-
šanje količine vozil, ki vstopajo v Ptuj – kot prvi in nujni 
ukrep je prepoved tovornega tranzita čez oba mostova, kot 
drugo pa naj se zunaj mesta izgradijo brezplačna parkirišča, 

ki bodo z brezplačnimi avtobusi ob določenih urah zagoto-
vila prevoz delavcev v center mesta, pri čemer bi svoja vozila 
pustili na obrobju, npr. za delavce, ki dnevno vstopajo v Ptuj 
iz Ormoža, se lahko pri Cero Gajke izgradi takšno parkirišče 
in organizira avtobusna linija za center).
Odgovor: Kakovost zraka je eden izmed najpomembnejših vi-
dikov našega okolja. Tega se zaveda tudi Mestna občina Ptuj, 
zato se je že več krat lotila preverjanja kakovosti zraka in pristo-
pila k različnim aktivnostim za izboljšanje stanja, med drugim 
plinifikacije, izgradnje daljinskega ogrevanja, izolacije stavb in 
podobno. Meritve kažejo, da je zrak na Ptuju v primeru neu-
godnih vremenskih razmer (temperaturna inverzija, brezvetrje, 
mraz) še vedno preveč obremenjen z onesnažili, predvsem v 
času kurilne sezone. Navedeno stanje velja za celo Dravsko do-
lino, zato lahko občani sledijo napovedim in opozorilom Agen-
cije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki objavlja napoved 
in opozorila za en ter dva dni vnaprej, in zaradi dokazane po-
vezanosti vremena in stopnje onesnaženja veljajo tudi za Ptuj. 
Napoved je dosegljiva na naslovu http://www.arso.gov.si/zrak/
kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html, aktivna pa 
je v času od 1. 10. do 1. 4. vsako leto, ker rezultati kažejo, da se 
v tem obdobju pojavljajo preseganja. 
Ob tem pa je nesporno, da tudi promet prispeva k onesnaže-
nosti zraka, zato bo Mestna občina Ptuj še naprej nadaljevala 
z aktivnostmi za zmanjšanje vpliva prometa na zdravje ljudi. 
Pripravila: mag. Zdenka Bezjak

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 128/4: 
Pripravi naj se akcijski načrt za upravljanje s smetmi na jav-
nih površinah, in sicer naj se postopoma zamenjajo vsi nava-
dni koši za smeti s koši, ki omogočajo ločevanje odpadkov, 
prav tako naj se postavi več košev za pasje iztrebke, posebej 
ob priljubljenih sprehajalnih poteh, ter zagotovi redno od-
važanje teh smeti. Posebej kritično je stanje smeti na Ranci, 
ki predstavlja pomembno križišče tako za domače sprehajal-
ce kot tudi turiste od drugod, koši se praznijo poredko, zato 
so prepolni, smeti ležijo naokrog in jih veter raznaša po oko-
lici in v potok. Redno naj se organizirajo čistilne akcije kot 
tudi sistematično ozaveščanje javnosti (letaki, okrogle mize, 
nagradne igre …). 
Odgovor: Koši na območju parkovnih, javnih površin se pra-
znijo trikrat tedensko, in sicer v ponedeljek, sredo in petek. V 
času od aprila do oktobra pa še ob nedeljah. Koši na območju 
starega mestnega jedra se praznijo dnevno. Mestna občina bo 
pristopila k proučitvi možnosti glede postavitve košev za loče-
no zbiranje odpadkov na območju parkovnih površin in stare-
ga mestnega jedra. 
Mestna občina Ptuj vsako leto v spomladanskem mesecu (mar-
cu, aprilu) organizira čistilno akcijo, h kateri so vabljeni vse 
osnovne in srednje šole, javni zavodi, organizacije in občani 
Mestne občine Ptuj. Izvajalec javne službe mora občane oz. 
uporabnike skladno s 45. in 46. členom Odloka o načinu opra-
vljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
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s komunalnimi odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 
št. 12/17 in 16/17) redno obveščati o pravilnem ločevanju in 
ravnanju z odpadki. 
Pripravil: Aleš Lešnik

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 129/4: 
Ob zapori starega mostu je promet tekel po občinskih ce-
stah. Med bolj prizadetimi so Zagrebška, Ob Dravi, Ob že-
leznici, K jezeru, Vrtnarska. Na Zagrebški cesti so na novo 
frezanem delu nastale neravnine, kar povzroča hrup, cesta 
se je posedla, zato je to treba čimprej sanirati. Občina naj 
zahteva od investitorja, da omenjene ceste čim prej vrne v 
stanje pred zaporo starega mostu, saj je od sanacije mostu 
preteklo že nekaj časa.
Odgovor: Po dokončanju investicije obnove Dravskega mostu 
potekajo dogovori o tehničnem pregledu celotnega območja 
obvoznih in drugih cest, ki so bile v času zapore obremenjene 
s povečanim prometom. MO Ptuj bo na podlagi skupnega pre-
gleda podala investitorju in izvajalcu zahtevo po sanacijah cest 
in drugih površin, ki so bile poškodovane v času obnove mostu.
Pripravil: Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 130/4: 
Mestni svet naj se na vsaki redni seji seznani z napredkom 
5. ključnih projektov Ptuja (obvoznica, urgentni center, ar-
heologija, 1950. obletnica, EPK), in sicer naj se v mestni ob-
čini določi poročevalec za vsakega od teh projektov, ki bo v 
nekaj minutah podal informacije o tem, kaj se je dogajajo v 
zadnjem mesecu, v kolikor se pa ni nič dogajalo, pa je treba 
povedati, zakaj ne. 
Odgovor: Na sestanku županje z vodji svetniških skupin, dne 
27. 3. 2019, je bil sprejet sklep, da se na vsakokratnem Kolegiju 
županje z vodji svetniških skupin, ki je namenjen oblikovanju 
dnevnega reda posamezne seje, vodje svetniških skupin, v skla-
du z željami svetnikov posamezne svetniške skupine, dogovori-
jo, o katerem ključnem projektu (ali dveh) se do seje mestnega 
sveta pripravi informacija o izvajanju aktivnosti na določenem 
projektu. V primeru morebitnih vprašanj se odgovori podajo 
na sami seji mestnega sveta.
Pripravila: Urša Simonič 

Sergeja Puppis Freebairn je posredovala pobudo št. 131/4: 
Podajam pobudo, da se širši javnosti omogoči dostop do 
podatkov merjenja hitrosti »Vi vozite«, ki se opravljajo na 
področju MO Ptuj na podoben način, kot to omogoča svo-
jim občanom Mestna občina Maribor (glej: www.maribor.si, 
čisto spodaj najdete ikone, ki se premikajo, kliknete na pravo 
(Vi vozite) in vas pripelje na to stran: https://portal.vi-vozite.
si/grid/object/iframe/key=0616d2bd757a4600c597a430a7d6
f3a37dfe5db2b240be20bebda6b6d27d9995). 
Odgovor: Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Me-
stne občine Ptuj bo v sklopu izvajanja meritev hitrosti in pri-
dobitve podatkov o meritvah na posameznih lokacijah uredil, 

da bo možen dostop do spletne aplikacije »VI VOZITE« oz. do 
podatkov o meritvah hitrosti na posameznih lokacijah. Podat-
ke bo možno spremljati na spletni strani MO Ptuj.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval vprašanje št. 132/4: Kdaj so v načrtu dela za izgradnjo 
kolesarske steze od potoka Rogoznica na Dornavski cesti pa 
do pokopališča?
Odgovor: Kolesarska povezava, ki bo potekala ob regionalni 
cesti R3 713/4910 (Ljutomer−Savci−Ptuj) od potoka Rogoznice 
do pokopališča na Dornavski cesti je vključena v projekt Gra-
dnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajno-
stne mobilnosti v Spodnjem Podravju Odsek 4 Ptuj - Dornava. 
Do konca leta 2019 bo dokončano projektiranje regionalnih 
kolesarskih povezav, kolesarska povezava na odseku 4 se bo iz-
vedla na začetku leta 2022.
Pripravil: Tadej Zorec

Miha Požgai je posredoval pobudo št. 133/4: Širitev kolesar-
skih povezav in črpanje sredstev iz razpisov podpira. Ob tem 
pa se pojavlja bojazen, da razpis glede sredstev na Zagrebški 
ne bo uspešen, kar pomeni, da letos pločnik ponovno ne bo 
realiziran. To se je že zgodilo v lanskem letu. Trenutno sta-
nje je slabše, kot je na slikah v DIIP-u, saj je jeseni 2018 bila 
delno izvedena izgradnja vodovoda. Sedaj pa bo ponovno, 
zraven blatnih in neurejenih dovozov, eno leto neurejena 
šolska pot, po kateri hodijo dijaki Biotehniške šole, po ce-
sti pa vozi ves necestninski tovorni promet čez Ptuj. Nada-
ljevanje kolesarske poti poteka čez Selsko cesto, kjer pa sta 
nepregleden ovinek in stop znak, pri katerem noben voznik 
ne ustavi. Zato je treba poskrbeti za dodatne ukrepe za var-
no prečkanje pešcev in kolesarjev. Problem je bil ugotovljen 
tudi na pohodu Citywalk 2018.
Odgovor: V letu 2019 se predvideva izgradnja dela pločnika na 
Zagrebški cesti od križišča s Selsko cesto do konca naselja na 
Zagrebški cesti. Ob tem se bodo izvedli začasni dodatni ukrepi 
za varno prečkanje pešcev in kolesarje. Trajna rešitev bo izve-
dena v II. fazi projekta ob izgradnji krožnega križišča.
Pripravil: Aleš Gregorec

Miha Požgai je posredoval vprašanje št. 134/4: Postavlja 
vprašanje o smiselnosti takšnih kolesarskih poti, ki niso op-
timalne, hitrejše ali logične, saj se bo redkokdo peljal 3,5 km 
po kolesarski poti, čez prometne rondoje in Puhov most in 
naprej po Ormoški, medtem pa po Zagrebški cesti, skozi tr-
govsko/industrijsko cono, vzame pot manj kot 2 km. Na tej 
relaciji je žal v preteklih letih bilo zabeleženih par prometnih 
nesreč s kolesarjem. Zato je smiselno razmisliti o kolesarski 
povezavi od Petrola do Kemikalije, ki bo kolesarsko pot pe-
ljala mimo glavnih rondojev in Puhovega mostu, hkrati pa 
se bo razdalja skrajšala s 3,5 na 2 km.
Odgovor: Na delu Zagrebške ceste od križišča LC 328041 in 
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LZ 329111 (Kemikalija Ptujčanka) do križišča JP 830451 (Spo-
lenakove ulice), LC 328041 (Zagrebška cesta) in LZ 328281 
(Rogaška cesta) se bodo izvedle rekonstrukcija in razširitev 
obstoječega pločnika ter vzpostavitev dvostranske enosmerne 
kolesarske steze v okviru projekta Gradnje regionalnih kolesar-
skih povezav. Če bo objavljeno 3. povabilo Dogovora za razvoj 
regije, bo Mestna občina Ptuj kolesarsko povezavo med »Kemi-
kalijo« in »Petrolom, krožišče pri Hoferju« vključila v regional-
no kolesarsko povezavo, ki se bo po Zagrebški cesti nadaljevala 
proti Vidmu.
Pripravil: Tadej Zorec

Dijana Alibabić, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 135/4: Kdaj je predvidena pridobi-
tev sredstev za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglome-
raciji »15065 Ptuj« in »16418 Ptuj − desni breg«?
Odgovor: Na osnovi Dogovora za razvoj regij so za projekt 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – MOP 
namenjena sredstva v višini 6.480.231,68 EUR. 
Pridobitev sredstev za samo izgradnjo kanalizacijskega omrežja 
v aglomeraciji 15065 Ptuj in 16418 Ptuj – desni breg je odvisna 
od oddaje popolne vloge na Ministrstvo RS za okolje in prostor. 
Treba je pridobiti gradbena dovoljenja, presojo vplivov na oko-
lje in pripraviti ostalo investicijsko dokumentacijo. Pridobljeni 
sta dve gradbeni dovoljenji, vložene na UE Ptuj so tri zahteve 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Eno – največje, 22 km – 
gradbeno dovoljenje za Kicar in Sp. Velovlek in del Nove vasi 
je še v fazi zbiranja služnosti. Prav tako je v fazi pridobivanja 
služnosti še Sovretova ulica. Za popolnost vlogo na Ministrstvu 
RS za okolje šteje, ko so priložena vsa pravnomočna gradbena 
dovoljenja. 
Pridobivanje služnosti je v teku, bile so opravljene predstavitve 
projekta, pripravljene in razposlane služnosti. Predvidevamo 
pridobitev v roku dveh mesecev. Takrat bomo tudi oddali vloge 
za gradbena dovoljenja na UE Ptuj in na ministrstvo oddali vlo-
ge. Do konca leta se pričakuje, da bo vloga potrjena in izvedeni 
javni razpisi. Črpanje sredstev se predvideva v naslednjem letu.
Pripravila: Minja Vučinić

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 136/4: Kdo skr-
bi za čiščenje in vzdrževanje površin, ki so v lasti Republike 
Slovenije?
Odgovor: Za vodotoke Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 
110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56 /15) določa, da je upravljanje z vodami in 
priobalnimi zemljišči v pristojnosti države, kar obsega skrb za 
ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred ško-
dljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih 
zemljišč in skrb za hidromorfološko stanje vodnega režima. Na 
Direkciji RS za vode, ki je v sestavi Ministrstva RS za okolje in 
prostor, so združene vse naloge upravljanja na področju voda. 
Vzdrževanje vodotokov v Mestni občini Ptuj izvaja koncesio-
nar VGP Drava Ptuj. Košnja brežin se izvaja le v obdobju od av-

gusta do sredine novembra, zaradi Zakona o lovstvu in ribištvu.
Za državne ceste skrbi koncesionar Cestno podjetje Ptuj.
Površine in zgradbe, ki so v lasti Republike Slovenije in so na-
menjene izvajanju negospodarskih dejavnosti (izobraževanje, 
socialno varstvo, kultura), so predane v upravljanje posame-
znim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Zavodi 
so dolžni, v skladu z odlokom o ustanovitvi in pogodbami o 
upravljanju, skrbeti za nepremičnine, ki so jih dobili v upra-
vljanje. 
Pripravili: Marijana Nikšič Zorko in Zdenka Ristič

Dijana Alibabić je posredovala pobudo št. 137/4: Objavi 
naj se Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in 
storitev mobilne telefonije Mestne občine Ptuj, saj ni nikjer 
objavljen, ostale občine imajo vse pravilnike objavljene na 
spletnih straneh.
Odgovor: Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 
in storitev mobilne telefonije v Občinski upravi Mestne občine 
Ptuj je interni akt, ki je objavljen na intranetu Mestne občine 
Ptuj. Mestna občina Ptuj v skladu z veljavno zakonodajo na 
spletni strani in v Uradnem vestniku objavlja splošne akte, ki 
jih sprejemata mestni svet in županja, ne pa tudi internih aktov. 
V preteklosti je bilo izvajanje pravilnika že revidirano s strani 
Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj, pri čemer ni bilo ugo-
tovljenih pomanjkljivosti. Pravilnik vam je na vpogled v Sekre-
tariatu za splošne zadeve. 
Pripravil: Matej Gajser 

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 138/4: Ali ima 
MOP izdelano aktivno strategijo za ravnanje z zdravjem 
svojih zaposlenih, ki vsebuje transparenten sistem poroča-
nja o zdravstvenih težavah in spremljanje izvajanja ukrepov, 
ki mora imeti opredeljene vse elemente, ki so pomembni za 
administrativno in praktično ocenjevanje tveganja, kot so: 
kdo so osebe, zadolžene za izvedbo ocene tveganja, kako se 
te osebe usposabljajo, kako se postopek ocenjevanja tveganja 
izvede in evidentira, kako se uvajajo in spremljajo spremem-
be in rok, kdaj je treba ponovno izvesti oceno tveganja? 
Odgovor: Mestna občina Ptuj ima na podlagi Zakona o varno-
sti in zdravja pri delu z zunanjim izvajalcem sklenjeno pogod-
bo o organiziranju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 
(strokovnega sodelavca). Ob sodelovanju s strokovnim sode-
lavcem imamo izdelano Izjavo o varnosti z oceno tveganja (v 
nadaljevanju: izjava), s katero zagotavljamo varnost in zdravje 
zaposlenih, hkrati pa tudi izvajanje potrebnih ukrepov, vključ-
no s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem tveganj 
ter nevarnosti pri delu. Ocene tveganja posameznih delovnih 
mest izvede za to pooblaščen strokovni sodelavec. Pri pripra-
vi in vsakokratni spremembi (reviziji) izjave ter oceni tvega-
nja za posamezna delovna mesta sodelujeta tudi pooblaščeni 
zdravnik medicine dela in organizacija sindikata. V skladu z 
zakonskimi določbami imamo sprejet tudi Načrt promocije 
zdravja za Mestno občino Ptuj, kjer v okviru delovne skupine, 
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ki pripravi program aktivnosti za posamezno koledarsko leto 
(skupaj s sindikatom), izvajamo aktivnosti promocije zdravja 
na delovnem mestu. V okviru zagotavljanja varnega delovnega 
okolja in varstva zaposlenih se periodično izvajajo usmerjeni 
obdobni zdravstveni pregledi in usposabljanja zaposlenih iz 
varstva pri delu. 
Pripravil: Matej Gajser 

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 139/4: Na kon-
tu 713 – prihodki od prodaje blaga in storitev so prihodki 
od letovanja zaposlenih. Zakaj je potem sklenjena pogod-
ba s hrvaškim podjetjem Rona Trade d. o. o., ki se ukvarja 
z oddajanjem apartmajev, če se apartmaji oddajajo samo 
zaposlenim? Zakaj prejemki od teh letovanj niso prihodek 
proračuna in te zneske prenakazujete podjetju Rona trade 
d. o. o? Koliko je bilo nočitev v teh apartmajih? (Baška in 
Gajac.) Ali je možen vpogled v pogodbo med MOP in Rona 
trade d. o. o.?
Odgovor: Po veljavni slovenski in hrvaški zakonodaji je za 
opravljanje turistične dejavnosti pristojna izključno turistična 
agencija. Za koriščenje turističnih uslug na Hrvaškem je treba 
tam ustanoviti agencijo za opravljanje turistične dejavnosti ali 
koristiti usluge hrvaške agencije. Na Mestni občini Ptuj vsaki 
dve leti izpeljemo zbiranje ponudb za nudenje uslug namesti-
tve za zaposlene in upokojene delavce v turistično-počitniških 
objektih v lasti Mestne občine Ptuj. Povpraševanje pošljemo 
trem izvajalcem, izmed katerih izberemo najugodnejšega po-
nudnika. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Rona Trade 
d. o. o.
Za počitniško prikolico v Baški imamo z Rona trade d. o. o. 
sklenjen »Alotmanski ugovor« (alotmajska pogodba), v kate-
rem je določena pogodbena vrednost po podani ponudbi. Za 
apartma Gajac pa je z Rona trade d. o. o. sklenjen sporazum o 
načinu sodelovanja. Različna načina poslovanja in obračuna-
vanja storitev sta zaradi tega, ker gre v enem primeru za nepre-
mičnino (Gajac), v drugem za premičnino (Baška). Za upra-
vljanje z apartmajem je določena vrednost po podani ponudbi. 
Zaposleni, ki letujejo v apartmaju s plačili letovanja direktno 
ponudniku storitev, pokrijejo ponudbeno vrednost. Na koncu 
leta se naredi končni obračun, kjer so zajeti vsi stroški in pla-
čila, in v primeru preplačila nam vrnejo preplačana sredstva, v 
nasprotnem primeru pa izstavijo račun za razliko. V letu 2018 
sta bili obe počitniški kapaciteti zasedeni 94 dni. Vsa doku-
mentacija vam je na vpogled v Sekretariatu za splošne zadeve.
Pripravil: Janez Strelec 

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 140/4: Kdaj se 
po pričela izgradnja plinskega omrežja v Prežihovi ulici? 
Odgovor g. Alojza Babiča iz Adria plina je septembra 2018 
bil, da je naročena projektna dokumentacija za gradbeno 
dovoljenje in naj bi se pričelo v letu 2019. Ali je gradbeno 
dovoljenje bilo izdano?
Odgovor: Iz Adriaplina smo prejeli naslednjo obrazložitev:

»V naslednjem triletnem obdobju planiramo naročiti projek-
tno dokumentacijo za Mariborsko, Rogaško in nekaj ulic na 
Turnišču. Gradnja kratkoročno še ni predvidena. Projektna do-
kumentacija za Prežihovo ulico je bila prejšnji teden naročena. 
Gradnja pa v letošnjem letu ni predvidena.«
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 141/4: Kako da-
leč je naročeni projekt glede rešitve krožnega prometa čez 
stari most? Ali projekt vključuje rešitev varnega vodenja ko-
lesarjev iz Zagrebške na peš most? Kako se bo uredila varna 
pot kolesarjev iz Zagrebške do Mariborske 3 in naprej po 
Mariborski?
Odgovor: V času od odprtja starega dravskega mostu se izve-
dena rešitev montažnega križišča pri Minoritskem trgu ni izka-
zala kot najustreznejša oz. takšna, v okviru katere bi prometni 
tokovi potekali brez zastojev. Na predlog MO Ptuj Direkcija RS 
za infrastrukturo pripravlja ustrezno projektno dokumentacijo 
in izvedbo preureditve montažnega krožnega križišča sicer na 
način, da se na povezavi med levim in desnim bregom ohranja-
jo kolesarski pasovi v celoti ter preuči možnost ureditve mimo-
bežnega pasu (bypassa) desno z mostu čez Dravo.
Vodenje kolesarjev iz Zagrebške ceste na peš most je zajeto v 
projektu gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagota-
vljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, vodenje na 
relaciji od Mariborske ceste 3 pa po vozišču, kot drugi udele-
ženci v cestnem prometu.
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabić je posredovala vprašanje št. 142/4: Kdo ob 
večjem obisku oz. koncentraciji ljudi v centru mesta skrbi 
za proste intervencijske poti ter kdo določa, kje bodo stale 
stojnice?
Odgovor: Ob večjih dogodkih in prireditvah v centru mesta 
je dolžen zagotoviti intervencijske poti organizator. To mu je 
naloženo v soglasjih za zapore in za uporabo javne površine, ki 
jih izda občina ter v dovoljenju Upravne enote Ptuj za izvedbo 
dogodkov, prav tako so mu v teh soglasjih in dovoljenjih na-
ložene vse druge zahteve glede uporabe prostora in postavitve 
premičnih objektov. Prav tako se morajo za večje dogodke iz-
delati še elaborati o postavitvi zapor in ureditvi interventnih 
poti. Ali so izpolnjeni pogoji iz soglasij in dovoljenj, nadzirajo 
različni inšpekcijski organi.
Odgovor pripravila: Klavdija Petek

Četrtna skupnost Jezero je posredovala pobudo št. 143/4: Re-
konstrukcija Ormoška ceste naj se umesti kot točka na dnevni 
red izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj.
Odgovor: Izredna seja MS MO Ptuj, na kateri je bila obravna-
vana problematika rekonstrukcije ceste G1-2, odsek Ptuj – Spu-
hlja, in problematika ptujske obvoznice, je bila izvedena 10. 4. 
2019, nadaljevala se bo 27. 5. 2019. 
Pripravil: mag. Dejan Zorec
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Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval po-
budo št. 144/4: Parkirišče pod gradom kot izhodiščna točka za 
večino turistov potrebuje gostinski lokal in sanitarije. Preveri 
naj se možnost celostne ureditve lokacije na način, da se v stav-
bi ob parkirišču, kjer so stanovanja, uredijo gostinski objekt, 
sanitarije in obenem še turistično- informacijski center. Če so 
stanovanja lastniška, naj se postavi premični objekt, kot je na 
Ranci, ali premični objekti ob Potrčevi cesti.
Odgovor: Mestna občina Ptuj se zaveda omenjene problematike 
in ima interes, da se to območje celostno uredi, zato se bo županja 
sestala s predstavniki zavoda in se o vseh aktualnostih pogovorila 
ter jih seznanila z vso tematiko. 
Smo pa že predhodno naslovili vprašanje tudi na Pokrajinski mu-
zej Ptuj - Ormož in prejeli naslednji odgovor:
»Na območju ob parkirišču smo v zadnjih letih odstranili dotrajan 
objekt na Raičevi 9, prav tako garaže, ki so zelo kazile območje. 
Trenutno je ob parkirišču zlasti problematičen objekt na Raičevi 7 
(objekt nekdanje grajske pristave), v katerem so trenutno v nekaj 
stanovanjih še vedno nastanjeni stanovalci. V kratkem naj bi bil 
končan analitični del konservatorskega načrta za grajski kompleks 
(naročnik je MK, izdelovalec Restavratorski center ZVKDS) in 
predlog muzeja je, da bi bil objekt na Raičevi 7 najbolj primeren za 
ureditev muzejske blagajne, stranišča, trgovine s spominki, proda-
jalne kart ipd. Predvideno je, da ZVKDS v letošnjem letu pripravi 
arhitekturni posnetek objekta, ob tem pa je nujno treba razmišljati 
o izselitvi stanovalcev ter po mnenju zavoda tudi o arhitekturni 
obnovi v skladu valorizacijo objekta. V muzeju si želimo ne samo 
prostor ob parkirišču, temveč celoten grajski kompleks, urediti in 
narediti obiskovalcem bolj prijazen.« 
Pripravila: Klavdija Petek in dr. Aleksander Lorenčič, direktor 
zavoda PMPO

Alen Iljevec je posredoval pobudo št. 145/4: Premična strani-
šča (t. i. dixiji) v Zelenikovi ulici so v času prireditev neprimer-
na. Ne samo da kazijo podobo mesta, obenem so postavljena 
v ozko ulico, s čimer odvzemajo parkirna mesta stanovalcem, 
ki imajo dovolilnice. Premična stranišča so potrebna samo v 
času večjih prireditev, pri čemer pa naj se postavijo na naspro-
tno stran mestne hiše, v Lackovo ulico, ki je veliko širša, bolj 
osvetljena, ali pa ob že nameščena premična stranišča ob bloku 
Lackova 5.
Odgovor: Premična stranišča ob večjih prireditvah in dogodkih 
na Mestnem trgu se postavljajo v Zelenikovo ulico v delu, kjer 
parkiranje vozil ni dovoljeno in ni izdanih dovolilnic (ob Mestni 
hiši, v delu, kjer ni oken). Dovolilnice za parkiranje so izdane viš-
je v ulici. V Ul. heroja Lacka ni primernega prostora, saj si skozi 
celotno ulico sledijo izložbe in vhodi v poslovne prostore. Bomo 
pa organizatorjem večjih prireditev predlagali, da se dodatna pre-
mična stranišča postavljajo ob že nameščenih premičnih strani-
ščih na Lackovi 5.
Pripravila: Klavdija Petek

Alen Iljevec je posredoval pobudo št. 146/4: Ureditev posipne-

ga mesta na novem Rogozniškem pokopališču je neprimerna in 
ne odraža pietete, ki naj bi je bil deležen vsak na svoji poslednji 
poti. Lokacija je velikokrat nasmetena, deluje »žalostno«, grdo. 
Urediti bi se jo dalo že z zasaditvijo okrasnih dreves okrog po-
sipnega mesta, s postavitvijo dodatnih klopi za žalujoče ter 
postavitvijo spodobnega spomenika (v obliki žarnega zidu), na 
katerega bi se dodajale ploščice z imeni in priimki tam pokopa-
nih. Tabla, ki sedaj služi obeležju tam pokopanih, je neprimer-
na, saj je skupaj z okroglim stojalom za odlaganje sveč videti 
ceneno, žalostno in nedokončano. Za zgled navajamo primer 
iz Ormoža in z domala vseh okoliških pokopališč.
Odgovor: Ne strinjamo se, da je lokacija velikokrat nasmetena, 
saj zaposleni dnevno skrbijo za urejenost tega prostora. Občasno 
se najde kakšna smet po vetrovnem vremenu, vendar se prostor 
hitro uredi. Do ostalih, subjektivnih ocen urejenosti se na tem 
mestu ne bi želeli opredeljevati.
Prostor za raztros pepela na pokopališču Rogoznica na Ptuju je 
sestavni del ureditve oziroma razširitve pokopališča, skupaj z žar-
nim zidom. Z namenom je bil prostor za raztros izbran v gozdu, 
kjer se je uredila krožna jasa s travnato površino. Okrog jase so 
bili dodatno zasajeni gabri, (enaka drevesa kot v samem gozdu), 
da se poslednji obred simbolno opravi v zelenem okolju gozda, v 
katerega pa ne sodijo okrasna drevesa. Na zeleni trati je edini ele-
ment krožna polica, na katero se odlagajo sveče, pred naslednjim 
obredom pa je treba celoten prostor očistiti.
Za spominsko obeležitev je bila postavljena manjša spominska ta-
bla, na katero se pritrdijo ploščice z imenom.
Če bi prišlo do drugačne odločitve in umestitev novih elementov 
k obstoječim, do tega nimamo zadržkov, kolikor seveda ureditev 
ostaja enotna in celostna.
Pripravila: mag. Alen Hodnik, JS Ptuj, Robert Potokar, univ. 
dipl. inž. arh.

Alen Iljevec je posredoval pobudo št. 147/4: Parkirišče pod po-
što, na njem je zarisana kolesarska steza, ki dejansko ne služi 
ničemur, saj se promet na parkirišču odvija počasi, kolesarji, 
ki so na tem delu sicer izredno redki, pa se lahko vozijo po 
cestišču. Dejansko nepotrebna kolesarska steza odvzema pre-
potrebne parkirne prostore, zato predlagamo, da se kolesarska 
steza na parkirišču ukine in na njej zarišejo dodatni parkirni 
prostori.
Obenem tudi predlagamo, da se preuči možnost nadgradnje 
tega parkirišča z dodatnim nadstropjem na način, kot je to ure-
jeno v Zagrebu – z montažno konstrukcijo. 
Odgovor: Oddelek za gospodarske dejavnosti je preučil možnost 
ukinitve kolesarskih pasov na pločniku in zarisa dodatnih parkir-
nih prostorov. Na omenjenem območju poteka glavna kolesarska 
povezava med Dravsko ulico in Osojnikovo cesto ter pomeni di-
rektno povezavo s centrom mesta. S tem se zagotavljajo smernice 
Celostne prometne strategije za MO Ptuj, zato ni možna ukinitev 
kolesarskih pasov na pločniku.
Za možnost nadgradnje parkirišča z dodatnim montažnim
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nadstropjem bo treba v naslednjem letu zagotoviti sredstva v pro-
računu Mestne občine Ptuj.
Pripravila: Aleš Gregorec in Tadej Zorec

Alen Iljevec je posredoval pobudo št. 148/4: Pristojne službe 
naj v najkrajšem možnem času pripravijo jasna navodila, skice 
in priporočila o podobi ograd za posode za zbiranje odpadkov 
v blokovskih naseljih. Zaradi spremembe pri obračunavanju 
odvoza odpadkov si etažni lastniki želijo ograditev posod za 
odlaganje le-teh. Glede na to, da spremembe pri obračunih že 
veljajo, je skrajno neprimerno, da pristojne službe predloga, 
kako bodo ograjena mesta videti, še niso izdelale in poskrbele, 
da okolica blokovskih naselij ne bo videti »cirkuško«, kot so 
bile nekoč videti vrtičkarske površine.
Odgovor: Besedilo 19. člena Tehničnega pravilnika o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Me-
stne občine Ptuj, št. 15/17) določa minimalne standarde za uredi-
tev zbirnih mest na območju večstanovanjskih objektov. Izvajalec 
javne službe je že v letu 2017 pripravil predlog idejne zasnove 
ureditve zbirnih mest ob večstanovanjskih stavbah, ki so bile v 
pregled in pripombe predložene na Urbanistično komisijo Me-
stne občine Ptuj. S strani izvajalca javne službe je bila prav tako 
tudi pripravljena karta lokacij zbirnih mest na območju večstano-
vanjskih objektov. 
Predloga za postavitev zbirnega mesta, ki je bila podana v letu 
2017, je bila finančno ocenjena nekje na 12.000 evrov po posa-
meznem zbirnem mestu, kar je tudi sprožilo dvom pri stanoval-
cih večstanovanjskih objektov. Na podlagi tega se je pristopilo k 
iskanju optimalnejše rešitve. Izvajalec javne službe je tako v letu 
2018 pripravil novo enostavnejšo zasnovno podobo posamezne-
ga zbirnega mesta, ki je finančno bila ovrednotena na cca 2.500 
evrov. Izvajalec je prav tako to predlogo podal v obravnavo na Ur-
banistično komisijo Mestne občine Ptuj. 
Urbanistična komisija je na svoji 15. seji z dne 12. 4. 2018 obrav-
navala podano predlogo in zavzela naslednje stališče: »Predlagani 
ograjeni leseni obodi za zbiranje smeti so po mnenju urbanistič-
ne komisije primernejša rešitev kot predhodne betonske variante. 
Ograjeni otok predstavlja v naravi enovit kvader, dimenzioniran 
v človeškem merilu, ki ga sestavlja podkonstrukcija iz kovinskih 
oglatih cevi in zunanjih plašč iz pobarvanega opaža. Takšna rešitev 
omogoča, da je pojavnost otoka v vseh prostorskih kontekstih obli-
kovno nevtralna, ekonomična in lahka za vzdrževanje. Predlagamo 
nadaljnji razvoj prestavljene rešitve, s tem, da naj se predvidi tudi 
način reševanja nepropustnostih tal pod otokom (metličeni beton, 
asfalt, betonski zložniki, kamen), način antikorozijske zaščite pod-
konstrukcije (vroče cinkano ter morda dodatno barvano). Način in 
oblika ureditve tal pod otokom sta odvisna od karakterja prostora, 
v katerem bo postavljen otok s smetmi. Tako je mogoče tako v ur-
banem okolju kot v območju parkov in zelenic zaliti betonsko talno 
ploščo (ne rabi roba). Pri asfaltu ali betonskih zložnikih je potrebna 
obroba bodisi iz granitnih kock, betonskega robnika bodisi kovin-
skega traka. Odgovoriti je treba tudi na vprašanje odvodnjavanja 
tako meteorne vode kot odcetnih voda iz smeti. V določenih prime-

rih lahko pride zaradi tega nerešenega vprašanja do onesnaženja 
okolja. Člani urbanistične komisije smo se strinjali, da takšen otok 
ne rabi strehe. V kolikor bi se sčasoma pokazala potreba po prekri-
tju, bo treba poiskati ustrezno rešitev.« 
Pripravil: Aleš Lešnik

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 149/4: Iz javno dostopnih podatkov izhaja, da ima 
Mestna občina Ptuj kar precej nepremičnega premoženja, med 
drugim tudi stanovanja. Z ozirom na to, da imajo občani, pred-
vsem mladi in mlade družine, težavo priti do rešitve svojega 
stanovanjskega problema, bi bilo smiselno stanovanja prodati 
za primerno ceno ali oddati v najem za primerno najemnino. 
Svetniško skupino DeSUS MO Ptuj zanima:
Tudi na ta način bi se dalo pomagati pri rešitvi mnogih stano-
vanjskih problemov.
Odgovori:
Koliko stanovanj je v lasti Mestne občine Ptuj?
Mestna občina Ptuj ima trenutno v lasti 609 stanovanj.

Kdo upravlja s temi stanovanji?
S stanovanji, ki so v lasti Mestne občine Ptuj, upravlja Podjetje za 
stanovanjske storitve d. o. o. Ptuj, ki je prevzelo v upravljanje ne-
profitna stanovanja, v skladu z dolgoročno pogodbo št. 362-80/94 
z dne 25. 2. 1994.

Kolikšen je prihodek Mestne občine Ptuj iz naslova najemnin 
na letni ravni?
V letu 2019 je znašala vrednost obračunanih najemnin 808.257 
EUR. 

Koliko stanovanj v lasti Mestne občine Ptuj je trenutno pra-
znih?
Trenutno je praznih, neprimernih stanovanj 47. Gre za stanova-
nja, ki so potrebna generalne obnove (dotrajano, uničeno), so v 
naravi majhni samostojni prostori, »stanovanja« brez kakršnikoli 
priključkov, inštalacij, so v postopku denacionalizacije, so v cen-
tru mesta in so namenjena prodaji. Primernih praznih stanovanj 
27. Gre za stanovanja, ki se ne nahajajo v centru mesta, gre pred-
vsem za stanovanja v blokovskem naselju, ki so potrebna obnove, 
nekatera več, nekatera manj. Predvsem gre za obnovo kopalnic, 
elektro instalacij, stavbnega pohištva in drugo. Mednje spadajo 
tudi stanovanja, ki so že obnovljena in čakajo na prevzem. 
Obnova stanovanj v starem mestnem jedru je dražja in zahteva 
več časa, z navedenimi stanovanji pa so povezane tudi nizke naje-
mnine v primerjavi z vzdrževalnimi stroški, ki so visoki.

Kakšni so mesečni stroški praznih stanovanj? 
V povprečju predstavlja strošek praznih stanovanj 2000 EUR na 
mesec.

Zakaj praznih stanovanj Mestna občina Ptuj ne odda mladim 
ali ostalim družinam za neprofitno najemnino?
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Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem se izvaja izključno na 
podlagi javnih razpisov. V vsakem razpisu se opredelijo tisti upra-
vičenci, ki so glede na razmerje med dohodki prosilca in njegovih 
ožjih družinskih članov do povprečne neto plače v državi upravi-
čeni kandidirati na posameznem razpisu, pri čemer mora občina 
uravnoteženo skrbeti, da je neprofitno stanovanje dostopno vsem 
kategorijam prebivalstva, glede na socialni status, določen s pra-
vilnikom.
V skladu z veljavno zakonodajo pa lahko občina v javnem raz-
pisu določi prednostne kategorije. Mestna občina Ptuj v vsakem 
javnem razpisu določi mlade in mlade družine kot prednostne 
kategorije. 
Zadnji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem je 
Mestna občina Ptuj zaključila februarja letos. Nanj je prispelo 130 
vlog. Na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih sta-
novanj v najem se je, na listo A, uvrstilo 98 oseb in, na listo B, 8 
oseb. 
Pripravila: Asja Stropnik Paternost

Marta Tušek ponovno posreduje vprašanje št. 150/4: Vezano na 
varnost v cestnem prometu. Državna cesta 229 oziroma naša 
Osojnikova cesta pri hišni številki 6, SŽ VIT d. o. o. Ljublja-
na CENTER PTUJ − servisna delavnica za železniške vagone 
(družba v državni lasti) je zelo nevarna. Cesta je v tem delu 
dvopasovna s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh. 
Vse bi bilo v redu, če ne bi bilo pogoste dostave materiala s »šle-
perskimi kamioni«, ki čakajo na sprejem in možnost vstopa na 
dvorišče SŽ kar na voznem pasu in zapirajo promet (velikokrat 
tudi po dva kamiona) z leve ali desne strani. Ob izhodu z dvo-
rišča SŽ vozijo vzvratno, kar ni v skladu s CPP. Nujno je zah-
tevati, da si uredijo dostavni pas, tam, kjer je možno (morda v 
podaljšku parkirišča pri Železniški postaji), in uredijo obrača-
lišče znotraj svojih parcelnih meja, da ne bo več prihajalo do 
prometnih nesreč. Zelenice ob cesti pa trenutno služijo SŽ kot 
odprto nepokrito skladišče vagonskih koles, kar nedvomno 
kazi podobo mesta.
Vprašanje je bilo: Na kakšen način bodo naše občinske strokov-
ne službe ukrepale? 
Odgovor: Na podlagi predlagane pobude je bil s Slovenskimi že-
leznicami d. o. o. opravljen operativni sestanek za ureditev proble-
matike na Osojnikovi cesti. Potekajo nadaljnji dogovori za čim-
prejšnjo ureditev problematike. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Marta Tušek je posredovala pobudo št. 151/4: Že veliko časa 
opazujemo, da je ob vsakem večjem nalivu dežja Rogozniška 
cesta med OBI-jem in ZAŠČITO poplavljena. Včasih celo zapr-
ta. Očitno ne deluje dovolj dobro odvodnjavanje padavinskih 
vod s cestišča. 
Zakaj upravljavec kanalizacije na Ptuju, to je Komunalno pod-
jetje Ptuj, ne opravi pregleda kanalizacije, ugotovi napake in je 
tudi sanira? Če pa to ni v njihovi domeni, je nujno zahtevati, da 
to napako odpravi lastnik ceste.

Odgovor: V problematičnem delu je za odvodnjavanje pada-
vinskih vod s cestišča izveden povsem ločen sistem kanalizacije, 
zaključen s ponikovalnico. Ta sistem odvodnjavanja ceste ni po-
vezan z javnim sistemom kanalizacije za odvajanje komunalnih 
odpadnih vod in ni v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj. Pa-
davinske vode s cestišč ni možno dodatno navezati na obstoječ 
javni sistem kanalizacije, ker takšnih dodatnih hidravličnih obre-
menitev sistem ne bi bil sposoben odvesti. Povečale bi se težave s 
poplavljanjem nekaterih objektov, priključenih na javno kanaliza-
cijo, kar pa ni dopustno.
Rešitev je postavitev več ponikovalnic, vendar na podlagi geome-
hanskih raziskav, s katerimi se določi koeficient ponikanja in na 
osnovi le-tega projektira dodatno število ponikovalnic. 
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Andrej Vindiš, svetniška skupina SDS, je posredoval pobudo 
št. 152/4: Za začetek postopka spremembe načina podajanja 
pobud in vprašanj, podanih s strani mestnih svetnikov in po-
dajanja odgovorov. Predlog utemeljuje z dejstvom, da je pobud 
zelo veliko – s tem se zaradi dodatnih strani povečuje strošek 
Ptujčana, prav tako pa obstoječi način obravnave pobud pome-
ni veliko obremenitev delavcev v mestni upravi. Zato predlaga 
rešitev:
–  vsak, ki vloži pobudo ali vprašanje, sam poskrbi, da tudi pri-

dobi odgovor in ga potem tudi osebno prenese nazaj, do me-
stne četrti ali konkretni osebi, ki je preko mestnega svetnika 
podala pobudo ali vprašanje;

–  vse to se potem v elektronski obliki objavi na portalu Mestne 
občine Ptuj.

Odgovor: Postavljanje vprašanj in pobud svetnikov ter način po-
dajanja odgovorov opredeljujeta 18. in 19. člen Poslovnika Me-
stnega sveta Mestne občine Ptuj. Pristojna strokovna služba skrbi 
za arhiv, evidence, sledljivost vprašanj in pobud ter jih vključno s 
podanimi odgovori ter realizacijo le-teh objavlja na spletni strani. 
Pobude, vprašanja in odgovori se v skladu z veljavno občinsko za-
konodajo objavljajo tudi v mediju Ptujčan. Ocenjujemo, da je do-
sedanji način podajanja vprašanj, pobud in odgovorov ustrezen. 
Kot pa pravilno ugotavlja svetnik Vindiš, je število pobud in vpra-
šanj svetnikov v tem mandatu mestnega sveta precej poraslo, in 
kot je izpostavil, se posledično povečujeta strošek izdajanja medi-
ja Ptujčan ter obremenjenost občinskih delavcev. 
Navedena problematika je bila obravnavana na sestanku županje 
z vodji svetniških skupin, dne 27. 3. 2019. Županja in predstavniki 
občinske uprave so vodjem svetniških skupin predstavili trenutno 
tendenco postavljenih pobud in vprašanj ter da bi bilo smiselno 
postavljati pobude in vprašanja, ko gre za trenutno pomembne 
zadeve širšega pomena v okviru sej mestnega sveta, za prejem od-
govorov na pobude in predvsem vprašanja informativnega znača-
ja pa se naj svetniki poslužujejo neposrednega stika z vodji oddel-
kov ter pristojnimi javnimi uslužbenci občinske uprave ter si na 
ta način pridobijo informacije, ki jih nadalje prenesejo občanom. 
Pripravila: Urša Simonič 
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Dr. Bojan Pahor, svetniška skupina Socialni demokrati, je po-
sredoval pobudo št. 153/4: Stanovalci iz centra Drava na Osoj-
nikovi 9 opozarjajo na nepravilno parkiranje na asfaltni povr-
šini za mestno lekarno (pri lokalu Yugo), kjer je pred kratkim 
bila urejena travnata površina, ki pa so jo neodgovorni vozniki 
zopet uničili. Pri tem gre za površino, ki sploh ni parkirišče, 
dovoz pa naj bi se uporabljal le kot interventna pot.Predla-
gamo, da se za potrebe intervencije sprosti pot na drugi stra-
ni, ki je trenutno pregrajena z betonskimi koriti, korita pa se 
prestavijo na to stran. Poleg tega naj redarji vsem parkiranim 
vozilom nataknejo lisice in na ta način dosežejo, da se površi-
na, ki niti ni namenjena za parkiranje, za to ne uporablja več. 
Stanovalci predlagajo tudi, da se park, ki je bil nedavno urejen, 
poimenuje. 
Odgovor: Za predlagano ureditev na območju za mestno lekarno 
je že pripravljen načrt ureditve. V načrtu je določeno, da se one-
mogoči vožnja preko pločnika pri mestni lekarni na Trstenjakovi 
ulici s postavitvijo stebrička tako, da bo možen prehod za pešce, 
otroške vozičke in invalide. Intervencijska pot se bo uredila mimo 
Sladkega butika in ustrezno označila. Pred lokalom Yugo se uma-
knejo korita za prost prehod. Na asfaltnem platoju se bo označil 
prostor za dostavo, ki bo časovno omejen na 30 minut. Poleg tega 
se bo uredilo parkiranje za stanovalce in dostavo za lekarno. Nova 
ureditev se bo izvedla v mesecu aprilu in maju 2019.
Pripravil: Aleš Gregorec

Janez Rožmarin, svetniška skupina Nova Slovenija, je podal 
pobudo št. 154/4: Na ptujskem gradu naj se izobesi zastava dr-
žave ali zastava Mestne občine Ptuj. 
Odgovor: Zadeva bo urejena. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj 

Dr. Štefan Čelan je podal pobudo št. 155/4: Mestna občina Ptuj 
naj pristopi k brezplačnim zamenjavam objektov z državo.
Odgovor: Z realizacijo omenjene pobude se je pričelo v manda-
tnem obdobju župana dr. Štefana Čelana in se je ustavila zaradi 
neaktivnega odnosa države pri reševanju arhivov Upravne enote 
Ptuj in Mestne občine Ptuj. Lani je UE Ptuj svoj arhiv, ki se je na-
hajal v kletnih prostorih Magistrata, preselila na drugo lokacijo. 
Letos je Mestna občina Ptuj z Ministrstvom RS za javno upravo 
(MJU) in UE Ptuj sklenila Ugotovitveno pogodbo, s katero se je 
določil obseg prostorov, prepuščenih v uporabo UE Ptuj, ter ure-
dila medsebojna razmerja. Mestna občina Ptuj je pričela s postop-
ki za realizacijo sklenitve menjalne pogodbe in preselitve služb 
Ministrstva RS za obrambo iz II. nadstropja stavbe na Slomškovi 
10, v prizidek gasilskega doma, s čemer bi se omogočila selitev 
služb UE Ptuj iz Prešernove 29 na Slomškovo 10 ter nato menja-
va stavbe na Slomškovi 10 (ko bo ta v celoti v lasti Mestne obči-
ne Ptuj in upravljanju UE Ptuj) z drugim premoženjem države. 
Z omenjenimi aktivnostmi so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje 
postopkov pri menjavi premoženja med Mestno občino Ptuj in 
MJU (Republika Slovenija). Naj omenimo, da ima MJU pri tem 
kar nekaj zadržkov zaradi zahtevnega stanja objekta na Slomškovi

10. Zagotavljamo, da se trudimo, da čim več od tega tudi uredimo.
Pripravil: mag. Janez Merc

Dr. Štefan Čelan je podal vprašanje št. 156/4: Ali je KPK bilo 
postavljeno vprašanje, kakšno mnenje bo komisija zavzela gle-
de na to, da država že leta in leta ne plačuje najemnine za objekt 
Upravne enote Ptuj?
Odgovor: Vprašanje je bilo poslano na Komisijo za preprečevanje 
korupcije (v nadaljevanju: KPK). KPK je vprašanje odstopila Mi-
nistrstvu za javno upravo. 
Odgovor s strani ministrstva smo prejeli 19. 4. 2019. Dne 23. 4. 
2019 smo prejeli še obvestilo KPK o zaključku zadeve. 
Oba odgovora sta objavljena na spletni strani Mestne občine Ptuj 
pod zavihkom "Mestni svet/Pobude in vprašanja", na povezavi 
http://www.ptuj.si/pobude_in_vprasanja.
Pripravil: mag. Janez Merc

Gorazd Orešek, svetniška skupina Lista ZA Ptuj, je podal po-
budo št. 157/4: Dopolni naj se odgovor na pobudo št. 89/3 – 
ureditev razmer v Domu upokojencev Ptuj. 
Odgovor na pobudo je zelo pavšalen, kot da nas nič ne zanima, 
s čimer se ne strinja. Če so očitki, da so naši ljudje prikrajšani 
in da občina plačuje preveč, meni, da je zadeva v naši pristojno-
sti, da se zadeve raziščejo. 
Odgovor: Dom upokojencev Ptuj je javni socialnovarstveni za-
vod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Cene storitev 
oskrbe so oblikovane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki jih sprejme svet 
doma in k ceni pridobi soglasje ministrstva, pristojnega za social-
no delo. Pristojno ministrstvo lahko, na čigar koli pobudo sproži 
postopke ugotavljanja morebitnih nepravilnosti pri poslovanju 
zavoda, z ustreznimi argumenti. Pristojni državni organi so dol-
žni ob opozorilih na morebitne nepravilnosti v skladu s predpisi 
izvesti nadzor. Nadzor dejavnosti institucionalnega varstva starej-
ših opravljajo: Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, Ministrstvo RS za zdravje, Socialna inšpekcija, 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Računsko sodišče. 
Domovi morajo imeti zagotovljeno tudi notranjo in zunanjo re-
vizijo poslovanja. Na 2. izredno sejo Kolegija županov Spodnjega 
Podravja, ki bo v četrtek, dne 11. 4. 2019, ob 13. uri v veliki sejni 
sobi Mestne občine Ptuj, bo povabljena tudi direktorica Doma 
upokojencev Ptuj gospa Jožica Šemnički, ki bo na razpolago tudi 
za pojasnila glede izpostavljene problematike Doma upokojencev 
Ptuj.
Pripravila: Andrejka Mulec

Gorazd Orešek je podal pobudo št. 158/4: Sanira naj se stopni-
šče pri vrtcu Vijolica (pri Roku), saj je zelo nevarno.
Odgovor: Vzdrževalcu javnih površin smo naročili sanacijo.
Pripravil: Aleš Gregorec
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Stranke in liste Mestnega sveta sporočajo
Naš poslanec Boštjan Koražija je po prisotnosti, po 
podatkih Parlametra, najbolje ocenjen poslanec opo-
zicije. V parlamentu izpostavlja za naše lokalno oko-

lje pomembne teme. Med njegovimi poslanskimi vprašanji omenimo 
ustno in pisno vprašanje v zvezi z Ormoško cesto in južno obvoznico, 
ustno vprašanje v zvezi z atrazinom in nitrati v pitni vodi ter  predvi-
denimi ukrepi za uresničitev 70. a člena Ustave RS o pravici do pitne 
vode, ustno vprašanje o možnostih za poplačilo terjatev vrtcev in OŠ 
do plačila nezmožnih staršev ter o uresničitvi obljube o brezplačnih 
vrtcih, pisno vprašanje o položaju mesta Ptuj v strategiji prostorskega 
razvoja RS do leta 2050.
Praznik dela naj nas spomni, da bolnišnice, šole in vile bogatašev sto-
jijo na žuljih delavcev!

Hočemo Evropo. Socialdemokratsko.
Evropsko povezovanje, solidarnost in sodelovanje 
med narodi na stari celini je zgodovinski in strateški 

projekt, utemeljen na vrednotah zavezniškega boja proti nacizmu in 
fašizmu ter skupni odločenosti, da želimo drugačno Evropo od tiste, 
ki je bila v stalnem strahu pred novo vojno, novim izkoriščanjem. Zato 
vam iskreno čestitamo ob dnevu upora proti okupatorju in mednaro-
dnem prazniku dela, 1. maju. Praznika naj nas opominjata, da je prave 
vrednote treba živeti in da pridobljene pravice niso samoumevne, saj 
vsak dan znova ugotavljamo, da jih je treba vedno znova obraniti.
Dragi Ptujčanke in Ptujčani! Naj nas prihajajoči prazniki spomnijo, 
kaj zares šteje, kaj so prave vrednote. Želimo vam lepe prvomajske 
praznike.

NSi podprla proračun MO Ptuj
Na lokalnem nivoju podpiramo proračunske usme-
ritve, ki zmanjšujejo razvojne zaostanke in nujne 

usmeritve investicij za potrebe občank in občanov. NSi tudi na držav-
nem nivoju podpira projekte, ki izboljšujejo državljanom življenjske 
razmere. Veliko je problematičnih področij (zdravstvo, šolstvo), za 
katere določena politika ne želi sprejeti, kar bi moralo biti že zdavnaj 
urejeno. Ne glede na število glasov imamo kot stranka usmeritev, da 
zastopamo poštene odnose v družbi.
Za nami so največji krščanski velikonočni prazniki, polni veselja, 
upanja, in smo že pred državnimi, dnevom upora proti okupatorju in 
praznikom dela, sledi tudi obletnica vstopa v Evropsko unijo. Ob vseh 
teh je pomembno, da znamo praznovati in smo pripravljeni udeležiti 
se prazničnih dogodkov. Praznujmo veselo in sproščeno. NSi MO Ptuj

Ob prebiranju imen, ki zasedajo pomembne funkcije 
v tokratni Vladi RS, bi morali biti Ptujčani zelo zado-
voljni. Tako številne kadrovske zasedbe Ptuj ni imel 

še v nobeni dosedanji Vladi, odkar imamo samostojno državo. Zato 
upravičeno pričakujemo, da bomo tokrat v Ljubljani slišani in uslišani 
na vseh tistih področjih, ki prinašajo koristi lokalni skupnosti in hkra-
ti tudi državi. Koncesija za redni študij bionike, kompetenčni center 
za uvajanje novih tehnologij v kmetijstvu, urgentni center v splošni 
bolnišnici, umeščanje hitre ceste, projekt samooskrbe v javnih usta-
novah itd. so le nekatere vsebine, ki jih tokratna vladna zasedba mora 
pomagati udejanjiti.

April smo v MO SDS začeli z volilno konferenco, kjer 
smo izvolili novo vodstvo. Dosedanjega predsednika 
Rajka Fajta je nasledil Franjo Rozman, dolgoletni ak-

tivni član stranke, nazadnje tudi tajnik MO. Izvoljen je bil novi IO, s 
ciljem nadaljevati dosedanje uspešno delo MO in vidno prispevati k 
razvoju lokalne skupnosti in regije. Prisotne na konferenci je nagovoril 
poslanec EU in tudi letošnji kandidat za poslanca dr. Milan Zver, ki dr-
žavljane poziva k udeležbi na volitvah v čim večjem številu in izvolitvi 
izkušene ekipe. Predstavil se je tudi na pikniku Ptujske regijske koor-
dinacije SDS 13. 4. v Lenartu, kjer so se udeleženci pomerili v športnih 
igrah in uživali v druženju.
V DZ so koalicijske stranke žal zavrnile predlog stranke SDS za dvig 
najnižjih invalidskih pokojnin na raven denarne socialne pomoči, ki 
ga je predstavil poslanec SDS Jože Lenart.

Ptujčani imamo vse pogoje, da pridobimo naziv 
Evropska prestolnica kulture
V Listi Andreja Čuša že vse od začetka podpiramo 
predlog, da Ptuj kandidira in tudi postane evropska 

prestolnica kulture. Zavedamo se, da je pred nami veliko izzivov in 
dela, a hkrati se zavedamo vsega bogastva, infrastrukture in ljudi, ki 
jih imamo v naši regiji. Enotnost v mestnem svetu nas veseli, želimo 
pa si, da tako ostane vse do izvedbe projekta. Prepričani smo, da bomo 
s kandidaturo pridobili marsikateri evro za vlaganja v kulturno dedi-
ščino in tako posledično ustvarili nova delovna mesta. Želimo si tudi, 
da bi pri realizaciji projekta sodelovalo čim več lokalnih umetnikov 
kakor seveda tudi strokovnjakov na drugih področjih.

Ozelenitev Ptuja
Nastali smo zaradi volje 5000 ljudi, ki so hoteli, da 
drevesa ostanejo. Ne gledamo nazaj, gledamo naprej. 

Naš namen je predlagati pozitivne korake naprej. Zapisali in pokazali 
smo, KAJ in KJE bi bilo smiselno posaditi. Prosimo, vrnite občanom 
drevesa. Poskrbimo skupaj za naše okolje in okolje naših zanamcev. 
Brez zelenega Ptuja ne bomo prijetna EPK. EPK ali ne EPK – tu smo, 
tu živimo, tu bodo živeli naši otroci. Voda, zemlja, zrak so nad vsemi. 
Onkraj politike. In za to se zavzema Ptuj je naš. Za ljudi. Za vse, ki si 
želijo, da je Ptuj naš skupni ponos. Pa lepe praznike.

Mestni odbor DeSUS Ptuj ima novo vodstvo
Na redni letni skupščini marca 2019 so člani Mestne-
ga odbora DeSUS Ptuj pregledali delo v preteklem 

obdobju in naredili načrte za prihodnje leto. Glede na rezultate volitev 
ima DeSUS v Mestnem svetu svojo svetnico, na nacionalnem nivoju 
pa DeSUS ostaja trdni člen nacionalne koalicije. Hkrati je dosedanja 
predsednica MO Ptuj dr. Aleksandra Pivec ministrica za kmetijstvo v 
Vladi RS. 
Na skupščini so člani izvolili tudi novo vodstvo. Ptujski DeSUS vodi 
Žarko Markovič, podpredsednica je Marta Tušek. Med ključne pro-
gramske naloge so si člani zadali naloge zagotavljanje kakovosti ži-
vljenja za starejše in prijazne mobilnosti za vse generacije ter krepitev 
gospodarstva, ki zagotavlja kakovostna delovna mesta. Na skupščini 
so člani sprejeli tudi izjavo za izgradnjo urgentnega centra.

MESTNI SVET
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Pomlad je tukaj in vsi smo v pričakovanju, kakšni 
bodo naslednji razvojni koraki mesta. Imamo potr-
jen proračun za leto 2019 in tako vse pogoje, da po-

mladne mesece izkoristimo za zaključek odprtih investicij in začnemo 
nove projekte. V listi ZA Ptuj smo podprli odločitev, da Ptuj kandidira 
za EPK 2025, seveda v upanju, da se Ptuj in širše okolje poveže zno-
traj same kandidature in tudi naprej. Nikakor pa si ne želimo, da si to 
zgodbo prilasti kakšna ozka skupina vseznalcev ter jo celo izkoristi 
za ponovno vzpostavitev že videnih konzorcijev in zasebnih interesov. 
Spoštovani občanke in občani, želimo vam prijetne praznične dni in 
čestitamo ob dnevu upora proti okupatorju ter prazniku dela. Udele-
žite se prireditev, ki jih ob teh priložnostih organizirajo MO Ptuj in 
drugi, ter proslavite spomin na zgodovinske dogodke, ki so za vedno 
zaznamovali naš narod. Skupaj ZA Ptuj!

VABILO

Srečanje občanov, starih 70 let in več, iz 
Četrtne skupnosti Breg - Turnišče

Vabimo vas na prireditvi, ki bosta potekali  
v petek, 10. maja 2019, s pričetkom ob 11. uri 

v prostorih Doma krajanov Turnišče, Selska cesta 2, Ptuj, za 
občane z območja Turnišče in

v petek, 17. maja 2019, s pričetkom ob 11. uri 
v prostorih Doma krajanov Ivan Spolenak Breg, Zadružni 

trg 12, Ptuj, za občane območja Breg.

Ali ste vedeli?
Le kdo ne pozna Orfejevega spomenika, skoraj pet metrov vi-
sokega kamnitega bloka, ki je v srednjem veku služil kot sra-
motilni kamen ali pranger. Vendar to ni bila njegova prvotna 
funkcija. Z zelo zabrisanega latinskega napisa lahko razbere-
mo, da je bil spomenik nagrobnik iz pohorskega marmorja v 
2. stoletju postavljen županu Marku Valeriju Veru.

Dogodki v mesecu maju

–  Praznik Vrtca Ptuj Vivat Poetovio MCML, Vrtec Ptuj (10. 
5. ob 18. uri)

–  Obletnica vstopa v Evropsko unijo, Turistično društvo 
Ptuj, Mestni trg, Evropark (11. 5.)

–  6. UNESCOV TEK, Gimnazija Ptuj, v okolici Gimnazije 
Ptuj (14. 5.)

–  Srečanje strojnih šol 2019 in srečanje GO-CAR-GO 2019, 
Šolski center Ptuj (15. 5.)

–  Odprtje razstave nagrajenih del likovnega natečaja »Ri-
mljani«, Vrtec Ptuj, Galerija Magistrat 15. 5. ob 11. uri

VIVAT POETOVIO MCML
Ptuj praznuje 1950 let prve pisne omembe

–  Odprtje razstave ob prazniku Vrtca Ptuj, Vrtec Ptuj, Meha-
nična delavnica, 15. 5. ob 12. uri 

–  Gostovanje razstave Štajer-mark. Sledi spodnještajerske 
zgodovine na razglednicah (1890−1920), Knjižnica Iva-
na Potrča Ptuj, odprtje razstave 16. 5. 2019 ob 19. uri (16. 
5.−28. 6.) 

–  30. razstava Dobrote slovenskih kmetij, Minoritski samo-
stan na Ptuju 17.–19. 5.

–  Rimski dan v naravi, OŠ Ljudski vrt Ptuj, 23. 5. 

–  Tematski ogled rimska Poetoviona, Zavod za turizem Ptuj, 
parkirišče pod gradom, 23. 5. ob 17. uri

–  Kulinarični dogodek Rimski lonec v Rimskem Kampu Po-
etovio, Društvo Poetovio LXIX, 25. 5. od 12. do 15. ure

Z 2. izredne seje Kolegija županov Spodnjega Podravja

Matej Gajser

Druga izredna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja je po-
tekala 11. aprila 2019. Županja Nuška Gajšek je izredno sejo sk-
licala na zahtevo županov, da se aktualna problematika Doma 
upokojencev Ptuj in aktivnosti v zvezi z investicijami Komu-
nalnega podjetja Ptuj obravnavajo pred junijem, ko je predvi-
dena naslednja redna seja. Po burni razpravi med direktorico 
Doma, člani sveta zavoda in župani je kolegij soglasno sprejel 

sklep, s katerim domu nalaga, da pripravi pisno informacijo 
o predvidenih investicijah in načrtu porabe sredstev/dobička 
preteklih let. Pri točki Informacije o aktualnih aktivnostih KP 
Ptuj je direktor mag. Janko Širec izpostavil nekaj trenutnih ak-
tivnosti podjetja, nato pa sta predstavnika Petrola in podjetja 
Lineal predstavila še projekt hidravličnega modela za celotni 
vodovodni sistem ter idejno zasnovo za projekt Celovita ob-
nova vodovodnega sistema Spodnjega Podravja. Župani so se s 
podanim strinjali ter zahtevali, da se skliče delovni sestanek za 
oblikovanje terminskega in finančnega načrta izdelave investi-
cijske in projektne dokumentacije.
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Obisk ministra za kulturo na Ptuju
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Barbara Ferčič

Ptuj je 10. aprila obiskala delegacija Ministrstva za kulturo z 
ministrom mag. Zoranom Pozničem ter se na delovnem sre-
čanju z županjo, strokovnimi službami in predstavniki javnih 
zavodov seznanila s težavami, s katerimi se srečujemo v Mestni 
občini Ptuj na področju varovanja kulturne dediščine, Pokra-
jinskega muzeja Ptuj - Ormož in ptujskega gradu, nujno po-
trebnega arheološkega razstavišča, Mestnega gledališča Ptuj, 
glasbenega festivala idr. Obiskali so tudi Knjižnico Ivana Potrča 
Ptuj. Predstavniki ministrstva so izrazili posluh za ptujske izzi-
ve in pripravljenost na iskanje najboljših rešitev.

Uspešne dijakinje Ekonomske šole 
sprejela županja
Barbara Ferčič

Županja je konec marca s sprejemom čestitala dijakinjam Eko-
nomske šole Ptuj ob uspehih na različnih tekmovanjih, s kate-
rimi skrbijo tudi za promocijo Ptuja.
Učenke iz dijaškega podjetja Endepeni so na Mednarodnem 
sejmu učnih podjetij v Celju osvojile 1. mesto na državni rav-

ni v kategoriji »sejemski nastop« ter 3. mesto izmed 55 učnih 
podjetij iz 6 držav.
Na festivalu Več znanja za več turizma, ki je potekal v okviru 
sejma Alpe Adria, so dijakinje iz učnega podjetja Ptujske ikone 
uspešno promovirale Ptuj tudi ob letošnji 1950-letnici prve pi-
sne omembe mesta.
Bodoče aranžerke pa so v okviru sejma Flora na 10. državnem 
tekmovanju iz aranžerstva osvojile 1., 3. in 4. mesto. Razstavišč-
ni prostor mestne hiše prav tako krasi pomladno navdihnjena 
dekoracija, ki so jo pripravili aranžerji ptujske Ekonomske šole 
pod mentorstvom Vesne Emeršič.

Županja Nuška Gajšek in minister za kulturo mag. Zoran Poznič
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S 1. seje Varnostnega sosveta

Velikonočna 
razstava TD Ptuj

Jožica Težak

V avli Doma upokojencev Ptuj so v 
velikonočnem času varovanci doma 
razstavili nekaj svojih lepih prazničnih 
izdelkov, Turistično društvo Ptuj pa 
je na pobudo člana upravnega odbora 
Zdravka Zamude prispevalo veliko po-
slikano jajce.
Prav tako je Turistično društvo Ptuj 
med 15. in 20. aprilom poskrbelo za 
popestritev dogajanja v starem mest-
nem jedru, in sicer je znova organi-
ziralo velikonočno razstavo, tokrat v 
prostorih nekdanje cvetličarne v Mur-
kovi ulici. Na razstavi so svoje izdelke 
prikazali vrtci, šole, razna društva in 
posamezniki ter nam tako polepšali ve-
likonočni čas.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

Spoštovani občanke in občani,
ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela iskreno

čestitam z željo, da Ptuj v prazničnem letu 1950. obletnice prve 
pisne omembe ozavesti, da simboli slovenske državnosti

sežejo dlje od prazničnih dni.
Bodimo ponosni!

Vljudno vabljeni na osrednji slovesnosti, proslavo
ob dnevu upora proti okupatorju 27. 4. ob 10. uri

pred upravno zgradbo PMPO in proslavo ob prazniku dela
30. 4. ob 19.30 na parkirišče pod ptujskim gradom.

Prijazno vabljeni.

Priložnost za našo varnost je v naših rokah, samo zamuditi je ne smemo.

Četrtega aprila se je Varnostni sosvet 
sestal na prvi seji v novi sestavi v tem 
mandatu. Razpravljal je o trendih var-
nostnih pojavov, sprejel poročilo o delu 
v letu 2018 in program dela Varnostnega 
sosveta za leto 2019.
Varnostni sosvet je projekt partnerskega 
sodelovanja policije in lokalne skupno-
sti. Sestavljajo ga člani različnih služb in 
organizacij in društev, katerih dejavnost 
sega na varnostno področje, člani so tudi 
predstavniki četrtnih skupnosti, ki ne-
posredno zaznavajo varnostni utrip na 
terenu. Nova predsednica Varnostnega 
sosveta je županja Nuška Gajšek, prav 

tako so novi podpredsednik ter člani 
Varnostnega sosveta predstavniki četr-
tnih skupnosti.

Kazalniki varnosti in tveganja
Stanje v družbi je povezano s krizo vre-
dnot in s tem tudi z nasiljem v družinah, 
kar se posredno prenaša na vrstnike. Še 
večja težava je, če takšno ravnanje posta-
ne sprejemljivo oz. »normalno«. Ni več 
tradicionalnih vrednot, kot so sodelova-
nje, solidarnost, pomoč, spoštovanje in 
podobno, prisotni so egoistična tekmo-
valnost, nasilje, vsak vidi samo sebe, za 
vse, kar je narobe, so krivi drugi ipd. Vse 
bolj manjka osnovni prijazen človeški 
odnos. Gradi se predvsem na pravicah, 
ne pa na obveznostih. In kaj želimo s tem 
sporočiti? Predvsem to, da odgovornosti 
družine za razvoj in vzgojo otrok ni mo-
žno prenesti na nikogar, da je kompeten-
ca na starših, ki bodo tudi poželi rezulta-
te svojega dela.
Kar nekaj pripomb je bilo na odnos 
voznikov avtobusov do otrok, kjer se 
pričakujeta pozitivna komunikacija in 
medsebojno spoštovanje. Veliko je tudi 

vrstniškega nasilja na avtobusih. Kako 
ravnamo v takšnih primerih? Možnosti 
je več, vsekakor pa priporočamo posto-
pnost. Primer najprej prijaviti na pristoj-
no šolo in šola mora odreagirati. Potre-
ben je pogovor z otroki in starši. Če se 
nasilje nadaljuje, postopno vključimo 
druge službe, kot sta CSD in policija.
Veliko razprave je bilo tudi glede varnih 
šolskih poti, kjer se infrastruktura v skla-
du s finančnimi viri počasi ureja, zato je 
treba iskati začasne ukrepe, pri katerih 
pa morajo sodelovati tudi starši.

Ključna je preventiva
Vrtci, šole, LAS, policija in drugi orga-
nizirajo oblike izobraževanja. Nasploh je 
želja in potreba po aktiviranju staršev, ki 
so prvi in zadnji socializator. Odgovor-
nost staršev je v oblikovanju osebnosti, v 
razvoju vrednot in v popolnosti napoti-
tve mladostnika v življenje.
Vsi ugotavljamo, da varnostne proble-
matike ni možno opraviti le v akcijah, 
ampak je proces, ki se ne sme nikoli 
končati. Glede varnosti delajmo že danes 
tako, kot bi delali neuki po nesreči.

mag. Janez Merc
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Aktivna pomlad na ptujskih osnovnih šolah
Mateja Tomašič

OŠ dr. Ljudevita Pivka – slikanica Mica Nogavica

Znotraj projekta, s katerim spodbujajo socialno vključenost 
učencev v širše okolje, je doživela natis slikanica Mica Noga-
vica. Avtorica je učiteljica Vojka Havlas, ilustracije pa je pod 
mentorstvom likovne pedagoginje Alenke Kosem izdelala 
učenka Gina. Glavna junakinja je slepa mačka Mica Nogavica. 
Zgodba predstavlja svet, kot ga doživlja slepa oseba, v njej pa 
je izpostavljena tudi pomembnost (in moč) ostalih čutil. Sli-
kanica je skrbno načrtovana, didaktično zastavljena ter sporo-
čilno močna. Dodane ima napotke za obbralne dejavnosti in 
spremno besedo Aksinje Kermauner. Njihovi učenci se aktivno 
vključujejo v družbo vrstnikov tudi v Otroškem parlamentu 
(OP). Devetošolka Anemari se je udeležila nacionalnega zase-
danja OP v prostorih parlamenta RS. O tamkajšnjem je poroča-
la tudi v oddaji Za male in velike na Radiu Ptuj. Fo
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OŠ Olge Meglič – pestre šolske in obšolske dejav-
nosti
39. dan šole so praznovali novembra z osrednjo temo Razširje-
ni progrma – RaP. Šola je namreč ena izmed devetnajstih slo-
venskih OŠ, ki sodelujejo v 3-letnem poskusu »Uvajanje tujega 
jezika v obvezni program in preizkušanje koncepta razširje-
nega programa v osnovni šoli«. Osnovni namen je omogočiti 
vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričako-
vanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Po priredi-
tvi so imeli šolski bazar, kjer so predstavili izdelke, ki so jih 
izdelali na delavnicah. Olgica nosi nazive ekošola, zdrava šola 
in kulturna šola. Med drugim so sodelovali na sejmu zdrav-
ja Altermed v Celju in za peko vafljev prejeli zlato priznanje, 
mladi raziskovalci so se s tremi nalogami uvrstili na državno 
raven, udeležili so se pustne povorke kot »Olgoridžini« in pre-
jeli nagrado. V aprilu so izvedli angleško čajanko za starše. So-
delovali bodo tudi na Dobrotah slovenskih kmetij, prireditvi 
Spoznajmo države EU, Paradi učenja in varnostni olimpijadi, 
junija bodo izvedli muzikal Poetovio.

Dan OŠ Ljudski vrt – Vstopimo v srednjeveški Ptuj
Ker letos praznujemo 1950-letnico prve omembe Ptuja v pi-
snih virih, so pripravili celoletni projekt z naslovom Spoznaj-
mo srednjeveški Ptuj. Za obdobje srednjega veka so se odločili, 
ker je Ptuj edino mesto v Sloveniji s kontinuiteto poseljenosti 
od antičnega mesta Petoviona v srednjeveški Pettau. Projekt 
so kronali s prireditvijo ob dnevu šole Vstopimo v srednjeveški 
Ptuj, za katero je scenarij napisala Jožica Repič in z ravnateljico 
Tatjano Vaupotič Zemljič tudi režirala. V projekt so vključili 
tudi upokojeno arhivarko Zgodovinskega arhiva Ptuj Marijo 
Hernja Masten. Prikazali so semanji dan v cvetočem srednje-
veškem Ptuju. Igralci so prikazali, kakšen red je vladal na sej-

Po ptujskih osnovnih šolah izvajajo številne šolske in obšol-
ske dejavnosti. Pripravljajo prireditve ob dnevih šole, izvaja-
jo številne projekte, sodelujejo na razpisanih natečajih in se 
udeležujejo tekmovanj iz znanja in športnih tekmovanj, kjer 
dosegajo odlične rezultate z uvrstitvami na državna tekmo-
vanja. Zbrali smo odmevnejše dogodke v zadnjih mesecih.

Prireditev Vstopimo v srednjeveški Ptuj OŠ Ljudski vrtMuzikal Veličastna mavrica OŠ Mladika
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Subvencionirano letovanje otrok 2019
 

ZPM Maribor objavlja razpis za letovanje otrok v Poreču in 
na Pohorju. MO Ptuj ponuja možnost subvencioniranega le-
tovanja za otroke s stalnim prebivališčem v MO Ptuj. Prijave 
bo zbiral CID Ptuj. Kriteriji za izračun subvencioniranega 
letovanja otrok so na voljo v Uradnem vestniku MO Ptuj. 
Več informacij lahko najdete na spletnih straneh CID Ptuj 
(www.cid.si) in MO Ptuj (www.ptuj.si) na začetku maja.

mu, kdo je lahko prodajal, kdo je moral plačati mitnino, druž-
beno razslojenost prebivalstva, tudi otroške igre, srednjeveško 
glasbo, ples in zabavljače.
Vsi učenci šole so na tehniškem dnevu izdelali izdelke, s ka-
terimi so zapolnili stojnice na prireditvi. Izdelke so si obisko-
valci prireditve lahko ogledali in ob prostovoljnih prispev-
kih vzeli domov. Prireditev so obogatili tudi člani Društva 
cesarsko-kraljevi Ptuj, Manufaktura Mojster Janez in Društva 
Kastali.

OŠ Breg – Robotika in programiranje 
Na šoli tudi letos sodelujejo v mednarodnih projektih Era-
smus+. Tokrat v projektu STEM Trough Robotics, saj mlade za-
nimata programiranje in robotika. Pri tem sodelujejo z učenci 
in učitelji iz Finske, Poljske in Turčije; februarja so gostili 10 
učiteljev in 24 učencev. Skupaj so programirali v programu Ro-
botC in sestavljali robote (VexIQ), izvedli so delavnice o sen-
zorjih, inteligentnih robotih in tekmovanje med učenci ter si 
ogledali robotizirani del Taluma in laboratorij za robotiko na 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Na proslavi ob dnevu šole, ki je bila 25. aprila, so skozi dejavno-
sti, ki so potekale na šoli čez vse leto, predstavili prosti čas, ki ga 
preživijo v šoli. Predstavili so še dejavnosti, ki se na šoli izvajajo 
v sklopu projekta RaP.

OŠ Mladika – Veličastna mavrica
Ob dnevu šole so izvedli muzikal Veličastna mavrica. Vseh 363 
učencev šole se je predstavilo s petjem, deklamacijo in plesom, 
povezali sta jih mentorici Jasna Drobne in Karmen Ivančič. 
Muzikal bodo ponovili 11. maja pred šolo. V aprilu so se učenci 
gledališkega kluba s poezijo nesmisla v nemškem jeziku pred-
stavili v Narodnem gledališču Varaždin. Znotraj projekta Zele-
na knjižica se v šolski knjižnici učijo, kako pravilno ločujemo 
odpadke in skrbimo za čisto okolje, hkrati pa projekt spodbuja 
ekobranje. Ekipa Mladike je bila najboljša na drugem Talumo-
vem Alu kvizu. Raziskovalci in mentorji pa so bili tudi uspešni 
na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Slovenski Bistri-
ci, prejeli so po dve zlati in srebrni priznanji. Njihovi likovni iz-
delki pa so bili nagrajeni na mednarodnem likovnem natečaju 
Bodi umetnik, ki sta ga razpisala Center Janeza Levca Ljubljana 
in Društvo za kulturo inkluzije. 

Robotika na OŠ Breg

Naslovnica knjige Mica Nogavica OŠ dr. Ljudevita Pivka

Učenci OŠ Olge Meglič na sejmu Altermed
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Premiera Amaterjev v gledališču

Spodnje grajsko 
dvorišče odprto do 
21. ure

Bronja Habjanič

Barbara Ferčič

V sredo, 17. aprila, je v produkciji Mestnega gledališča Ptuj 
(mgP) potekala premiera komedije Amaterji v režiji Matjaža 
Latina in v igralski zasedbi Vesna Pernarčič, Vojko Belšak, 
Nenad Nešo Tokalić in Vid Klemenc.

Eden od zadnjih dramskih tekstov Borivoja Radakovića Ama-
terji je socialno angažirana črna komedija, ki na zvit in ekscen-
tričen način v nevrološkem smislu nagovarja naš vsakdanjik. 
Govori o siromaštvu, ki razjeda družbo, predvsem njihovo člo-
veško dostojanstvo in moralo. Antijunaki te tragikomedije, ki 
so na robu eksistence, so vodovodar copata Krap, zafrustrirani 
strahopetec Gurgl, četrtinski omejenec Kuki in izkušena prosti-
tutka Stela. Protagonisti so se obupani odločili, da bodo posku-
sili posneti porno film »Made in Slovenia«, ki bi jih izvlekel z 
dna in jim napolnil žepe z denarjem. Toda kakor je to po navadi 
v življenju, se stvari obrnejo drugače. Namesto telesne golote 
se pred publiko pokažejo v svoji emotivni brezsramnosti: brez 
dlake na jeziku pripovedujejo o svoji usodi, trpljenju, frustraci-
jah in neuresničenih željah.
Ponovitve odlične predstave si lahko ogledate še 15. in 18. maja 
na odru mgP-ja in 22. junija v minoritskem samostanu v sklopu 
gledališkega programa festivala Arsana.

Peter Srpčič ponovno direktor mgP

Na zadnji seji Mestnega sveta MO Ptuj je bil potrjen direktor 
Mestnega gledališča Ptuj za novo mandatno obdobje petih 
let. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja so dali soglasje dozdajšnjemu direktorju Petru Srp-
čiču, Mestni svet je sklep na aprilski seji tudi potrdil. B. F.

Ptujski grad privablja in navdušuje čedalje več obi-
skovalcev, domačini pa si Ptuja brez njega sploh ne 
znamo predstavljati. Zato nas še toliko bolj razveseli 
tisti čas v letu, ko je spodnje dvorišče odprto za obi-
skovalce do večernih ur. Dostop na spodnje grajsko 
dvorišče je tako med 19. aprilom in 15. oktobrom 
možen med 9. in 21. uro. Podajamo namig: večerni 
sprehod do razgledne točke s krasnim razgledom 
na mesto in okolico. Kdaj ste se nazadnje sprehodili 
do tja? Fo
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Salon Sauvignon Ptuj 2019

Komu je v napoto slovenska zastava?

Bronja Habjanič

»Festival Salon Sauvignon Ptuj – vino v mestu tisočletij gra-
dimo na istovetnosti Ptuja kot mesta tisočletij z bogato ume-
tnostnozgodovinsko dediščino in tisočletno zgodovino. Leto-
šnjega posvečamo 1950-letnici prve pisne omembe mesta, 
antične Petovione,« o festivalu pove vodja Slavko P. Dobnik.

Pokrovitelj festivala je Mestna občina Ptuj. Dogajanje je 13. 
marca odprlo tradicionalno izobešanje transparenta festivala 
na pročelju mestne hiše. Isti dan so v okviru ciklusa večerov 
Vino se rado druži festival predstavili v Slovenski hiši v Ljublja-
ni. Strokovna komisija je 2. 4. v Dominikanskem samostanu 
ocenila festivalske sauvignone, od katerih so osem najboljših 

umestili na letošnji master class osrednjega festivalskega do-
godka. Osmega aprila je v Salonu umetnosti potekalo odprtje 
razstave festivalskih fotografij avtorjev Maje Žerak, Borisa B. 
Voglarja in Stanislava Zebca, v istih prostorih pa so odprli tudi 
pregledno razstavo vinske zgodovine Ptuja, katere avtor je ku-
stos Andrej Brence. Skupaj z Zavodom za turizem Maribor - 
Pohorje in Zavodom za turizem Ptuj so 11. in 12. aprila izvedli 
dvodnevno študijsko turo po urbanih središčih Maribora in 
Ptuja, kamor so povabili turistične in vinske novinarje iz sose-
dnjih držav in Poljske. 
Pokroviteljica MO Ptuj je pripravila tudi otvoritveni kulturni 
dogodek ptujskega festivalskega poletja, in sicer 12. aprila, na 
predvečer osrednjega festivalskega dne, ki je potekal v Grajski 
vinski kleti na Ptujskem gradu. Na osrednjem dogodku 13. 
aprila so obiskovalci lahko poskusili več kot sto vrhunskih sau-
vignonov iz vsega sveta in razvajali brbončice tudi z vrhunsko 
kulinariko.

Seniorji pri SDS Ptuj smo na MO Ptuj naslovili pobudo, da 
se na ptujskem gradu izobesi slovenska zastava. Zastava kot 
simbol državnosti visi že na mnogih gradovih po Sloveniji, 
zato bi bilo lepo, da visi tudi na našem, posebej še letos, ko 
praznujemo 1950-letnico.
Ptujski grad je biser našega mesta. Smatramo, da bi ga izobe-
šena zastava samo še povzdignila. 
Zelo smo razočarani, ker smo v Ptujčanu prebrali, da se 

ZVKDS, OE Maribor, ne strinja z našo pobudo, ker bi kazila 
veduto mesta. Vprašujemo pa se, kako je mogoče, da nekdo, ki 
si trebuh ovije z razrezano zastavo, dobi zato kulturno nagrado, 
moti pa, če je izobešena na gradu.
Prosimo za odgovor.

V imenu KSS SDS Ptuj
Anton Krajnc

Maistrova 5, Ptuj

PISMA BRALCEV
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Frizerski studio 
Jasmin Lorenčič

Trafika Delo prodaja

Pekarna Presta

Frizerski studio Jasmin Lorenčič ponuja vrhunske frizerske sto-
ritve ter strokovna svetovanja. »Redno sodelujemo na raznih 
izobraževanjih, kjer se srečujemo z najnovejšimi trendi v mo-
dnem svetu. V studiu se naša ekipa vsak dan trudi približati 
svojim strankam. Vodi nas občutek, da z natančno in pravilno 
izbiro striženja poudarimo poteze vašega obraza in skrajšamo 
čas, potreben za vsakodnevno urejanje pričeske. Uživamo v 
ustvarjanju popolnih barvnih kombinacij las, ki so prilagojene 
vašemu tenu polti in stilu. Za slavnostne priložnosti pa poskr-
bimo, da zažarite ter ukradete pozornost s svečano pričesko,« 
vabi v Miklošičevo ulico 5 Jasmin Lorenčič. B. H.

Pekarnico Presta v Miklošičevi ulici 3 poznamo domala vsi 
Ptujčani. Je pekarna s tradicijo, ki je ohranila svojo domač-
nost in ji tudi zob časa ni prišel do živega. V tej rubriki pred-
stavljamo dejavnosti v starem mestnem jedru, ki se jih nepo-
sredno dotika ureditev mestne tržnice in ki poslujejo ves čas 
trajanja projekta.

Bronja Habjanič

Že vrsto let deluje pod vodstvom prizadevne Vide Brodnjak, ki 
je samostojna podjetnica že 28 let, 20 let pa je pred tem delala 
pri nekdanjem Vinku Rešu. Na sedanji lokaciji pekarna deluje 
od leta 1979. »Žal so zadnji meseci, odkar je dostop do naše 
pekarne zaradi prenove tržnice otežen, zelo stresni. Promet je 
močno upadel. Razmišljam o celo o zaprtju pekarne, saj se bo-
jim, da bodo redne stranke šle drugam in se potem več ne bodo 

vrnile,« pove Brodnjakova. V pekarni so redno zaposlene tudi 
tri sodelavke. Brodnjakova pove, da se je včasih prodalo ogro-
mno kruha. Danes se vidi, da je prehranjevanje drugačno. Lju-
dje v trgovskih centrih kupujejo »modne pekovske izdelke« iz 
različnih vrst mok. Njihovi izdelki so vedno sveži, zamrznjenih 
ne uporabljajo. Gotovo ste že poskusili tudi njihovo legendarno 
vročo hrenovko v štručki!

Trafika Delo prodaja deluje na tem območju več kot 25 let, 
Ptujčani so se je navadili in jo vzeli za svojo. To ni navadna 
trgovina, v katero prideš po želeni izdelek, ampak je trgovina, 
kjer s prodajalko izmenjaš tudi besedo ali dve. »Zadovoljstvo 
naših kupcev je na prvem mestu. Radi se pohvalimo z našim 
sloganom Vse poti vodijo k nam, zato se trudimo, da tako osta-
ne tudi naprej,« pojasnjuje Ruža Auda iz Delo prodaje. Franši-
zojemalka Trauda Krempl, ki je tam vsak dan za svoje stranke, 
dodaja: »Izvajanje projekta je zelo vplivalo na upad prometa pri 
nas in stežka se prebijemo iz meseca v mesec. Zelo nestrpno 
pričakujemo končanje ureditve tržnice, da ponudniki znova za-
ženemo svoje dejavnosti v tej ulici. Še se trudimo in še smo tu 
za svoje stranke.« B. H.

SVETLA TOČKA
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Ptujčani smo čistili svoje mesto

Tudi dvoživke imajo svojo pot

V čistilni akciji 6. aprila je na območju celotne Mestne občine 
Ptuj sodelovalo približno 500 prostovoljcev. Hvala prav vsem!

Aleš Lešnik, občinski koordinator čistilne akcije 

Živa Bombek

NARAVA IN OKOLJE

Poleg družin in posameznikov so si rokavice nadeli tudi številni 
prostovoljci in predstavniki društev, klubov, političnih strank 
in drugih organizacij, zavodov, podjetij in stanovalcev Doma 
upokojencev Ptuj. Vsi tisti, ki nas druži ljubezen do narave, 
smo čistili odpadke na javnih površinah, ob cestah, parkih, 
zelenicah, brežinah vodotokov, v okolici stanovanjskih naselij. 
V tednu pred akcijo je približno 1.500 šolarjev osnovnih in sre-
dnjih šol čistilo širšo okolico šolskih okrajev. Najmlajši pa so 
okolice vrtcev čistili v tednu po akciji, sodelovalo je najmanj 
300 nadobudnežev.

Manj komunalnih, več kosovnih odpadkov
V akciji se je letos skupno zbralo 2.540 kg mešanih komunal-
nih in 5.800 kg kosovnih odpadkov. Za odvoz so poskrbele Jav-
ne službe Ptuj. Za primerjavo, lani je 350 prostovoljcev zbralo 
3.340 kg mešanih komunalnih in 5.360 kg kosovnih odpadkov. 
Ugotovili smo, da sta trenutno najbolj problematični odme-

Vsem prostovoljcem hvala za njihovo dobro voljo. Zaradi njih je naše 

okolje danes lepše in prijaznejše za oči ter prijetnejše za dušo.

tavanje odpadkov iz avtomobilov na varovalne pasove cest ter 
odlaganje odpadkov na zbiralnice ločenih frakcij, ki so name-
njene za zbiranje »odpadne embalaže iz stekla«. 
Čistilna akcija je potekala v okviru vseslovenske prostovoljske 
akcije »10. dan za spremembe« pod sloganom »Odpravimo dis-
kriminacijo«, ki poteka v sklopu Združenja za promocijo pro-
stovoljstva slovenske filantropije.

Vsako pomlad se dvoživke selijo iz gozdnih prezimovališč v mokrišča. Vozniki, pazite nanje!

Dvoživkam po vsem svetu grozi izumrtje. Na njihov upad vpli-
va veliko dejavnikov: krčenje življenjskega prostora, zasipava-
nje mlak, čedalje gostejši promet in bolezni.
Vsako pomlad, ko se nočna temperatura dvigne nad 5 °C in je v 
zraku dovolj vlage, se dvoživke od sončnega zahoda do pozne-
ga večera selijo iz prezimovališč, ki so v gozdovih, v mokrišča. 
Živali se ne morejo razmnoževati, če ni vode. Vanjo odlaga-
jo jajčeca in se razmnožujejo. Te selitve se na žalost velikokrat 
prekinejo za številne dvoživke, saj selitve pogosto potekajo 
prek prometnih cest, kjer prihaja do množičnih povozov. Ena 
takšnih lokacij na Ptuju je Orešje. 
V Sloveniji je takih črnih točk še mnogo, zavedati pa se je tre-
ba, da so dvoživke podobno kot čebele izjemno pomembne za 
zdrav ekosistem. Izobraževanje mladih na tem področju je zelo 
pomembno.

Na območju Orešja, kjer pomagam, njihova populacija počasi 
narašča in zavedam se, da v naslednjih letih ne bom zmogla 
brez pomoči Mestne občine Ptuj s sofinanciranjem ograje ob 
cesti za obdobje njihove selitve.
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Športne novičke

Ptujski igralci futsala prišli v prvo 
ligo
Po desetih letih oziroma po sezoni 
2009/2010 se je ekipa Futsal cluba Hiša 
daril Ptuj ponovno prebila v 1. sloven-
sko futsal ligo. Naši nogometaši so zelo 
dobro igrali v drugi ligi, kjer so zasedli 
2. mesto in so se s tem uvrstili v doda-
tne kvalifikacije, kjer so se v dveh tek-
mah merili z ekipo Ivančne Gorice. 
Prvo tekmo v gosteh so Ptujčani dobili s 

5 : 4, drugo doma v športni dvorani 
Ljudski vrt pa s 4 : 1. S skupnim rezulta-
tom 9 : 5 si je Futsal club Hiša daril Ptuj 
priigral napredovanje v elitno futsal ligo, 
kar je lep uspeh. 

Sašo Stojak tekmoval na 
evropskem prvenstvu
Ptujski strelec z zračno pištolo Sašo Sto-
jak je tekmoval na evropskem prvenstvu 
v Osijeku. Med posamezniki je s 565 
krogi zasedel 57. mesto med oseminse-
demdesetimi tekmovalci. Ob posame-
znem nastopu je tekmoval tudi v ekipi 
Slovenije, ki je na evropskem prvenstvu 

v streljanju z zračno pištolo ekipno zase-
dla 10. mesto.

Pokal Poli 2019 v kolesarstvu
Kolesarski klub Perutnina Ptuj je pripra-
vil tekmovanje Pokal Poli 2019, na kate-
rem so se na krožni progi pomerili ko-
lesarji in kolesarke v mlajših starostnih 
kategorijah, kjer so imeli veliko svojih 
tekmovalcev tudi člani domačega klu-
ba. Ti so se izkazali s solidnimi rezultati. 
Najboljša med njimi je bila med deklica-
mi C / W13 Hana Jeromel, ki je zasedla 
3. mesto. 
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6. Unescov ASP tek mladih
Unescov tek mladih v organizaciji Gimnazije Ptuj bo 14. maja 2019 z začetkom ob 9 uri.

Na Gimnaziji Ptuj, ki je aktivna članica svetovne mreže Unes-
covih ASP šol, v šolskem letu 2018/2019 organiziramo v sode-
lovanju z MO Ptuj, Unescovo mladinsko platformo, društvi ter 
zavodi v lokalnem okolju 6. Unescov ASP tek mladih. 
Povezali bomo kulturo športa in zdravja s kulturo miru in or-
ganizirali mednarodni Unescov tek otrok, učencev, dijakov, 
učiteljev iz vse Slovenije in tujine ter vseh, ki jih bomo povabili, 
da tečejo z nami in preživijo prijetno dopoldne v najstarejšem 
slovenskem mestu.
Dogodek bo imel vse tekaške elemente, čeprav ne bo tekmoval-

Bronja Habjanič

nega značaja. Vsi bomo zmagovalci. Ob teku bomo pripravili 
še vrsto kulturnih, glasbenih, športnih, ustvarjalnih in poučnih 
delavnic za vse obiskovalce. 

Predvidene zapore cest
Zaradi omenjenega dogodka bo predvidoma med 10. in 13. 
uro občasno prihajalo do zapor naslednjih prometnih površin: 
LZ 328821 Volkmerjeva cesta, LC 328151 Volkmerjeva cesta, 
JP 830841 Ob Grajeni, LZ 328171 Peršonova ulica, LK 329691 
Kraigherjeva ulica in JP 831361 Ul. 25. maja.
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Izpostavljamo

VELIKI KONCERT NINE PUŠLAR

10. 5. ob 20.00 

Dominikanski samostan Ptuj

DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ

17. 5.

Minoritski samostan Ptuj

6. UNESCOV ASP – TEK MLADIH

14. 5. ob 9.30

Gimnazija Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

SOBOTA, 4. 5.

Z dihanjem do zdravja, delavnica zdravilnega in krepčilnega diha, na 
kateri se boste naučili načina dihanja, ki vam lahko pomaga, da pre-
nehate smrčati, delavnico bo vodil dr. Milan Hosta, gasilski dom Ptuj, 
9.00–13.00

TOREK, 7. 5.

Dan za starše: Kako reči rad/a te imam?, predavanje z delavnico, pre-
davateljica Valerija Ilešič Toš, univ. dipl. soc. del., mag. zakon. in druž. 
študij, Ljudska univerza Ptuj, Center Špajza modrosti ob 17.00

SREDA, 8. 05.

Zaključna konferenca projekta E-MSP, predstavitev storitev in produk-
tov različnih podjetij s področja električne mobilnosti, ZRS Bistra Ptuj, 
Dominikanski samostan Ptuj, 11.00–15.00; Otroci štejejo: Pomladni 
lov na zaklad, ustvarjalne delavnice za osnovnošolce, Društvo Steza, 
Dom krajanov ČS Ljudski vrt, 16.30–18.00

ČETRTEK, 9. 5.

Družinski večer: Z avtodomom v Amsterdam, potopisno predavanje 
Marka Baumana, ki se je s svojo 5-člansko družino odpravil na maraton 
v Amsterdam, Ljudska univerza Ptuj, Center Špajza modrosti ob 17.00

PETEK, 10. 5.

Tarok za seniorje, družabno srečanje, Center Špajza modrosti ob 9.00; 
Srečanje starejših občanov Turnišč, tradicionalno srečanje starih 70 in 
več let, Četrtna skupnost Breg - Turnišče, Dom krajanov Turnišče ob 
11.00; Jasmina Matjašič: Somnia, otvoritev likovne razstave ptujske 
ustvarjalke, nekaterim bolj znane pod umetniškim imenom Lachupaka-
bra, CID Ptuj ob 19.00; Veliki koncert Nine Pušlar, Dominikanski sa-
mostan Ptuj – Sončni park ob 20.00 (vstopnice Eventim in TIC Ptuj, 
predprodaja sedišče: 22 €, predprodaja stojišče: 18 €, na dan dogodka 
sedišče: 26 €, na dan dogodka stojišče: 22 €)

SOBOTA, 11. 5.

Pomladna vetrnica 2019, tradicionalni družinski dogodek z ustvarjal-
nimi delavnicami, plesom igrami …, Društvo prijateljev mladine Ptuj, 
Kinološko društvo Ptuj, 15.00–18.00; CID-ov Trivia Night, druženje s 
prijatelji ob razgibavanju možganskih krivulj v t. i. pub kvizu, CID Ptuj ob 
20.00; Nina Bulatovix in Muzikačaka, koncert, organizacija: Sara Koro-
šec, Fürstova hiša ob 21.00

TOREK, 14. 5.

Igralna urica s knjigo, družabno srečanje za otroke (5−9 let), Knjižnica
Ivana Potrča Ptuj ob 17.00;

NAPOVEDNIK DOGODKOV
6. UNESCOV ASP – tek mladih, družabni in kulturno-športni dogodek 
za mlade, Gimnazija Ptuj ob 9.30

SREDA, 15. 5.

Dan odprtih vrat Špajze, družabni dogodek z animacijo in spoznava-
njem aktivnosti Špajze modrosti, Ljudska univerza Ptuj, Center Špajza 
modrosti, 10.00–14.00

ČETRTEK, 16. 5.

Pravljična urica z jogo, družabno srečanje za otroke od 4. leta dalje, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ob 17.00; Štajer-mark: Sledi spodnješta-
jerske zgodovine na razglednicah (1890−1920), odprtje gostujoče raz-
stave s predavanjem Karin Almasy z Univerze v Gradcu, Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj ob 19.00

PETEK, 17. 5.

Nekoč je bilo, tradicionalna prireditev ob Dnevu odprtih vrat Biotehniške 
šole Ptuj in Tednu ljubiteljske kulture v MO Ptuj, Biotehniška šola Ptuj – 
Šolsko posestvo Turnišče, 10.00–11.00; Srečanje starejših občanov 
Brega, tradicionalno srečanje starih 70 in več let, Četrtna skupnost Breg 
- Turnišče, Dom krajanov Ivan Spolenak Breg ob 11.00

SOBOTA, 18. 5.

Kuhna na dvorišču in Fuerstov sejem, tradicionalna kulinarična priredi-
tev dobrot ptujskih in okoliških gostincev in sejem unikatnih in domačih 
izdelkov, Zavod TuRA Ptuj in Fürstova hiša, Fürstova hiša ob 11.00; 
Rap domačica: Hip hop vročica, večer, posvečen hip hopu, CID Ptuj 
ob 21.00 (3 €)

NEDELJA, 19. 5.

Nedeljski Brunch: Toscana & Pasta, kulinarično razvajanje, Grand Ho-
tel Primus, 12.00–15.00 (19 €, otroci do 12 let: 10 €, otroci do 4 let: 
brezplačno); Pomlad v starem mestu, skupni nastop članov ZKD Ptuj 
v okviru Tedna ljubiteljske kulture 2019, Zveza kulturnih društev Ptuj, 
minoritski samostan Ptuj ob 15.00

PONEDELJEK, 20. 5.

Modna revija, ki je še ni bilo, predstavitev kostumov, oblek za nastope, 
noše … v okviru Tedna ljubiteljske kulture 2019, Zveza kulturnih društev 
Ptuj, narodni dom Ptuj, 19.30–20.30

TOREK, 21. 5.

Otroci štejejo: Čistilna in športna akcija v Ljudskem vrtu, ustvarjalne 
delavnice za osnovnošolce, (Prinesite metle in rolerje. Najprej bomo sku-
paj z otroki pometli asfaltno igrišče, potem pa uživali z rolerji, kotalkami, 
skiroji, kredo, žogami …), Društvo Steza, Ljudski vrt (v primeru dežja 
Dom krajanov ČS Ljudski vrt), 16.30–18.00; V morskih globinah s ka-
mero, predstavitev podvodnih fotografij sekcije KD Rogoznica, Zveza 
kulturnih društev Ptuj, Narodni dom Ptuj ob 19.30
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POSEBEJ VREDNO POZORNOSTI

KINO (več na www.kinoptuj.si)

PONEDELJEK, 6. 5.

Svetlana Makarovič: Prekleti kadilci, gledališki koncert, gostuje Slo-
vensko narodno gledališče Drama Ljubljana, ob 20.00 (abonmaja Pre-
miera in Izven) (15 €)

PETEK, 10. 5.

CJ Johnson: Pasji dnevnik − Cucki, komedija, produkcija Mestnega 
gledališča Ptuj, ob 10.00 in 12.30 (za šole) (11 €)

SREDA, 15. 5.

Borivoj Radaković: Amaterji, komedija, produkcija Mestnega gledališča 
Ptuj, ob 20.00 (za Izven) (15 €) (tudi 18. 5.)

NEDELJA, 7. 4.

Društvo za glasbeno umetnost Arsana & Tango Story: Virtuoznost in 
strast, koncert, ob 19.30 (za Izven) (15 €)

ČETRTEK, 2. 5.

Praznik dela v kinu: Stavka!, drama o sindikalnem boju delavcev proti 
multinacionalki, ki želi zapreti podjetje kljub dobičku, nominacija za zlato 
palmo v Cannesu 2018, Mestni kino Ptuj ob 20.00 (4–5 €)

SREDA, 8. 5.

Filmska čajanka: Srečen kot Lazzaro, zgodba o prijateljstvu med mla-
dim plemičem Tancredijem in kmečkim fantom Lazzarom, projekciji filma 
bo sledilo druženje ob čaju in pecivu, Mestni kino Ptuj ob 10.00 (3 €)

ČETRTEK, 9. 5.

Dan Evrope: Pošast Moli, barvit domišljijski film o navezanosti na druži-
no in otrokovih občutkih ob prihodu novega družinskega člana, Mestni 
kino Ptuj ob 17.00; Dan Evrope: Bojevnica, odličen film o podnebnih 
spremembah, Mestni kino Ptuj ob 19.00; Dan Evrope: Hladna vojna, 
globoko osebna, z glasbo prežeta zgodba o nemogoči ljubezni v nemo-
gočih časih, Mestni kino Ptuj ob 21.00

SOBOTA, 11. 5.

Kino vrtiček: Drobižki 2 + Tovarna milnih mehurčkov, animirana pu-
stolovščina, brez dialogov, projekciji filma bo sledila ustvarjalna igralnica 
Tovarna milnih mehurčkov, Mestni kino Ptuj ob 10.00 (3 €)

SREDA, 15. 5.

Pogovor o(b) filmu: Ne pozabi name, projekcija dokumentarca o de-
menci, ki mu bo sledila okrogla miza z direktorico Doma upokojencev 
Ptuj Jožico Šemnički in vodjo enote Muretinci Jelko Sužnik, pogovor bo 
vodila Nevenka Dobljekar, Mestni kino Ptuj ob 17.00

ČETRTEK, 23. 5.

CID-ov rojstni dan: CID praznuje, uvodni dogodek rojstnodnevne za-
bave, predstavitev zbornika ob 25-letnici CID-a in povabilo na torto, CID 
Ptuj ob 19.00

PETEK, 24. 5.

CID-ov rojstni dan: Ptuj še ni gotof, predstavitev kompilacije mlade 
generacije ptujskih glasbenih ustvarjalcev iz različnih žanrskih vod, CID 
Ptuj ob 21.00

TOREK, 28. 05.

Dan za starše: Odkritost v družinskih odnosih, predavanje z delavni-
co, predavateljica Valerija Ilešič Toš, univ. dipl. soc. del., mag. zakon. in 
druž. študij, Ljudska univerza Ptuj, Center Špajza modrosti ob 17.00

SREDA, 29. 5.

Otroci štejejo: S pomočjo žebljičkov in niti izdelamo umetnine, ustvar-
jalne delavnice za osnovnošolce, Društvo Steza, Dom krajanov ČS Ljud-
ski vrt, 16.30–18.00; 62. Huda pokušnja!: Boštjan Narat, avtorski ve-
čeri v družbi izbranih knjig in vin, Založba Beletrina in Muzikafe Ptuj, Dom 
Kulture muziKafe ob 19.00

ČETRTEK, 30. 5.

Po šoli v Šapjzo: Igriva Špajza po šoli, družabni dogodek z raznovr-
stnimi družabnimi igrami, Ljudska univerza Ptuj, Center Špajza modrosti 
ob 13.30; Avgust Demšar: Otok, literarni večer z mojstrom izvirnih kri-
minalk ter nagrajevanim avtorjem s strani stroke in navdušenih bralcev, 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (razstavišče) ob 19.00

PETEK, 31. 5.

Tarok za seniorje, družabno srečanje, Center Špajza modrosti ob 9.00

GLEDALIŠČE (več na www.mgp.si)

Štajer-mark: Sledi spodnještajerske zgodovine na razglednicah 
(1890−1920), gostujoča razstava, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (razsta-
višče), 16. 5. do 28. 6. 2019, ponedeljek–petek: 8.00–19.00, sobota: 
8.00–13.00; Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2019, tradicionalna kulina-
rična predstavitev ponudbe slovenskih kmetij z ocenjevanjem kulinaričnih 
izdelkov, minoritski samostan Ptuj, 17. 5. do 19. 5. 2019, 9.00–18.00; 
Leonardo da Vinci – 500. obletnica smrti, razstava, avtorica Jožica Vo-
dopivec, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (študijski oddelek), 6. 5. do 31. 5. 
2019, ponedeljek–petek: 8.00–19.00, sobota: 8.00–13.00; Variacije/
Smernice, razstava likovnih del in instalacij, Galerija mesta Ptuj, 1. 5. do 
5. 5. 2019, torek–petek: 10.00–18.00, sobota, nedelja, prazniki: 10.00–
13.00

ČETRTEK, 16. 5. 

Pogovor o(b) filmu: Kruh naš vsakdanji, dokumentarna prehranska 
grozljivka o barbarizmu in sodobnem potrošništvu, po ogledu sledi po-
govor z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ptujčanko dr. 
Aleksandro Pivec, Mestni kino Ptuj ob 19.00 (4–5 €)

SOBOTA, 25. 05.

Kino z varstvom: Stan in Olio, komedija, ganljiv portret komikov, ki se 
zavedata minljivosti, projekcija filma in otroška animacija bratov Malek, 
Mestni kino Ptuj ob 10.00 (4–5 €, animacija za otroke je všteta v ceno 
vstopnice); Dan mladosti: Ne bom več luzerka, projekcija slovenskega 
filma, ki jo podarja CID Ptuj ob svojem 25. rojstnem dnevu, Mestni kino 
Ptuj ob 21.00

SREDA, 29. 05.

Z dojenčkom v kino: Mia in beli lev, družinska pustolovščina o odra-
ščanju in prijateljstvu, Mestni kino Ptuj ob 13.00

POLNJENJE AVTOKLIM.
Popravilo alu platišč.

Prodaja in montaža vseh vrst pnevmatik.

GSM: 041 705 495



promocijski popust

Langusova ulica 8, Ptuj
030 389 303  www.milumed.si 

odstrani
celulit

kožo zgladi in 
učvrsti 

20%

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

Brunch “Okusi morja” 
Nedelja, 19. 5. 2019, med 12.00 in 15.00

Kulinarično razvajanje z bogatim izborom 
jedi s kuharskim chefom Robertom 
Žibratom. 
Cena: 19,00 €/osebo, otroci do 12 let: 
10,00 €/osebo (otroci do 4 let brezplačno).
Rezervacije: 02 74 94 506,  
hotel.primus@terme-ptuj.si

Med Contour – tretma 
za oblikovanje telesa
Zmanjšajte obseg pasu, stegen ali zadnjice 
do 2,5 cm že po enem do 120 minutnem 
tretmaju, ki oblikuje telo s pomočjo 
ultrazvoka, z vakumsko masažo, limfno 
stimulacijo in limfno drenažo.

Cena za en tretma do 30. 6. 2019:  
240 € 140,00 €

info@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com

Zdravstveni  
center Terme  
Ptuj 
Samoplačniški pregledi 
priznanih ortopedov. 

zdravstvo@terme-ptuj.si

na celodnevno vstopnico za 
kopanje. Kupon velja za do 2 osebi 
ob enkratnem koriščenju. Ne velja 

za nakup darilnih bonov in se z 
drugimi popusti izključuje. 

    Kupon je veljaven 
do 31. 5. 2019.

-30%
Termalni Park ali 
hotelsko kopališče  
Vespasianus

popusta ob nakupu wellness 
storitev nad 40 EUR. Ne velja za 

nakup darilnih bonov in se z 
drugimi popusti izključuje. 
Kupon velja za 1 storitev.  

 Kupon je veljaven 
do 31. 5. 2019.

-10€
Valens Augusta  
wellnes

KO
NT

AK
T:

 Te
rm

e 
Pt

uj
, P

ot
 v

 to
pl

ic
e 

9,
 2

25
1 

Pt
uj

 • 
02

 74
 9

4 
50

6 
 • 

ho
te

l.p
rim

us
@

te
rm

e-
pt

uj
.s

i •
 w

w
w

.s
hr

.s
i. 

Ce
ne

 v
kl

ju
ču

je
jo

 D
DV

.

Termalna kopel 
Najina ljubezen
90 minutno razvajanje v dvoje
v Venerini kopeli ob soju sveč.
Vključuje: koktejl - Primusov
napoj ljubezni, čokoladni
fondoue, sveže narezano
sadje in namizno vodo.

Cena za kopel: 78,00 €

V maju odpiramo letno kopališče.
Akcijska prodaja sezonskih vstopnic za Termalni Park 
od 25. 4. 2019 do 25. 6. 2019:
- otroci (5-15 let) cena 209,00 €  139,00 €
- dijaki/študenti  cena 310,00 €  179,00 €
- odrasli  cena 310,00 €  249,00 €

Vstopnice niso prenosljive, veljajo od 1. 5. 2019 do 15. 9. 2019. 
Glede točnega termina odprtja letnega kopališča nas spremljajte 
v lokalnih medijih ter na Facebook profilu Terme Ptuj.  
02/ 74 94 530, termalni.park@terme-ptuj.si
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Pomaranča
Hotel in restavracija

www.pomaranca.si

Ob Dravi 3 a, Ptuj

NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si
051 60 60 52

INDIVIDUALNA VADBA, MASAŽE, LIMFNA DRENAŽA, PEDIKURA, 
ANTICELULITNE TERAPIJE, INFORMACIJE O ZDRAVJU.


