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SPOŠTOVANE PTUJČANKE, CENJENI PTUJČANI

30 let naše samostojne države je praznik vseh državljank in državljanov. 
Je praznik, ki smo ga, kot mnoge druge, priborili, praznik, ko s ponosom 
pogledamo na prehojeno pot, na vse dosežke, projekte, ki so izboljšali 

kakovost našega bivanja. Spremljevalec uspeha so vedno izzivi, teh 
je bilo v tridesetletni zgodovini samostojne države veliko, premagovali 

smo jih skupaj, enotni, povezani. Večkrat smo dokazali, da je to 
prava formula za uspeh. Ob dnevu državnosti vam iskreno čestitamo. 

Praznujmo ponosni, naj nas ta dan povezuje in ne razdvaja.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj,

in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj
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Nuša Ferenčič, Mag. Darja Harb, Mario Hlušička, Alen Iljevec, Milan 

Klemenc, Marjan Kolarič, Vladimir Koritnik, Andrej Lazar, Mag. Mirjana 
Nenad, Helena Neudauer, Gorazd Orešek, Dr. Bojan Pahor, Metka 

Petek Uhan, Miha Požgai, Sergeja Puppis Freebairn, Mag. Sonja Purgaj, 
Janez Rožmarin, Matej Siebenreich, Boštjan Šeruga, Marta Tušek, Tatjana 

Vaupotič Zemljič, Andrej Vindiš, Aleksander Voda, Luka Žižek
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O domovina, ti si kakor zdravje,

Marija Hernja Masten 
častna občanka MO Ptuj

Fotografija z naslovnice:
Ptujski evropark
Avtor:
Črtomir Goznik

str. 5–9
OSREDNJA TEMA
Uspehi učencev in 
dijakov

str. 16–17
KULTURA
Poletni festivali

str. 20
ŠPORT
Kristjan Čeh z novim slovenskim 
in evropskim rekordom

str. 22
KMETIJSTVO
Nov učni prostor 
KGZ Ptuj

str. 10
IZ MESTNE HIŠE
Športne investicije 
predane namenu

Naslednja številka izide v  petek, 
30. julija 2021

je zapisal naš veliki literat, Ivan Cankar, ki je umrl na pragu rojstva nove države južnih 
Slovanov. Ni je doživel in ideal, da bo Slovencem prinesla srečo, edinost, svobodo, razvoj 
kulture ter uporabo maternega jezika, se ni izpolnil ne v prvi ne v drugi socialistični 
Jugoslaviji. 
Samostojna država smo postali v torek, 25. junija 1991, ko je skupščina sprejela Deklara-
cijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije. Dva dni zatem, 27. junija, je vojska izvedla agresijo na Slovenijo in začela se je 
slovenska desetdnevna osamosvojitvena vojna, ki smo jo uspešno odbili.
Spomnimo se 80. let prejšnjega stoletja, ko se je pot demokratizacije začela. Spomnimo 
se ustanovitve Demokratične opozicije Slovenije – Demosa z dr. Jožetom Pučnikom na 
čelu, ki je uspešno popeljala Slovenijo v samostojnost. Spomnili se bomo slovenskih te-
ritorialcev. Možnost vojne agresije so napovedali pekrski dogodki, 23. maja 1991, ko je 
padla tudi prva žrtev. Ptuj, ki je bil stoletja obrambno mesto z velikim številom vojaščine, 
je 24. marca 1991 postal središče teh dogodkov. Vojak JLA je ustrelil električarja Borisa 
Frasa. Poklonimo se vsem tistim, ki so za svobodo dali svoje življenje.
Uresničila se nam je večstoletna želja po lastni državi. Letos bi morali naš največji pra-
znik, ustanovitev samostojne države, praznovati z zanosom, srečo, veseljem, saj bomo 
na torti samostojnosti upihnili 30. svečo. Toda ali smo srečni, zadovoljni, so se izpolnile 
naše želje z visoko zastavljenimi cilji demokracije?
Paradoks letošnjega praznika je med nami vedno bolj prisoten. Ob pandemiji je država 
v dokaj težavni politični krizi, vrstijo se protesti, nezadovoljstvo je v zraku. Kot mnogi se 
sprašujem, zakaj smo se oddaljili od idealov in zanosa 80. let, ko smo bili priče prelomnih 
dogajanj na poti v svobodo, prežeti z domoljubjem in enotnostjo. 
Zmogli smo vsa tista pretekla stoletja, ko smo služili tujim gospodarjem in so nas ohra-
njali le kultura, jezik in samobitnost, ni vrag, da ne bi zmogli tudi v samostojni državi. 
Kot človek, ki veruje v dobro in mirno sobivanje med ljudmi, želim, da čim prej prebro-
dimo fazo otroških bolezni naše mlade demokracije. Vemo, za koga si je vredno prizade-
vati, za naše mlade, za bodoče rodove, za njihov lepši jutri, zdravo okolje, demokracijo in 
ohranitev lastne suverenosti, za mir, svobodo, gospodarski napredek, ki bo za vse in ne 
bo nikogar izključeval. Praznujmo v želji, da bodo mladi tudi v globalni družbi še poznali 
intimo narodne pripadnosti svoji samostojni državi, naši Republiki Sloveniji.
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OBISK NEMŠKE 
VELEPOSLANICE

POLAGANJE VENCA 
RUSKEMU VOJAKU

PAVILJON MEDENA 
ZGODBA

SALON SAUVIGNON

OCVETLIČENJE MESTA

Mestna kronika

Nemška veleposlanica v Sloveniji, nj. 
eksc. Natalie Kauther, se je mudila na 
kratkem obisku na Ptuju. Med drugim je 
obiskala tudi županjo MO Ptuj, s katero 
sta govorili o aktualnem, politiki, pobra-
tenju z Burghausnom, kulturni dediščini 

V času praznovanja dneva zmage pred-
stavniki ruskega veleposlaništva tradi-
cionalno polagajo vence. G. Aleksander 
Stepanov, prvi sekretar Veleposlaništva 
Ruske federacije v Sloveniji, je 2. junija 
v Parku spominov položil venec na grob 
neznanega ruskega oficirja. Poudaril je, 
da je dan zmage zgodovinskega pome-
na za usodo celega sveta, in se zahvalil 
vsem, ki pomagajo ohranjati spomin na 
junake, ki se niso vrnili z bojišč. Dogod-
ka se je udeležila tudi županja Mestne 
občine Ptuj Nuška Gajšek.

7. festival Salon Sauvignon, ki odpre 
vrata poletnim ptujskim festivalom in 
vročemu poletju, se je odvijal kot mestna 
vinska promenada na kar enajstih loka-

Mesto je bogatejše za novo poletno zasa-
ditev z rožami. Korita, ki smo jih malce 
prenovili, so zasajena z 10.000 sadikami 
begonije, vodenke, žametnice in nepo-
starnika. Želja občine je v prihodnjih 
letih zamenjati vsa kamnita korita z no-
vimi, ki bodo privlačnejša na pogled. V 
mestnem parku so dotrajano grmičevje 
zamenjale gredice nizkorastočih vrtnic, 
pri peš mostu in uvozu proti OŠ dr. Lju-
devita Pivka je na novi potki zasajena 
sivka, nova zasaditev pa pozdravlja voz-
nike pri ptujskem Evroparku.

Od četrtka, 3. junija, do ponedeljka, 7. 
junija, je na Mestnem trgu obiskovalce 
mesta vabil paviljon Medena zgodba. 
Gre za prav poseben prevozni čebelnjak, 
ki je namenjen izobraževanju, predstavi-
tvi in promociji slovenskega čebelarstva 
ter medenih pridelkov in izdelkov. Opre-
mljen je z najsodobnejšo video in zvočno 
tehniko. O čebelarstvu in pomenu čebel 
pa so obiskovalce vsak dan izobraževali 
čebelarji iz Čebelarskega društva Ptuj. 

Stanka Krajnc Letonja

cijah v središču mesta – izpred Mestnega 
gledališča Ptuj do Drave in ptujskega pe-
šmostu, ptujske knjižnice, Sončnega par-
ka pred Dominikanskim samostanom, 
gornjega dvorišča Ptujskega gradu, ptuj-
ske tržnice, mestne hiše in minoritskega 
samostana. Obiskovalci so se razvajali s 
sauvignoni kar 71 vrhunskih vinarjev iz 
vseh vinorodnih dežel Slovenije in so-
seščine in s slastno kulinariko ptujskih 
kulinaričnih hiš.

Ptuja idr. Zanimivo je, da položaja ve-
leposlanice ne zaseda sama, temveč to 
funkcijo opravlja izmenično s soprogom 
Adrianom Pollmannom.
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Uspehi osnovnošolcev in dijakov

Tokratno osrednjo temo posvečamo uspehom učencev in 
dijakov. Tudi to šolsko leto, ki je za nami, je bilo posebno, od 
slehernega je terjalo prilagajanje pri delu in učenju na daljavo, 
bilo je drugačno v vseh ozirih. A kljub vsemu je bilo uspešno 
na najrazličnejših področjih. Na naslednjih straneh Ptujčana 
predstavljamo uspehe ptujskih osnovnih in srednjih šol.

Bronja Habjanič

OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena
»Zaključujemo posebno šolsko leto. Zaznamovala sta ga epi-
demija in šolanje na daljavo. Skoraj polovico šolskega leta so 
učenci in učitelji delali od doma, v času, ko smo lahko bili v 
šoli, pa smo morali upoštevati številne omejitve in varnostne 
ukrepe, kjer je pogosto prihajalo tudi do nezadovoljstva staršev 
zaradi predpisanih ukrepov. Pouk na daljavo ne more nado-
mestiti živega stika učiteljev z učenci. Močno so manjkali tudi 
možnost razvijanja socializacije otrok v skupinah, prilagajanje 
skupnim ciljem, skupno ustvarjanje, razvijanje strpnosti in so-
lidarnosti. Omejeni smo bili pri izvajanju interesnih dejavno-
sti, šolski pevski zbori niso mogli delovati, izbirni predmeti so 
zaradi zahteve po ohranjanju mehurčkov potekali na daljavo. 
Mogoče bi komu ta način dela izgledal bolj preprost, v resnici 
pa je od učencev, učiteljev in staršev zahteval mnogo več napo-
ra in časa. Kljub vsemu smo se trudili narediti največ v okviru 
možnega in otrokom ponuditi znanje, razvijanje veščin, moral-
no podporo in priprave na različna tekmovanja. Dosegli smo 
izjemno število srebrnih in zlatih priznanj na različnih tekmo-
vanjih iz znanja, samo zlatih je več kot 20. Imamo državnega 
prvaka v astronomiji in logični pošasti, zlato priznanje na glas-
beni olimpijadi, zlato priznanje v tekmovanju Turizmu pomaga 
lastna glava, državne šahovske prvake v kategoriji do 12 let. Naš 
učenec je proglašen za naj športnika MO Ptuj,« pojasnjuje rav-
nateljica Tatjana Vaupotič Zemljič. 
Šolske prireditve so posneli in so si jih učenci lahko ogledali na 
spletu. Pripravili so spletno likovno razstavo izdelkov učencev 
in spletno zbirko pesmi njihovega lanskoletnega osnovnošolca, 
ki sta jo odlično ilustrirali dve učenki. Vse si je še vedno mogo-
če ogledati na njihovi spletni strani.
»Tudi zaključek leta je še vedno v znamenju epidemije in ukre-
pov, zato ga ne moremo zaključiti na način, ki bi si ga vsi želeli. 
Srčno si želimo, da bi v naslednje leto vstopili brez omejitev, če 
pa bomo, bomo nanje pripravljeni,« še doda Vaupotič Zemlji-
čeva. 

OŠ Olge Meglič
»Kljub epidemiji bomo to šolsko leto uspešno zaključili. Uspelo 
nam je izvesti določena tekmovanja iz znanja, NPZ v 6. in 9. 
razredu ter poskusno NPZ v 3. razredu, kolesarske vožnje in 
izpit v 5. razredu, šolske zaključne ekskurzije, dneve dejavnosti. 
Zaradi epidemije so nam izpadli tabori, letna in zimska šola v 
naravi, plavalni tečaj in jezikovni ekskurziji v tujino,« pojasnju-
je ravnateljica Helena Ocvirk.    
Najpomembnejši dosežki na tekmovanjih: 2 zlati priznanji za 
raziskovalni nalogi na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 
in uvrstitev na državno tekmovanje, Matemček: 35 bisernih 
priznanj, 8 srebrnih in 2 zlati na drž. tek., Logična pošast: 18 bi-
sernih priznanj, 4 srebrna in 2 zlati na drž. tek., Astronomija: 3 
srebrna na drž. tek., Fizika: 3 srebrna na drž. tek., Matematika: 
3 srebrna na drž. tek., 2 zlati in 2. mesto v državi, Logika: 3 uvr-
stitve na drž. tek., Angleščina 8. razred: bronasto priznanje in 
uvrstitev na drž. tek., Angleščina 9. razred: 3 bronasta in 2 uvr-
stitvi na drž. tek., Cankarjevo tekmovanje: 2 učenki sta se uvr-
stili na državno, Razvedrilna matematika: 3 srebrna priznanja 
na drž. tek. Sodelovali so na tekmovanjih iz nemščine, kemije, 
geografija Kresnička, Ekokviz, Znam več z Lili in Binetom, Ve-
sela šola, Bralna značka, Cici vesela šola.       
Na šoli pri učencih spodbujajo in razvijajo prostovoljstvo, 
medgeneracijsko sodelovanje, sprejemanje drugačnosti, huma-
nitarnost in solidarnost, zato so izvedli različne dejavnosti, in 
sicer: Pisma starostnikom, Dan za spremembe, Korak k Sonč-
ku, Ohranimo naš planet in Premagajmo osamljenost, zbiranje 
rabljenih očal, zbiranje hrane za zapuščene živali za Društvo 
proti mučenju živali Ptuj, Skupaj pobarvajmo dan v sodelova-
nju z OŠ dr. Ljudevita Pivka, čistilna akcija. Sodelovali so v na-
tečaju Junaki našega časa (Slovenska filantropija), pri projektu 
Hekaton »Klikaj z glavo«, v okviru EKOšole so sodelovali pri 
dveh projektih. 

Nagrajeni učenci OŠ Ljudski vrt z ravnateljico Tatjano Vaupotič Zemljič
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Učenci osnovne šole Breg tudi v oddaji nacionalne 
televizije
»Šolsko leto, ki se zaključuje, je bilo intenzivno, naporno in ne-
gotovo. Tedensko je prihajalo do sprememb ukrepov. Učitelji 
in drugi strokovni delavci so pri pouku na daljavo uporabljali 
najrazličnejše metode in oblike poučevanja. Učencem smo za-
gotovili nekaj računalniške opreme s strani šole. Po vrnitvi v 
šolo so učenci doživljali različne čustvene stiske, pokazale so 
se vrzeli v znanju, ki jih je bilo in jih bo še treba v naslednjih 
šolskih letih zapolniti,« je povedala pomočnica ravnatelja OŠ 
Breg Jasna Brec.          
Na regijskem srečanju mladih raziskovalcev je Zarja Kosar pre-
jela zlato priznanje. Erin Cafuta je prejela zlato priznanje na 
tekmovanju Vesela šola, Lana Kostanjevec pa srebrno. Tomaž 
Holc je na državnem tekmovanju v hitrem in zanesljivem ra-
čunanju dosegel 3. mesto, postal državni prvak na tekmovanju 
iz logike ter osvojil drugo mesto na državnem tekmovanju iz 
razvedrilne matematike. Sodelovali so v TV-oddaji Male sive 
celice, ki je bila predvajana na TV SLO. Na državnem tekmo-
vanju iz fizike za Stefanovo priznanje je Tomaž Holc dosegel 3. 
mesto, Niko Leben pa srebrno priznanje. Tomaž Holc je osvojil 
zlato priznanje na kemijskem tekmovanju za Preglovo prizna-
nje, postal pa je še državni prvak na matematičnem Vegovem 
tekmovanju, kjer je zlato priznanje osvojila tudi Lana Kosta-
njevec, srebrno pa Adam Robin in Niko Leben. Tomaž Holc je 
osvojil tudi zlato priznanje na tekmovanju iz angleščine za 9. 
razred, Luka Medved pa srebrno. Na državnem tekmovanju iz 
astronomije za Dominkovo priznanje je bil Tomaž Holc dru-
gi, Niko Leben pa je prejel srebrno priznanje. Holc je prejel še 
srebrno priznanje na Cankarjevem tekmovanju iz slovenščine. 
V znanju iz zgodovine je bila uspešna Lea Dolinar, ki je prejela 
srebrno priznanje, srebrno pa sta prejela tudi Valentina Lah in 
Tomaž Holc na tekmovanju iz sladkorne bolezni. Tomaž Holc 
je tudi naj učenec OŠ Breg v tem šolskem letu. 

OŠ Mladika
»Iztekajoče se šolsko leto je bilo v marsikaterem pogledu pre-
cej neobičajno. Že jeseni se je pouk iz šolskih klopi preselil na 
splet (Teams, Arnes Zoom in spletne učilnice), pri čemer pa 
moram poudariti, da smo letos bili na tako obliko dela precej 
dobro pripravljeni tako učenci kot strokovni sodelavci. Če po-
vzamem, sta pri tem delu najtežja ohranjanje motivacije za delo 
in odsotnost neposrednih stikov med udeleženci. Ob vrnitvi v 
šolo se žal tudi na Mladiki nismo izognili okužbam in posledič-
no karantenam celotnih oddelkov, kar je povzročalo dodatne 
organizacijske težave in tehnične zagate.
Tekmovanja v znanju so ob vrnitvi v šolske klopi, zaradi števi-
la tekmovanj v zelo kratkem obdobju, marsikateremu učencu 
predstavljala veliko dodatno obremenitev. Izhajati je treba iz 
dejstva, da učenci želijo tekmovati, osebno menim, da bi jih 
glede na situacijo bilo lahko v tem šolskem letu mnogo manj. 
Seveda smo učencem omogočili sodelovanje na vseh tekmova-
njih po njihovem lastnem izboru. Učenci so nas pozitivno pre-
senetili s številnim uspehi, tako na šolski, regijski kot državni 
stopnji tekmovanj. Za vse dosežke jim iskreno čestitam.
Kljub vsej neobičajnosti tega šolskega leta, številnim organiza-
cijskim težavam lahko zatrdim, da bomo leto uspešno zaključi-
li. Za uspešen zaključek so zaslužni tako učenci, strokovni de-
lavci kot starši. V vsakem slabem je tudi kaj dobrega. Epidemija 
nas je vse računalniško opismenila in izjemno okrepila medse-
bojno sodelovanje staršev in šole. Hvala vsem. Skupaj nam je 
uspelo,« pove ravnatelj Bogomir Širovnik.

OŠ Breg OŠ Mladika
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Elektro in računalniška šola Ptuj 
»Za nami je zelo nenavadno, nepredvidljivo šolsko leto, polno 
učenja novih veščin. Tako dijaki kot učitelji smo po začetnem 
mesecu in pol ponovno delali na daljavo in tako utrjevali infor-
macijske, komunikacijske in druge veščine, ki so značilne za to 
obliko dela. Večina dijakov z delom na daljavo ni imela večjih 
težav, saj smo gradili na izkušnjah, pridobljenih v preteklem 
šolskem letu. Izzivi so se pojavili pri dijakih, ki imajo slabšo 
samokontrolo, samonadzor, slabše delovne navade, in pri ne-
katerih dijakih s posebnimi potrebami, ki za uspešno delo po-
trebujejo veliko učiteljeve spodbude. Ko smo se vrnili v šolo, 
smo ob koncu pouka opazili upad motivacije za šolsko delo in 
preobremenjenost dijakov in učiteljev. A posebne razmere so 
ponudile tudi nove priložnosti. Osvojili smo nova znanja, nove 
možnosti, ki jih ponujajo informacijske tehnologije, in šola je 
pridobila veliko nove opreme za izvajanje pouka v izrednih raz-
merah,« je šolsko leto opisal ravnatelj Elektro in računalniške 
šole Ptuj, Rajko Fajt. 
Kljub zahtevnim okoliščinam se lahko pohvalijo z izjemni-
mi dosežki dijakov na tekmovanjih, ki so bila kljub epidemiji 
uspešno izvedena. »Naj dijak srednjega strokovnega izobraže-
vanja je tehnik računalništva Marcel Vrbnjak, ki se je posebej 
izkazal v tekmovanjih iz nemškega jezika, predvsem pa s svojo 
predanostjo šolskemu delu in s spoštljivim odnosom. Simon 
Plazar je sodeloval na srečanju mladih raziskovalcev, kjer je bila 
njegova naloga nagrajena z zlatim priznanjem. Zlato priznanje 
pa si je pripisal na državnem tekmovanju iz matematike tehnik 
mehatronike Anže Golob,« je vidnejše uspehe povzela šolska 
pedagoginja Nataša Vidovič. 

OŠ dr. Ljudevita Pivka
Tudi na OŠ dr. Ljudevita Pivka so se v šolskem letu 2020/21 
morali prilagoditi situaciji s korono. Bili so edini, ki so preživeli 
največ šolskega leta v šoli. 15. junija 2021 so na okrogli mizi 
predstavili film o 70 letih delovanja šole in ga predvajali za jav-
nost, čez celo leto pa so se njihovi učenci udeleževali različnih 
tekmovanj in natečajev. 
»Sodelovali so v Pedagoški akciji Zveze delovnih invalidov 
Slovenije na temo Šolanje, pomoč drugim in prosti čas med 
epidemijo. Učenci Igor, Matic in Vahida so za svoja ustvarjal-
na dela, ki so bila uvrščena v katalog najizvirnejših del, prejeli 
priznanja. 4 bronasta priznanja so za svoje likovne dosežke na 
13. državnem likovnem srečanju osnovnih šol s prilagojenim 
programom prejeli učenci Žana, Enej, Angelina in Leonita. 
Ustvarjali so na temo Daleč od ponorelega sveta. Odzvali smo 
se tudi povabilu iz CUDV Dobrna na 1. mednarodni likovni 
natečaj Naša velika imena na temo: Ivan Grohar in impresio-
nizem. 13. maja smo na šoli izvedli tekmovanje v računanju. 
Dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje, ki je odpadlo 
zaradi epidemije, je v 4. razredu dosegel en učenec, v 5. vsi trije 
tekmovalci, v 6. dva, v 7. eden in v 8. razredu dva tekmovalca. 
23. aprila smo z Društvom Sožitje Ptuj izvedli 3. medgenera-
cijski dogodek Skupaj pobarvajmo dan. Povezali smo se z Vrt-
cem Ptuj, OŠ Breg, Ljudski vrt, Olge Meglič, Društvom Sonček, 
Varno hišo, Kamro in Domom upokojencev in naslikali dre-
vesa. Nastala je skupna razstava, ki smo jo poimenovali Park 
srečnih dreves. 15. aprila so se trije učenci udeležili državnega 
računalniškega tekmovanja na daljavo, ki ga organizira OŠ Jela 
Janežiča iz Škofje Loke. Učenec Klemen je dosegel odlično 1. 
mesto in osvojil zlato priznanje. Prav tako se je izvrstno izka-
zal učenec Niko, ki je osvojil srebrno priznanje. Učenec Niki 
je osvojil odlično 3. mesto in dobil zlato priznanje,« še doda 
ravnateljica Lidija Marin. 

OŠ Olge Meglič Elektro in računalniška šola
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Strojna šola Ptuj 
Dijaki Strojne šole so bili tudi v letošnjem šolskem letu uspešni 
na tekmovanjih. »Znano je, da so strojniki odlični matematiki, 
kar so dokazali tudi letos. Kar šest dijakov se je pod mentor-
stvom profesorjev matematike Ivana Emeršiča in mag. Melite 
Šemrl udeležilo državnega tekmovanja iz matematike. Dijak 
Andrej Časek Hojnik je osvojil zlato priznanje, Matic Kram-
berger, Ina Voljč, Anej Florjanič, Jure Malek Petrovič in Jaka 
Glažar pa so osvojili srebrno priznanje,« je povedala ravnatelji-
ca Strojne šole Ptuj Anja Jesenek Grašič. Dijaki so bili uspešni 
tudi na tekmovanju iz znanja materinščine. Na državno tekmo-
vanje, ki je bilo letos še posebej zahtevno, saj je potekalo v oko-
lju zoom, sta se pod mentorstvom profesoric slovenščine Jelke 
Lamut in Zlatke Planinc uvrstila dijaka Vid Simonič in Domen 
Lešnik. Domen je osvojil zlato Cankarjevo priznanje. 
»To šolsko leto je zaznamovala korona. Največji izziv za Strojno 
šolo v času dela na daljavo je predstavljalo izvajanje praktične-
ga pouka in pouka pri strokovnih predmetih, ki sicer poteka v 
specializiranih učilnicah. Velik del praktičnega pouka nam je 
uspelo realizirati v živo, saj so nam priskočili na pomoč pod-
jetja in obrtniki, ki so omogočili dijakom opravljati praktični 
pouk v delovnem procesu. Tako učitelji kot tudi dijaki pa so k 
delu na daljavo v obdobju korone pristopili s sodobnimi mo-
deli učenja in poučevanja, ki so sicer prinesli veliko primerov 
dobre prakse, dijaki pa so kljub temu najbolj pogrešali razlage 
učiteljev v živo, in seveda druženje z vrstniki,« je o izzivih v tem 
šolskem letu dejala ravnateljica šole.   

Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
»Kljub temu da je bilo leto precej drugačno kot običajno, so 
bili naši dijaki precej aktivni na področju tekmovanj, nateča-
jev in podobno. Dijakom različna virtualna tekmovanja niso 
predstavljala nobenih ovir. Ravno nasprotno, virtualna izvedba 
tekmovanj in natečajev jim je dala možnost, da so prisotni tudi 
na dogodkih, ki se jih sicer ne bi udeležili. Letos so tako na 
primer v okviru učnih podjetij obiskali številne mednarodne 
tržnice. Tudi letos so naši dijaki posegali po odličnih rezultatih 
in tako se lahko pohvalimo, da je bilo naše dijaško podjetje naj-
bolj aktivno podjetje med 84 registriranimi učnimi podjetji v 
Sloveniji,« je povedala ravnateljica šole Darja Harb. 
Ob tem pa je na državnem tekmovanju Eko kviz Anja Raušl 
prejela zlato priznanje, Špela Borko in Julija Potrč pa srebrno. 
Z 18. festivala Več znanja za več turizma so Kaja Belšak, Vivien 
Ogrizek, Melanie Tetičkovič, Nuša Štumberger in Kaja Majce-
novič prinesle srebrno priznanje. Zlato Cankarjevo priznanje 
je prejela Tosja Pišek, Urška Švarz srebrno. Na Eko kvizu za 
srednje šole sta Nejc Pevec in Eva Moran prejela zlato, Timotej 
Krajnc pa srebrno priznanje. Državno matematično tekmo-
vanje je bilo srebrno za Nino Trstenjak in Žana Petka. Anja 
Šenkiš, Danijela Horvat, Tjaša Gajšek, Maja Plajnšek in Mojca 
Rebernišek so prejele ESP certifikat na državnem tekmovanju 
Dijaško podjetje Entrepreneurial Skills Pass. Uspešna je bila 
tudi Kaja Brodej na tekmovanju Zeleno pero (srebrno prizna-
nje), zlato priznanje pa so prejeli Tina Voljč, Katarina Mavrič, 
Teja Žumer, Metod Munda, Janja Topolnjak in Nina Bogša na 
državnem tekmovanju Več znanja za več turizma. V znanju iz 
ekonomije je bila uspešna Špela Borko (srebrno priznanje). Na 
25. tekmovanju Mladi podjetnik pa so se Špela Borko, Mišel 
Holc in Enej Klasinc uvrstili v polfinale in zmagali na natečaju 
za Naj agro idejo. 
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Stanka Krajnc Letonja

Vsem tem, ki so se s svojo vztrajnostjo, trudom, vedoželjnostjo, 
znanjem dokazovali na najrazličnejših tekmovanjih in posegali 
po najvišjih rezultatih. Županja Mestne občine Ptuj je v priso-
tnosti ravnateljev in razrednikov učencem podelila priznanja 
za njihov trud in izkazano znanje.

Gimnazijcem 12 zlatih in 28 srebrnih priznanj
Šolsko leto 2020/21 je eno tistih, ki bo zaradi večmesečnega 
pouka na daljavo v kronike prav gotovo zapisano kot izjemno 
zahtevno. A ptujski gimnazijci so se ob rednem šolskem delu 
množično udeleževali tekmovanj in natečajev.
»Dijaki umetniškega oddelka so sodelovali na natečaju ob med-
narodnem dnevu človekovih pravic. Nagrajene so bile fotogra-
fije Laure Jambrovič, Hane Holc in Nike Sitariz. Nuša Korez, 
Matija Peršak in Lisa Elizabeth Strouken so postali zmagovalci 
video natečaja Evropa v šoli. Iz prijateljske šole iz Indije pa je 
prispelo vabilo, naj sodelujemo na kvizu o življenju in delu W. 
Shakespearja. Zastopali so nas štirje dijaki. Zoja Munda je do-
segla odlično 3. mesto in bronasto priznanje,« o dosežkih ptuj-
skih gimnazijcev pravi ravnatelj šole Boštjan Šeruga. 
Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje (SLO) je Lara Kolar 
osvojila zlato priznanje, Sandro Čeh, Manja Dokl, Vanessa Re-
pič, Gaja Železnik, Vida Glatz in Rebeka Pernat pa srebrno. 
Matija Peršak je osvojil odlično 2. mesto v znanju angleščine 
(drugi tuji jezik) in s tem zlato priznanje. Prav takšnega leska so 
se razveselili tudi Rok Fakin, Jan Miklošič, Miha Godicelj, Filip 
Verdenik in Nino Šegula na državnem tekmovanju iz anglešči-
ne za 2. letnike (video prispevek).
Dobitnik zlate Proteusove nagrade (BIO) je postal Matija Ber-
den Strelec, srebrne pa Sandro Čeh in Eva Žunkovič. Zlato pri-
znanje iz znanja o sladkorni bolezni sta prejela Manja Dokl in 
Matija Berden Strelec ter srebrno Pia Kramberger.
Zlato Preglovo plaketo (KEM) je dobil Matija Berden Strelec, 
srebrno pa Tin Šoškič in Gal Zmazek. Berden Strelec je tudi 
prejemnik zlatega Stefanovega priznanja (FIZ), Gal Zmazek, 
Maja Leskovar in Matej Kolednik pa srebrnega. Gal se je uvrstil 
tudi na izbirno tekmovanje za fizikalno olimpijado ter v sloven-
sko ekipo za mednarodno matematično olimpijado. 
Na tekmovanju v razvedrilni matematiki sta zlato priznanje do-
segla Barbara Kropec in Luka Hodnik, srebrno pa Sandro Čeh, 
Maja Leskovar in Gal Zmazek. Izvedeno je bilo tudi tekmova-
nje iz logike. Gašper Vrtačnik je osvojil zlato priznanje, Barba-
ra Kropec, Luka Hodnik in Gal Zmazek pa srebrno. Izjemen 
uspeh so dosegli tudi vsi dijaki, ki so se uvrstili na tekmovanje 
za Vegovo priznanje (MAT): sedem dijakov srebrna (Barbara 
Kropec, Aljaž Habjanec, Luka Hodnik, Maja Leskovar, Lovro 
Lozinšek, Miha Mesarič, Žiga Kovačič), Gal Zmazek pa je po-
stal tudi državni prvak. 
Dijakinji Mateja Golc in Alja Rozman sta za svojo raziskovalno 
nalogo iz kemije dobili srebrno priznanje. 
»Kljub težkim razmeram je bilo šolsko leto nabito z znanjem, 
ustvarjalno in energično. Znova smo tekli na že 7. Unescovem 
teku, opravljali izpite DSD, sodelovali v projektih Erasmus, na-
daljevali projekt Jugendschreibt – Mladina piše, ki ga razpisuje 
velika nemška časopisna hiša Frankfurter Allgemeine Zeitung 
– FAZ –, ter uživali v projektih umetniškega oddelka, ki jih bo-
ste lahko občudovali v poletnih mesecih,« še dodaja ravnatelj.  

Z nazivom zlati odličnjak se lahko pohvali kar 51 učencev vseh 
ptujskih osnovnih šol. Naj učenec OŠ Breg je Tomaž Holc, OŠ 
Ljudski vrt Tevž Levstik, OŠ Ljudski vrt podružnica Grajena 
Luka Petek, OŠ Mladika Vita Toplak in OŠ Olge Meglič Marko 
Lenart. Najboljši učenec glasbenih šol je postal Martin Kelc iz 
ZGŠ v samostanu sv. Petra in Pavla. Najboljša športnika osnov-
nih šol sta postala Maja Kostanjevec iz OŠ Breg in Andraž 
Rajher iz OŠ Ljudski vrt. Naziv najboljši učenec osnovnih šol 
Mestne občine Ptuj v šolskem letu 2020/2021 pa je pripadel To-
mažu Holcu iz OŠ Breg.

Ob koncu šolskega leta je prav, da počastimo uspehe, ki so 
jih učenci s predanim delom želi vsa leta šolanja. Dan mlade 
ustvarjalnosti, ki se je tudi letos odvijal v poročni dvorani me-
stne hiše, smo posvetili prav njim, najuspešnejšim učencem. 

Nagrajenci v družbi županje pre Mestno hišo
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Namenu predali prenovljene športne 
investicije

30. maja je županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek v pri-
sotnosti mag. Stanislava Glažarja, podpredsednika Nogome-
tne zveze Slovenije in predsednika Sveta Zavoda za šport Ptuj, 
Franja Rozmana, vodja Regijske pisarne Olimpijskega komiteja 
Slovenije in predsednika Športne zveze MO Ptuj, ter Sandija 
Mertlja, direktorja Zavoda za šport Ptuj, svojemu namenu pre-
dala športne investicije minulega in letošnjega leta, ki so zaradi 
epidemije morale na slovesnost malce počakati. 
Največji projekt na področju športa v minulem letu je pred-
stavljala prenova glavnega nogometnega igrišča na Mestnem 
stadionu Ptuj, v sklopu katerega smo menjali več kot 8000 
kvadratnih metrov travne ruše, uredili nov drenažni sistem s 
ponikovalnimi jarki in posodobili namakalni sistem s 24 razpr-
šilniki. Prenovili smo igrišče z umetno travo ob Mestnem sta-

Stanka Krajnc Letonja dionu Ptuj. Investicija prenove igrišča je zagotovila dvobarvno 
umetno travo zadnje generacije z visoko odpornimi in vzdržlji-
vimi vlakni. S prenovo atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj, 
ki je v zaključni fazi, smo izboljšali funkcionalnost atletskega 
dela Mestnega stadiona Ptuj za potrebe atletskih treningov in 
tekmovanj. V sklopu projekta smo kupili novo atletsko kletko, 
tartanizirali asfaltno površino za golom, kupili nove blazine za 
skok v višino, izvedli retoping pokrite atletske steze, menjali 
okna v pokriti atletski stezi, sanirali stene v pokriti atletski ste-
zi, energetsko pa bomo sanirali tudi svetila. V letošnjem letu 
smo namenili še sredstva za nakup manjkajočih treh elektron-
skih tarč, dve tarči smo kupili lani, v skupnem znesku 15.375,00 
EUR, s čimer smo omogočili boljše pogoje za treniranje in tek-
movanje strelcev. 
Skupna vrednost vseh investicij znaša več kot 720.000 EUR, 
delno sofinancirane pa so bile s strani Nogometne zveze Slove-
nije in Fundacije za šport.
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Ob robu odprtja novega prizidka v enoti Juršinci podpisano pismo o nameri za novogradnjo Žabjak

Slavnosten dan za Dom upokojencev Ptuj

Stanka Krajnc Letonja

Direktorica doma, mag. Vesna Šiplič Horvat, je ob odprtju de-
jala: »Posebna zahvala za to, da je Dom upokojencev Ptuj pri-
dobil dodatnih 96 mest, gre bivši direktorici, Jožici Šemnički, ki 
je svoja prizadevanja usmerjala v nenehno izboljševanje pogo-
jev bivanja naših stanovalcev. Vsak dom pa oblikujemo ljudje, 
in da začutimo toplino svojega doma, ni dovolj samo hiša. Za 
to je potrebno mnogo več. Zato skupaj soustvarjamo dogod-
ke, prireditve, dejavnosti, kjer se stanovalci, zaposleni, svojci, 
prijatelji našega doma lahko družimo in pletemo medsebojne 
pristne in srčne vezi.«
Slavnostnemu odprtju je sledil še podpis pisma o nameri za 
izgradnjo novogradnje enote Žabjak v vrednosti 14,5 mio. 
evrov, kjer bo na 10.345 kvadratnih metrih prostora za 150 sta-
novalcev, od tega bo 20 postelj za začasne namestitve do treh 
mesecev in 12 mest za namene dnevnega varstva. Dom bo v 
novogradnjo vložil približno 3 mio. evrov lastnih sredstev, pre-

7. junij je bil za Dom upokojencev Ptuj slavnosten dan. Svo-
jemu namenu so predali nov prizidek enote v Juršincih. Gra-
dnjo novega dela so začeli v letu 2019, investicija je znašala 
5,3 mio. evrov z DDV, dom pa jo je pokril iz lastnih sredstev. 
Novi prostori nudijo visoko kakovost bivanja, saj so izgrajeni 
po sodobnih standardih in so prijazni tako stanovalcem kot 
zaposlenim. Ponujajo 96 novih mest, in sicer 12 enopostelj-
nih in 42 dvoposteljnih sob. 

ostanek načrtujejo, da bo pokrit delno s strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter delno s 
strani strukturnih skladov. Finančno konstrukcijo so zaprli na 
način, ki ne bo vključeval kredita, ki bi obremenjeval sedanje in 
prihodnje uporabnike njihovih storitev.
Županja Mestne občine Ptuj je ob podpisu pisma o nameri za 
enoto Žabjak dejala: »Verjamem, da vsak starostnik, ki je tako 
ali drugače pripomogel k razvoju te družbe, zasluži dostojno 
jesen življenja, zato zahvala pristojnemu ministrstvu in vsem 
službam, ki so pripomogle k temu, da lahko podpišemo ta spo-
razum in da bomo tudi na Ptuju lahko zapičili prvo lopato za 
nove, moderne ločene prostore za starejše. Gre za pomembno 
investicijo ne le za Ptuj, temveč za širšo regijo.«
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Nadomestni dovozi do parkirnih hiš v času 
rekonstrukcije Ulice 5. prekomorske

Izglasovali ste projekte participativnega proračuna

IZ MESTNE HIŠE

Stanka Krajnc Letonja, Aleš Gregorec

Obnova Ulice 5. prekomorske, ki se je začela 24. maja, je v pol-
nem teku. Od križišča s Peršonovo ulico sta bili na spodnjem 

Nadomestna pot do parkirne hiše pri »rdečem bloku« (Ul. 5. prekomor-

ske 10) bo speljana po že obstoječi cesti na nasprotni strani, kot je se-

daj za blokom (Ul. 25. maja 10). Začasno bodo ukinjena štiri parkirišča 

na mestu zavoja v parkirno hišo.

Nadomestna pot do parkirne hiše pri stanovanjskem objektu (Ul. 5. pre-

komorske 21, 19, 17) bo speljana za prehodom za pešce in pred zapo-

ro na Ul. 5. prekomorske. Pot vodi čez pločnik in zelenico.

ustroju ceste v dolžini 110 metrov izvedeni drenaža in zame-
njava vodovoda, iz smeri križišča Peršonove ulice je v celoti od-
stranjen pločnik, izvaja se meteorna kanalizacija. Začasne poti 
za pešce so urejene, prav tako je poskrbljeno za nadomestne 
dovoze do parkirnih hiš.

Na glasovanju o projektih participativnega proračuna je bilo 
oddanih 651 pravilno izpolnjenih glasovnic. Možnost glaso-
vanja (15+) je imelo 20.670 občanov, glasovalo jih je 689, kar 
pomeni 3,3 % upravičencev. Mladih upravičencev je bilo 3265, 
glasovali so 104, kar znaša 3,2 %. Največ glasovnic je bilo od-
danih v ČS Spuhlja – 166, najmanj v ČS Jezero – 4. Glede na 
to, da smo se izvedbe lotili prvič, smo zadovoljni. Verjamemo, 
da bo prihodnje leto še več idej in projektov. Epidemija nam je 
kar prekrižala načrte o srečanjih v živo, delavnice smo lahko 
izpeljali le s pomočjo Zooma, stik z občani smo lahko imeli 

le po telefonu ali e-pošti. Občanke in občani ste izglasovali 
naslednje projekte: doživljajski park, učilnica na prostem in 
zeliščna učna pot pri OŠ Breg, ureditev ribnika in okolice pri 
Domu krajanov Turnišče, žive ulice – ulične predstave, nastopi 
in svetlobne instalacije, pitniki ob športnih igriščih, fitnes na 
prostem v Športnem parku Spuhlja, avtomatski javno dostopni 
defibrilator – AED, medgeneracijski prostor za Domom kra-
janov Rogoznica, servisne postaje za vsa kolesa in polnilnice 
za e-kolesa, postavitev otroških igral pri igriščih ŠD Grajena, 
počivališče za pohodnike v Mestnem Vrhu, sprehod brez smeti, 
mladinski oder Ptuj, mobilna aplikacija »Mladi na Ptuju« in 
subvencionirano snemanje v studiu. Izglasovani projekti bodo 
izvedeni v letu 2022.

Stanka Krajnc Letonja, Jasmina Krajnc
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Cene odvoza odpadkov bodo nižje

Stanka Krajnc Letonja

–  Odlok o spremembah odloka o Pro-
računu Mestne občine Ptuj za leto 
2021

–  Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za enoto ureja-
nja prostora (EUP) CE23 Ptuj – ob 
Osojnikovi cesti - severno in za del 
EUP CE21 ob Potrčevi cesti severno 
od CE23

–  Odlok o dopolnitvi Odloka o po-
stopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Mestni 
občini Ptuj

–  Sprememba Javnega razpisa o so-
financiranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in internih črpa-
lišč komunalnih odpadnih vod na 
območju Mestne občine Ptuj v letu 
2021

–  Pravilnik o dodeljevanju proračun-
skih sredstev lastnikom in solastni-
kom stavb za obnovo fasad in streh 
v starem mestnem jedru Ptuja

–  Poziv izbiramo kmetijo leta Mestne 
občine Ptuj

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

URADNI VESTNIK, 
ŠT. 9/2021

27. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v ponedeljek, 
21. junija 2021.

Svetnice in svetniki so potrdili 2. reba-
lans proračuna, določen v višini 37,3 mio 
EUR, ki je od sprejetega proračuna višji 
za 1,2 mio EUR, tj. 3,4 odstotka. Viš-
ji odhodki so predvideni za izgradnjo 
meteornega kanala in fekalne kanaliza-
cije v Rabelčji vasi v znesku 290.000,00 
EUR, investicijsko vzdrževanje cestne 
infrastrukture v znesku 280.000,00 EUR, 
rekonstrukcijo poslovilnega objekta na 
novem Rogozniškem pokopališču v zne-
sku 209.834,00 EUR, nezahtevni objekt 
za potrebe turizma v znesku 155.000,00 
EUR, izgradnjo gospodarske javne in-
frastrukture v sprejetih OPPN v znesku 
50.000,00 EUR, rekonstrukcijo Sloven-
skogoriške ceste v znesku 130.000,00 
EUR, ureditev igrišča in objekta ŠD 
Rogoznica v znesku 100.000,00 EUR in 
drugo.
Nadalje so sprejeli Sklep o podelitvi pri-
znanja naziv častni občan Mestne občine 
Ptuj in priznanja zlata plaketa Mestne 
občine Ptuj. Po skrajšanem postopku 
so sprejeli Odlok o spremembah Odlo-
ka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno 
gledališče Ptuj. Sprejeli so Pravilnik o 
dodeljevanju proračunskih sredstev la-
stnikom in solastnikom stavb za obnovo 
fasad in streh v starem mestnem jedru 
Ptuja.
Svetniki so sprejeli Sklep o soglasju k 
spremembi cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in 

odlaganja ostankov predelave ali odstra-
njevanja komunalnih odpadkov v Me-
stni občini Ptuj. Na podlagi sprejetega 
sklepa se bo cena storitve obdelave dolo-
čenih vrst komunalnih odpadkov znižala 
s 176,20 EUR/na tono zbranih odpadkov 
na 87,03 EUR/na tono zbranih odpadkov 
in storitve odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpad-
kov s 477,30 EUR/na tono zbranih od-
padkov na 69,72 EUR/na tono zbranih 
odpadkov. Skupna cena storitev obdela-
ve določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov bo 
tako znašala 0,11143 EUR/kg brez DDV 
(111,43 EUR/tono brez DDV).
V skladu s sprejetim Sklepom o soglasju 
k spremembi cen storitev obveznih ob-
činskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode ter 
storitev, povezanih z nepretočnimi gre-
znicami, obstoječimi greznicami in ma-
limi komunalnimi čistilnimi napravami 
v Mestni občini Ptuj, se bo za odvajanje 
komunalnih in padavinskih voda za go-
spodinjstvo ob povprečni porabi vode 10 
m3 cena z DDV dvignila glede na obsto-
ječo potrjeno ceno s 7,00 EUR na 7,80 
EUR, kar predstavlja 11,32 % podražitev. 
Za čiščenje komunalnih in padavinskih 
voda se bo ob povprečni porabi vode 10 
m3 cena z DDV dvignila glede na obsto-
ječo potrjeno ceno s 13,72 EUR na 14,68 
EUR, kar predstavlja 7,01 % podražitev. 
Za storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in 
malimi komunalnimi čistilnimi napra-
vami, pa se bo ob povprečni porabi vode 
10 m3 cena z DDV dvignila s 15,39 EUR 
na 16,14 EUR, kar predstavlja 4,88 % po-
dražitev.
Med drugim so sprejeli Sklep o izdaji 
soglasja k vrsti in številu oddelkov ter 
številu otrok v oddelkih v Vrtcu Ptuj za 
šolsko leto 2021/22 in Sklep o soglasju k 
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj 
za šolsko leto 2021/2022. Po zagotovilih 

ravnateljice do dviga cen ne bo prišlo.
Potrdili so tudi nekaj dokumentov iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
in sicer za »Rekonstrukcijo Ulice 5. pre-
komorske – 1. etapa«, »Obnovo ceste LC 
328091 od križišča z Raičevo ulico do 
trgovine na Vičavi (mimo vojašnice)«, 
Enoto Narcisa – preselitev Uprave Vrt-
ca Ptuj, Športni park Jezero, Kulturno 
dvorano Grajena in Sklep o prodaji ne-
premičnin katastrska občina 400 Ptuj, 
parcele 3503/2, 3503/3, 3503/5, 3503/6, 
3503/7.
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Nadškof msgr. dr. Martin Kmetec
Bronja Habjanič

8. decembra lani je bil za nadškofa in metropolita v Izmirju 
v Turčiji imenovan naš rojak, minoritski pater, doktor Martin 
Kmetec. Do zdaj je bil predstojnik minoritske skupnosti v Ca-
rigradu.

Nam lahko za uvod na kratko opišete svojo življenjsko pot?
Osnovno šolo sem obiskoval na Vidmu pri Ptuju; to so bila lepa 
leta otroštva. Učitelji so si prizadevali, da bi nas kaj naučili, mi 
pa smo bili nagajivi, včasih pa tudi ni bilo časa, da bi se preveč 
učili, ker je bilo treba pomagati pri delu na kmetiji. Prvi letnik 
gimnazije sem končal v minoritskem semenišču v Zagrebu, 
nato pa sem se vrnil na Ptuj in obiskoval tri letnike na ptujski 
gimnaziji. Stanovali smo v minoritskem samostanu Proštija. Po 
odsluženem vojaškem roku sem opravil eno leto preizkušnje 
oziroma noviciata na Hrvaškem, na otoku Cres. To je bilo ču-
dovito leto, že od takrat me je morje oziroma Mediteran nav-
duševal. Študij teologije sem opravil v Ljubljani (pet let) in di-
plomiral; potem sem bil eno akademsko leto v ZDA, posvečen 
pa sem bil leta 1983. To je odločilno leto mojega življenja, ki se 
mi je najbolj vtisnilo v spomin. 
 

Kdaj ste sprejeli odločitev, da si želite postati duhovnik, in kaj 
vas je k temu gnalo?

Končna odločitev za duhovništvo je padla s tem, ko sem se od-
ločil za slovesne zaobljube, ki pomenijo dokončno pripadnost 
minoritskemu redu. To je bilo leta 1982. Seveda pa sem poklic 
nosil v sebi že od otroških let, ta je sčasoma zorel in dozorel v 
moji mladosti. Notranji nemir, ki se je združeval z željo, da bi 
služil Bogu in ljudem, da bi živel kakovostno in predano življe-
nje, me je gnal naprej. Vse življenje sem se rad učil, predvsem 
jezike, vedno sem rad bral: najprej literaturo, pozneje pa se je 
moje zanimanje preusmerilo v duhovno branje, teološka raz-
mišljanja in besedila, ki razlagajo Sveto pismo.
 

Kaj vam osebno pomeni imenovanje za nadškofa in metro-
polita?

Po eni strani je to veliko zaupanje, ki mi ga je izkazal papež 
Frančišek oziroma vsa Cerkev, po drugi strani pa to pomeni 
veliko odgovornost za zaupane vernike; odgovornost za Cerkev 
in služenje. Istočasno pa je to izziv, da živim tako, kot so živeli 
pričevalci na področju današnje Turčije, predvsem moja pred-
hodnika: sv. Janez Evangelist in izmirski škof, mučenec sveti 
Polikarp.
 

V Izmirju ste delovali že v času številnih napadov na duhov-

nike in škofe. Nasploh imajo kristjani v Turčiji kar veliko izzi-
vov na kakšen način oznanjati evangelij.

Oznanjevanje je mogoče najprej z življenjem vrednot, ki jih 
vsebuje evangelij, in sicer pomeni to izpolnjevati Kristusove 
zapovedi, predvsem pa to pomeni živ odnos do Kristusa vsta-
lega. On sam nas poučuje, kako ravnati v določenih situacijah 
in kako odgovoriti na vprašanja, ki jih postavljajo tisti, ki iščejo 
resnico.
 
Kakšen pričevalec vere ste?
To je izredno izzivalno in zahtevno vprašanje. Mislim, da se to 
izraža v mojem prizadevanju, da bi kot romar šel neprenehoma 
naprej. Nikoli se nisem imel za popolnega, nikoli nisem dosegel 
cilja, tako da bi mogel reči: sedaj pa ni treba nadaljevati. Bog 
je nedoumljiv, nedopovedljiv in neskončno presegajoč, zato 
je potrebno nenehno iskanje, nenehno prizadevanje. Mislim, 
da bi se mogel poimenovati z besedami: iskalec poti. Podobno 
kot piše naš pokojni alpinist Nejc Zaplotnik: »Kdor išče cilj, bo 
ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno 
nosil v sebi … Pripravljen sem bil vedno pustiti vse za seboj, da 
sem še lahko hodil po poti ...« Menim, da te besede v polnosti 
veljajo tudi zame, vendar je ta moja pot vodila vedno najprej k 
človeku in božji navzočnosti v njem. Zelo me boli, da se je naš 
narod, predvsem mladi rod, oddaljil od vere. To je kakor da 
izgine voda iz studencev življenja. Ali pa je ta voda zastrupljena 
z ideologijami izničenja vrednot, ki pravzaprav uničujejo člo-
veško dostojanstvo. 

Msgr. dr. Martin Kmetec se je rodil leta 1956 na Ptuju, leta 1983 je bil 

na Ptujski Gori posvečen v duhovnika. Pred desetimi leti je na ljubljan-

ski Teološki fakulteti doktoriral na temo Islamizem v Turčiji in njegova 

kritika. Msgr. Kmetec govori slovensko, turško, francosko, arabsko in 

italijansko.

Novi izmirski nadškof metropolit v Turčiji živi že 20 let in je znan po skrbi 

za mala občestva katoličanov, ki jih je tam okrog 50.000. 
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Nagrajenci Agencije za 
varnost prometa

Deset let 1. ptujske skupine Šole zdravja 

Pasji park ni pasje javno 
stranišče

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek se je s sprejemom 
v mestni hiši zahvalila nagrajencem Javne agencije za varnost 
prometa ter jim čestitala za izjemen prispevek na področju pre-
ventivnega dela in večje varnosti v prometu. Srebrni znak Javne 
agencije za varnost prometa sta prejela Robert Brkič in mag. 
Silvester Vogrinec, zlati znak je prejela Kristina Pšajd, preje-
mnica »svečane listine« Javne agencije za varnost prometa pa 
je Biotehniška šola Ptuj.

11. junija 2021 je Šola zdravja skupina Ptuj - Ljudski vrt, ki šteje 
86 članov, praznovala deseto obletnico delovanja. Obeležili so 
jo na tradicionalen način ob 8. uri zjutraj s telovadbo 1000 gi-
bov v Ljudskem vrtu, pridružile pa so se jim še ptujske skupine 
Panorama, Rogoznica, Spuhlja in Breg. Po telovadbi je sledil 
kulturni program, ki so ga pripravili učenci OŠ Ljudski vrt. Na 
dogodku jih je pozdravila županja Nuška Gajšek in jim zažele-
la še mnoga leta druženj in gibanja, predsednica Društva Šola 
zdravja Zdenka Katkič pa je podelila nagrado za zaslužne člane 
prostovoljce Klotildi Letonja, dolgoletni članici skupine Ptuj - 
Ljudski vrt.

Pasji park se je med lastniki psov zelo dobro prijel, zagotovo 
je priljubljena lokacija, saj se lahko psi prosto, brez povodca, 
sprehajajo po malce večji površini, uporaba pa je brezplačna. V 
parku so nameščene klopi, koši za smeti in pasje iztrebke. Ob 
rednem vzdrževanju parka s strani JS Ptuj pa ugotavljamo, da 
posamezni pasji iztrebki nekako ne najdejo poti do tja, kamor 
sodijo – v koše, ki jih je na lokaciji več kot dovolj. Zato prija-
zen poziv lastnikom psov, da pasji park ni pasje javno stranišče. 
Površina je namenjena souporabi, vsak lastnik pa je dolžan po-
čistiti za svojim kosmatincem. Pobiranje pasjih iztrebkov je do-
ločeno tudi z Odlokom o JRM na območju Mestne občine Ptuj, 
ki prepoveduje puščati iztrebke živali na javnih površinah, zato 
mora imeti vodnik psa pri sebi vrečko za pobiranje pasjih iz-
trebkov in jo mora na zahtevo občinskega redarja ali občinske-
ga inšpektorja tudi pokazati. Globa za kršenje znaša 100 evrov.

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc LetonjaStanka Krajnc Letonja
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Poletni festivali in dogodki vabijo v mesto

Kino brez stropa – za ljubitelje kina na prostem
Filmske projekcije na prostem so nepogrešljiv del ptujskega 
poletnega kulturnega in družabnega vrveža. »Kino brez stropa 
se je rodil na dvorišču Dominikanskega samostana, več let je 
kraljeval na Ptujskem gradu, leta 2019 se je razbohotil na griču 
Panorama, v koronskem 2020 se je prelevil v 1. Ptujski drive-in 
kino, letos pa projekcije selimo na novo prizorišče: dvorišče za 
kinom,« je povedala vodja Mestnega kina Ptuj Nina Milošič. 
Kino brez stropa 2021 bodo odprli v petek, 9. julija, ob 21. uri 
s filmom Dežela nomadov in koncertom skupine Êdna. V so-
boto, 10. julija, bodo ob 21.30 predvajali film Švic ter v nedeljo, 
11. julija, film Kolektiv. 
V projekcijah na prostem bodo ljubitelji kina na prostem lahko 
uživali vse petke, sobote in nedelje v juliju in avgustu. Nekatere 
izmed njih bodo pospremljene s koncerti in dodatno ponud-
bo. Prodaja vstopnic bo potekala po spletu in pri blagajni kina. 
Vhod na dvorišče bo skozi dvorano kina. V primeru dežja bo 
projekcija v dvorani. 

13. Glasbeni festival Arsana med 17. in 29. julijem
Ptuj se meseca julija že vrsto let spreminja v svetovno stičišče 
glasbenih umetnikov z različnih koncev sveta. Letos bomo 
med 17. in 29. julijem na pravljičnih prizoriščih mestnega jedra 
lahko spremljali koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, 
rock, pop instrumentalne in vokalne glasbe. Ponovno bodo po-
tekali Poletna glasbena šola, poulično dogajanje, Oder mladih, 
Otroški glasbeni festival, Odprta kuhna in drugi dogodki. 
Festival pa se bo tudi letos začel s predfestivalskim vrhuncem 
– opernim večerom Opere Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor s simfoničnim orkestrom in solisti pod taktirko diri-
genta Simona Krečiča. Zgodil se bo 3. julija ob 20.30 v Arheo-
loškem parku Panorama in bo brezplačen. Prav ta večer vsako 
leto privabi veliko obiskovalcev, ki na trati uživajo ob vrhun-
skih glasbenikih. 
Vrhunci letošnjega festivala so še: PLIŠ (19. 7.), Vasko Atana-
sovski & Zoran Majstorović (20. 7.), Vox Arsana, Vlado Kreslin 
& Godalni orkester (23. 7.), Big Band RTV Slovenija & Elda 
Viler, Nuša Derenda, Oto Pestner, Nina Strnad, Saša Lešnjek 
in Tilen Artač (24. 7.), iz ZDA bodo prišli Naturally 7 (25. 7.), 
Tadej Toš – Stand up (26. 7.), APZ Univerze na Primorskem & 
Bedtime Story Strings (27. 7.), Sabina Cvilak (28. 7.) in Perpe-
tuum Jazzile (29. 7.). 
Festival Arsana je v dosedanjih dvanajstih različicah z več kot 
850 dogodki na številnih prizoriščih mestnega jedra gostil že 
več kot 8500 umetnikov in privabil več kot 370.000 obiskoval-
cev. Precej dogodkov bo ponovno mogoče spremljati tudi po 
spletnem prenosu v živo.

19. Festival sodobne umetnosti Art Stays, Structura 
Letošnji festival bo postavil na ogled pester izbor del več kot 
60 umetnikov, ki prihajajo s celega sveta. Kipi, instalacije, slike, 
fotografije, videi in site-specific projekti bodo skupaj sestavili 
strukturo letošnjega festivala in obiskovalcem ponudili res izje-
mne vizualne užitke.
Pred nami so sedem izjemnih razstav, ki jim delajo družbo 
umetniške intervencije v starem mestnem jedru, in dogodki 
otvoritvenega vikenda med 8. in 11. julijem, ki bodo ponudili 
pester in bogat program, začinjen s sodobno umetnostjo. Pou-
darjajo čaroben baročni otvoritveni performans ruske umetni-
ce Sashe Frolove, večernega odprtja razstav, ki so pravzaprav 
najpomembnejši del festivala Art Stays, izjemno sobotno ume-
tniško intervencijo INFRA-STRUCTURA, ki bo spremenila 

Mateja Tomašič
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veduto mesta, večerne koncerte, med njimi Brotherhood Trio 
in ptujska skupina Anomalo. Vsak dan bodo potekali tudi po-
govori z umetniki in kustosi, zadnji dan otvoritvenega vikenda 
pa že tradicionalen jutranji vodeni ogled po vseh ptujskih raz-
staviščih – Galerija mesta Ptuj, Dominikanski samostan, Ptuj-
ski grad, Galerija Magistrat, Razstavišče Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj, Miheličeva galerija, Galerija FO.VI in staro mestno jedro.
»Letošnja festivalska izdaja STRUCTURA razkriva željo, da 
pogledamo na stvari z druge perspektive, začenši iz globine, iz 
same slovnične strukture, ki jo sprva zgradimo in nato z njeno 
pomočjo beremo svet okoli sebe,« je povedal direktor festivala 
Jarnej Forbici. 

25. izvedba festivala Dnevi poezije in vina
Jubilejni Dnevi poezije in vina, ki vsako leto poleti gostijo šte-
vilne priznane pesnike z vsega sveta ter izbrane domače vinarje, 
bodo še posebej svečani. Festival bo potekal med 24. in 28. av-
gustom. Na Ptuju, v Ljubljani in drugih mestih po Sloveniji in 
v zamejstvu se bo predstavilo 35 pesnikov iz 20 držav. Nastopili 
bodo na več kot 60 festivalskih dogodkih.
Častna gosta bosta češki pesnik Petr Borkovec in Ana Luisa 
Amaral iz Portugalske. Odprto pismo Evropi letos piše Büch-
nerjev nagrajenec in eden najbolj prevajanih nemških pesnikov 
Durs Günbein. V fokus pa postavljajo tudi slovenskega avtorja, 
Prešernovega nagrajenca Ferija Lainščka.
Po besedah organizatorjev se obetajo vrhunske vsebine, ki so že 
stalnica festivala in pritegnejo največ obiskovalcev, med njimi 
velika večerna branja, ki se selijo na ptujsko mestno tržnico, 
dvoriščna branja, vinske degustacije, otroški program, prilju-
bljene Hude pokušnje! in druge vsebine, ki uspešno povezujejo 
poezijo z drugimi umetniškimi zvrstmi za vse starostne in inte-

resne skupine. Nekateri dogodki bodo dostopni tudi na spletu. 
Večina dogodkov bo brezplačnih, potekali pa bodo v sloven-
skem in angleškem jeziku.
»Presežni družabni dogodek bo v soboto, 28. avgusta, ko bo 
od poldneva dalje potekala Poezija okusov, vinsko-kulinarična 
promenada z bogatim kulturnim programom, ki se bo zaključil 
z velikim pesniškim branjem in koncertom dua Silence,« je po-
vedala producentka festivala Sabina Tavčar.

Mestno gledališče Ptuj na pot po festivalih
Po veliki uspešnici Gajaš, arestant izpod peresa letošnjega Pre-
šernovega nagrajenca Ferija Lainščka filmski, televizijski in gle-
dališki igralec Vlado Novak, tokrat brez maske na obrazu in 
brez pretirane distance, spregovori o svojem življenju ter naredi 
zaključni obračun. Natanko 25 let po prvi uprizoritvi poklicne-
ga gledališča na Ptuju (Govor malemu človeku, 1996), tokrat 
znova v Lainščkovi zgodbi, in sicer v izvedbi istega tandema 
kot pred 25 leti: režiser Samo M. Strelec in Vlado Novak kot 
mehanik Pišti Gajaš. 
»Po premieri predstave Gajaš brez maske in junijskih pono-
vitvah naših najbolj vročih predstav se med poletjem odpra-
vljamo na festivale po Evropi. Predstava Škofjeloški pasijon v 
režiji Jerneja Lorencija in koprodukciji s PG Kranj bo med 1. 
in 3. septembrom premierno odigrana tudi na odru MG Ptuj 
na Ptuju,« napoveduje pestro poletno dogajanje direktor MGP 
Peter Srpčič.
V prvi polovici julija pa vabijo na predstavitev knjige Žlahtno-
žleht, ki sta jo napisala Svetlana Makarovič in Matej Šurc z ob-
vezno asistenco nepogrešljivega mačka Kotika, in je neke vrste 
nadaljevanje Luciferke.

Letos že XIV. Rimske igre 
Rimske igre bodo med 19. in 22. avgustom na Ptuju ponov-
no oživele blizu 2000 let stare zgodbe. Otvoritev z zanimivim 
programom v novem Teatru Rimskega kampa Poetovio bo v 
četrtek ob 19. uri. V petek predvidevajo celodnevno dogajanje 
v Rimskem kampu Poetovio, otroški tabor in večerni spektakel. 
V soboto, 21. 8., ob 11.00 bo povorka po ulicah Ptuja, popoldan 
pa se dogajanje spet seli na Štuke, kjer bo tudi večerni spektakel, 
v nedeljo pa bo v kampu družinski dan z zaključkom ob 17h.  

19. Grajske igre z grajsko kulinariko 
V soboto, 11. septembra, Grajske igre prinašajo doživetje zgo-
dovine s skupinami iz Slovenije in tujine,  ki ohranjajo tradicijo 
in kulturo srednjega veka. »Dopoldan se bomo v mestu poklo-
nili županji in povabili meščane na grajski turnirski prostor. 
Nato se bomo vsi sodelujoči v povorki odpravili do gradu,« je 
povedala predsednica društva Cesarsko kraljevi Ptuj, Marija 
Hernja Masten. Letošnje Grajske igre bodo posvetili kmečki, 
meščanski in grajski kulinariki, ki so jo jedli v 16. in 17. stoletju. 
Ob tem se bodo poklonili knezu in kneginji, plesali, vitezi se 
bodo potegovali za naklonjenost dekleta, dogajanje pa bo po-
pestrila tudi klepetava branjevka Urša.Fo
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ŠOLSTVO

V slovo pomahali in zapiskali ptujski mini 
maturanti

Petek, 11. junija 2021, je bil za vse enote Vrtca Ptuj poseben, 
ganljiv, hkrati pa vesel in razigran dan, ko so mini maturanti 
z bučnim žvižgom piščalk naznanili, da se poslavljajo od vrt-
ca. Kar 185 jih je pripravljenih, da jeseni prestopijo šolski prag. 

Stanka Krajnc Letonja
Ravnateljica Marija Vučak nam je o tem pomembnem dnevu 
dejala: »Otroci so veselo pomahali vrtcu ter staršem zaklicali 
pripravljeni smo. Ob 10. uri je v vseh enotah zazvenela himna 
mini maturantov in 'tršice' so se, kot pravi pesem, 'kislo drža-
le', saj gre v šolo generacija igrivih, radovednih in ustvarjalnih 
otrok. Spoštovani starši, hvala za vaše zaupanje in bodite moč-
na opora otrokom še naprej.«
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PROMET

Skupaj naredimo več za varnost otrok v 
cestnem prometu

Franc Kozel, predsednik SPVCP MO Ptuj

Vodstvo Osnovne šole Ljudski vrt je Mestno občino Ptuj v me-
secu maju 2021 obvestilo, da mnogi starši in drugi vozniki, ki 
vozijo učence v šolo, množično ustavljajo z vozili ob in na Žu-
pančičevi ulici pred zgradbo šole, s tem pa ovirajo in ogrožajo 
druge udeležence v cestnem prometu, tudi učence, ki jih vozijo 
v šolo.
27. maja 2021 smo med 7. uro in 8.15 opravili opazovanje od-
vijanja prometa. V tem času je bilo ugotovljeno, da je kar 106 
voznikov in voznic ustavilo vozilo na neprometnih površinah 
na zahodni strani pred glavnim vhodom šole, čeprav bi morali 
zapeljati na parkirišči na severni in južni strani, kjer bi učenci 
izstopili in varno nadaljevali pot do šole.
Ko sta bili neprometni površini ob Župančičevi ulici zasedeni, 
so posamezniki ustavljali na vozni površini in ovirali pretoč-
nost prometa. Prav tako ovirajo pretočnost prometa vozniki, ko 
se vključujejo v promet s teh površin z vzvratno vožnjo ali pri 
obračanju na vozišču.
Ugotovili smo tudi, da posamezne voznice, ki pripeljejo v šolo 
učence prvega razreda (rumene rutice) in ustavijo na površini 
na desni strani, gledano v smeri križišča Župančičeve ulice in 
Ulice 5. prekomorske, ne vodijo učencev na prehod za pešce, 
ki je oddaljen manj kot deset metrov. Učence prvega razreda 
bi morali vozniki ali spremljevalci s parkirišč voditi do vhoda 

– avle na južni strani zgradbe šole – in jih v avli predati infor-
matorju, ki je zadolžen za sprejem.
Starši ali drugi spremljevalci, ki učence vodijo čez ulico izven 
prehodov za pešce, ravnajo nasprotno s tem, kar jih v šolah in 
vrtcih učijo mentorji prometne vzgoje. S takim ravnanjem po-
polnoma razvrednotijo delo mentorjev.
V tem času, kljub epidemiji covida 19, v enotah Vrtca Ptuj v 
»mehurčkih« poteka izobraževanje otrok v starosti 4–6 let na 
temo varne udeležbe pešcev v prometu, v osnovnih šolah pa 
priprave in opravljanje kolesarskega izpita, ki ga opravljajo 
učenci 5. razreda.
Izobraževanje v vrtcih izvajajo članice skupine »Prometna 
vila«. V lutkovni igrici vseskozi sodelujejo otroci in odgovarja-
jo na vprašanje akterk. Ugotovili smo, da otroci dobro poznajo 
pravila, ki jih morajo upoštevati pešci v prometu. 
Vemo, da mentorji prometne vzgoje v šolah in vrtcih delajo zelo 
dobro, določeni starši in drugi vozniki pa s takim ravnanjem to 
razvrednotijo. Prosimo vas, da dosledno spoštujete prometna 
pravila in da ste svojim otrokom za zgled.
31. maja 2021 smo ponovno preverjali stanje odvijanja prome-
ta, ko sta promet nadzirali redarki medobčinskega redarstva. V 
času njune prisotnosti je bilo zaznano le manjše število kršitev. 
Sprašujemo se, ali udeleženci v prometu spoštujejo prometna 
pravila le zaradi redarjev in policistov. Če se stanje ne bo iz-
boljšalo, bodo pristojni zoper kršitelje začeli dosledno izvajati 
represivne ukrepe (globe).
Spoštovani, skupaj naredimo več za varnost udeležencev v ce-
stnem prometu, še posebej za varnost otrok!Fo
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Kristjan Čeh z novim slovenskim in evropskim rekordom do 
23 let!

Bronja Habjanič 

Ptujski atlet Kristjan Čeh je v metu diska postavil nov mejnik, 
tako v Sloveniji kot Evropi. Na prvi tekmi letošnje mednarodne 
atletske lige Telekom Slovenije na Ptuju, 27. maja, je postavil 

Enota VDC Ptuj Zavoda Dornava vabi s 
prikupno trgovinico

Kristjan Čeh je bil rojen 17. februarja 1999 na Ptuju. Tekmu-
je v metu diska za Atletski klub Ptuj. Osvojil je srebrno medaljo 
na sredozemskih igrah leta 2018 v Tarragoni ter zlati medalji na 
evropskem pokalu v metalnih disciplinah v Šamorínu in svetov-
nem mladinskem prvenstvu do 23 let v Gävleju. Leta 2020 je 
izboljšal več kot 20 let star slovenski rekord v metu diska, 7. 
junija na atletskem mitingu v Domžalah na 66,29 m, 23. junija 
na atletskem mitingu v Mariboru pa na 68,75 m, kar je bil tudi 
tretji najboljši izid sezone na svetu in svetovni rekord v kategoriji 
mlajših članov (do 23 let). 

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnar-
ja Dornava (ZUDV Dornava) je socialnovarstveni zavod, v 
katerem s procesi izobraževanja, usposabljanja, zdravstvenim 
varstvom in zdravstveno nego, zdravstveno rehabilitacijo, psi-
hološko in socialno obravnavo, z zaposlitvijo pod posebnimi 

pogoji ter s socialnovarstvenimi procesi prispevajo k celovite-
mu razvoju oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 
razvoju ter jim omogočajo socialno vključenost v obsegu nji-
hovih zmožnosti in jim zagotavljajo socialno varnost. Od leta 
2009 se to poslanstvo nanaša tudi na osebe z nezgodno poškod-
bo glave. Specialni interdisciplinarni procesi se odvijajo v Cen-
tru za vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 
(OE VDC Dornava), v katerem nastajajo različni izdelki, ki so 
odraz spretnosti uporabnikov, vključenih v delavnice. Prav po-
sebna enota centra so zaposlitvene delavnice na lokaciji stare 
vojašnice na Vičavi (DE VDC Ptuj), v katerih vsak posameznik 
najde svoje zadovoljstvo, saj lahko preizkusi svoje spretnosti in 
znanja v izdelovanju najrazličnejših izdelkov iz lesa in tekstila, 
polet domišljiji pa dopušča umetniška ustvarjalna delavnica. 
Uporabniki so veseli zadovoljstva kupcev, ki pridejo v njiho-
vo prikupno in dobro založeno trgovino z raznovrstno pale-
to uporabnih izdelkov. Tako lahko v njihovi trgovini najdete 
npr. izdelke za gospodinjstvo (podstavki, pladnji, prijemalke, 
krpe, predpasniki, prti, pogrinjki …), lično embalažo (nosilke 
za vino, škatle, skrinjice …), igrače za otroke (račke, otroška 
postelja, gugalnica, otroški stol …), unikatne izdelke iz gline ter 
mnoga druga izvirna darila za najrazličnejše priložnosti.

absolutni slovenski državni rekord in evropski do 23 let. Disk 
je zalučal 69,52 metra, kar je 77 centimetrov dlje od njegove 
prejšnje rekordne znamke. To je drugi rezultat sezone na svetu 
in več kot odlična napoved pred olimpijskimi igrami.

Črtomir Rosič
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100-letnica lovstva na Ptujskem

Zveza lovskih družin Ptuj - Ormož le-
tos praznuje častitljivih 100 let obstoja. 
15. maja mineva sto let od ustanovitve 
Podružnice Slovenskega lovskega dru-
štva na Ptuju. Ta je v letih pred drugo 
svetovno vojno opravila tudi pomemb-
no narodnopolitično poslanstvo in se 
uveljavila kot trdna slovenska lovska 
postojanka. Na bogato zgodovino so 
ptujsko-ormoški lovci izredno ponosni 
in jo bodo predstavili tudi v posebnem 
spominskem zborniku. 

ZLD Ptuj - Ormož kot območna lovska organizacija 
združuje 24 lovskih družin, v katere je skupno včla-
njenih 991 lovcev
V svojih vrstah imajo osem lovskih mojstrov, 156 lovskih ču-
vajev, 142 usposobljenih oseb ali preglednikov divjačine, 84 
strelskih sodnikov različnih rangov in kar nekaj kinoloških so-
dnikov, saj je njihova članica tudi LKD Ptuj - Ormož. Vodi jo 
predsednik dr. Srečko Felix Krope, njen častni predsednik pa 
je mag. Emilijan Trafela. ZLD razvija vse oblike lovskega delo-
vanja, od strokovnega dela in usposabljanj, lovskega izobraže-
vanja, lovskega strelstva, kinologije in kulture pa do vseh po-
trebnih organizacijskih dejavnosti, kot vezni člen med lovskimi 
družinami in Lovsko zvezo Slovenije. Posebno pozornost ZLD 
posveča razvoju lovske kulture in ohranjanju lovske tradicije. 
Skupaj z OZUL (Območno združenje upravljavcev lovišč Ptuj-
sko-Ormoškega lovsko upravljavskega območja) ZLD skrbi za 
trajnostno upravljanje z divjadjo kot delom našega naravnega 
bogastva, s tem pa tudi za ohranjanje naravnega okolja za vse 
prostoživeče živalske vrste. S svojimi dejavnostmi si ZLD priza-
deva za trajnostni okoljski razvoj in s tem ohranjanje habitatov 
(ustreznega življenjskega prostora) in biodiverzitete (pestrosti 
živalskih vrst). Za članstvo v lovskih vrstah je potreben lovski 
izpit, ki ga vsak član pripravnik opravi po praktičnem in teo-
retičnem usposabljanju in zajema vsa področja lovskega udej-
stvovanja.

Lovstvo je poslanstvo, usmerjeno k naravi, k ljudem 
in k odnosom na vseh ravneh
»Za naše območje je število lovskih organizacij in članov na 
ustrezni ravni. Vrednote, ki so bile postavljene ob začetku de-
lovanja lovskih organizacij, so bile prave, predvsem zato, ker 

veljajo še danes. Obletnica naše zveze dejansko pomeni 100 let 
neprekinjenega delovanja lovstva na ptujsko-ormoškem po-
dročju. S takšno tradicijo se lahko pohvalijo le redke organiza-
cije. Ob tem prazniku se s ponosom oziramo na prehojeno pot, 
obenem pa s pogumom zremo v prihodnost, saj so pred nami 
pomembne usmeritve trajnostnega okoljskega razvoja. Tudi v 
bodoče bomo lovci trdno stali drug ob drugem, krepili svoje 
poslanstvo in delovali z doslednim upoštevanjem Etičnega ko-
deksa slovenskih lovcev,« pojasnjuje predsednik ZLD Ptuj - Or-
mož, dr. Srečko Felix Krope. 
 
Slovenskega lovca v prvi vrsti odlikuje predanost 
naravi, in to zlasti kot naravovarstvenika 
»Lovčevo vodilo je bilo, je in mora ostati skrb za naravo, za rav-
novesje v naravi med živalmi in njihovim habitatom, ki se je 
v zadnjih desetletjih drastično spremenilo v škodo vseh pro-
stoživečih živali, ne samo ali zgolj divjadi. Lovčevo dojemanje 
narave in naravnega okolja je kompleksno, vsak zakaj ima svoj 
zato, vsaka vrsta ima svojo funkcijo in ekosistemi bi morali biti 
čimbolj uravnovešeni. To pa je danes iluzorno pričakovati, saj 
je človek s svojim brezumnim in pohlepnim poseganjem v na-
ravo to osiromašil do te mere, da je resno načeto preživetje. Bili 
smo med prvimi, ki smo resno opozorili, da se bo narava za 
nepremišljene posege v okolju kruto maščevala. Dobrega lov-
ca torej odlikuje odgovorno ravnanje na vsakem koraku v prid 
za dobro divjadi. Vsak član LD mora nadgrajevati strokovno 
znanje, ohranjati lovsko tradicijo, skrbeti za spoštovanje viso-
kih etičnih načel, skrbeti za lovsko tovarištvo, ki je v zdajšnji 
potrošniški neoliberalni družbi večkrat načeto zaradi pohle-
pa po materialnih dobrinah,« dodaja častni predsednik, mag. 
Emilijan Trafela.

Bronja Habjanič

S podelitve lovskih spričeval mladim lovcem v Podlehniku, 5. junija 2021
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Nov učni prostor KGZ Ptuj

Zbiranje šolskih potrebščin

Stanka Krajnc Letonja
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Na prireditvi ob dnevu KGZS Zavoda Ptuj, ki je potekala 2. 
junija 2021, so odprli učni prostor izobraževalne narave za 
predelavo mleka in zelenjave. Učna sirarna sicer na ptujskem 
KGZ deluje že od leta 2004, do danes so izvedli več kot 70 iz-
obraževanj za več kot 1000 tečajnikov iz cele Slovenije, ki so 
želeli svoje znanje nadgraditi. Nov učni prostor je načrtovan za 
predelavo 1000 litrov mleka letno v zorjeni trdi in poltrdi sir, 
mehki sir, sir za žar in sveže proizvode ter za predelavo zele-
njave in poljščin v skupni količini pribl. 150 kilogramov letno 
v konzervirano zelenjavo, sušeno zelenjavo in poljščine, zamr-
znjeno zelenjavo in poljščine in namaze iz zelenjave in poljščin. 
V učnem prostoru bodo izvajali tudi različne delavnice glede 
na povpraševanje udeležencev, pa tudi takšne, za katere menijo, 
da bi bile primerne za kmetijska gospodarstva, kmetijske sve-
tovalce, ocenjevalce, dijake, študente živilskih smeri ter lokalna 
društva gospodinj.

Društvo prijateljev mladine Ptuj zbira šolske potrebščine za 
otroke iz socialno ogroženih družin iz lokalnega okolja. V CID 
jih lahko dostavite do 13. avgusta.
Društvo prijateljev mladine Ptuj letos znova zbira šolske po-
trebščine za otroke iz socialno ogroženih družin iz lokalnega 
okolja.
Lani smo z zbranimi finančnimi sredstvi in potrebščinami po-
magali 85 otrokom iz 41 družin. Vabljeni, da se akciji pridružite 
in s tem pomagate, da to število presežemo.
Pomagate lahko na dva načina:
–  Prispevate šolske potrebščine (zvezki, svinčniki, nalivna pe-

resa, barvice, ravnila, peresnice, šolske torbe, copati …).
–  Prispevate finančna sredstva, ki jih lahko nakažete na tran-

sakcijski račun št. SI56 0420 2000 0384 542, odprt pri Novi 
KBM, d. d., namen: šolske potrebščine 2021-22.

Zbrane potrebščine bomo predali Centru za socialno delo 
Spodnje Podravje, enota Ptuj, ki bo poskrbel, da bodo šolske 
potrebščine in delovni zvezki razdeljeni pomoči potrebnim 
otrokom.
Za več informacij sta vam z veseljem na voljo vodji projekta 
Nada Jeza (031 733 097) in Valerija Tekmec (031 366 896).
Šolske potrebščine lahko dostavite v CID Ptuj do petka, 13. av-
gusta, od ponedeljka do petka med 10.00 in 15.00.
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Zelo ponosni smo, da naša Slovenija 25. junija 
praznuje 30 let samostojnosti. Morali bi se skupaj 
veseliti naših doseženih in preseženih ciljev, a se 

državljanke/-i borimo za to, da našo državo, ustavne in človekove pra-
vice, naravo in vodo, same temelje naše demokracije zaščitimo pred 
škodljivo vlado, ki ruši, razdvaja, siromaši, uničuje in razprodaja našo 
državo. Ker škodljivi vladni Zakon o vodah ogroža našo čisto pitno 
vodo, omogoča privatizacijo javnih površin ter ograjevanje in ome-
jevanje dostopa do površinskih voda, se v Levici pridružujemo refe-
rendumski kampanji. Na referendumu 11. julija bomo zato glasovali 
PROTI zakonu ter tako zavarovali vodo, naše skupno naravno boga-
stvo, pred škodljivimi posegi vlade.
Iskrene čestitke ob dnevu državnosti! 

Junij je v znamenju 30-letnice samostojnosti Sloveni-
je. Sanje tolikih rodov v zgodovini naše domovine so 
se uresničile. Ni bilo samoumevno in potrebni so bili 

odločni koraki, da smo si svojo domovino izborili, zato ne pozabimo 
tudi na žrtve vojne. Danes pa bi potrebovali manj razhajanj v politiki 
in medsebojnih odnosih. Pozitivna naravnanost in medsebojno spo-
štovanje sta predpogoj razvoja na lokalni in državni ravni. Smo v času 
po epidemiji, ko moramo tudi na Ptuju vzpodbuditi strategijo razvoja 
na gospodarskem in družbenem področju. Potrebujemo aktivno vlogo 
akterjev razvoja. Participativni proračun služi aktivni vlogi občank in 
občanov v razvojnem načrtovanju, ki je dopolnitev izvajanju sprejete-
ga proračuna na mestnem svetu. Lepo praznujmo praznik domovine. 
MO N.Si Ptuj

Pred tridesetimi leti smo si izborili svobodo odločanja 
sami o sebi, postali smo svoj gospodar in dolgoletne 
sanje so se uresničile. Svobodo in samostojnost smo 

dobili tako, da smo si najprej izborili demokracijo, in to preko boja 
za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Od takrat se 
tudi vključujemo v evropske in evroatlantske povezave in zavezništva 
ter v svetovno mednarodno skupnost. Želimo živeti v svobodni in de-
mokratični državi, kjer bodo vrednote svobode, pravičnosti, solidar-
nosti in poštenja hodile z roko v roki z gospodarsko uspešnostjo in 
blagostanjem. Spomnimo se veličine in hrabrosti dejanj izpred 30 let, 
ki so nas vodila v samostojnost. Želimo ponosno in pokončno prazno-
vanje dneva državnosti. MO SDS Ptuj

Ptujčani, en lep pozdrav. 
Glasovanje in prvi koraki participativnega proračuna 
so za nami. Res, da so bili rahlo majavi in neodločni, 

a smo jih zmogli. Pokazatelj je 66 predlogov občanov in 41 predlogov, 
uvrščenih na glasovanje. Kaj sledi? Ko se glasovnice preštejejo, sledi 
objava in gremo naprej z izbranimi projekti.
Morda bo kdo nezadovoljen, ne obupati, naslednje leto bo nova prilo-
žnost. Lepo pa je bilo slišati, da bodo občani za naslednje leto prijavili 
še več projektov. Morda bo to pravi razlog, da MOP nameni še več 
sredstev in se bo treba še bolj potruditi z vašo idejo, da bo prejela več 
glasov. Nas v društvu PJN je najbolj razveselilo kar nekaj pohval o iz-
polnjeni obljubi, ki smo jo dali na volitvah. Pomeni, da smo na pravi 
poti za naslednji mandat.

Ob 30-letnici naše države je čas, da se spomni-
mo pomembnih dogodkov in projektov, ki so 
odlikovali naša življenja, naše skupne uspehe, 
pa tudi še neuresničene želje. Predvsem pa je 

čas, da ob pomembnih trenutkih, ko naš vsakdanjik oblikujeta zdra-
vstvena in prihajajoča gospodarska ter socialna kriza, pogledamo na-
prej. Da skupaj snujemo načrte za nadaljnjih trideset let. Ob 25. juniju, 
dnevu državnosti, bodimo ponosni na lastno državo. Z optimizmom 
in upanjem se v družbi najbližjih ter prijateljev zazrimo v čas, ki je 
pred nami. Praznujmo ponosno! Ob vstopu v poletne mesece vam že-
limo čim več prijetnih trenutkov. Obiščite gostince, muzeje, festivale, 
dogodke … Vse, ki v mestu ustvarjajo. Vaš obisk in podpora je v teh 
časih izjemnega pomena. Ptuj smo ljudje.

Spoštovani občani in občanke, upokojenci in 
upokojenke!
Letos praznujemo 30 let svoje osamosvojitve, naša 

stranka DeSUS pa 30 let ustanovitve. Kar ni slučajnost, ampak je zave-
danje, da se nekdo mora postaviti za pravice upokojencev. Naši upo-
kojenci sodelujejo na vseh področjih, v ZDUS-u, v projektu »Starejši 
za starejše«, prostovoljstvu, sociali, zdravstvu, turizmu preko svojih 
članov v TD Ptuj. To skrbi za lepši videz mesta ob različnih priložno-
stih, kot so velikonočno okrasje na Slovenskem trgu, namestitev novih 
zastav v Evroparku, ureditev cvetličnih gred v DU Ptuj in Evroparku, 
cvetlični napis PTUJ na Ptujskem gradu, sodelovanje pri sončni uri pri 
cerkvi sv. Ožbalta. Vse za lepši videz našega mesta.  
Vsem občanom MO Ptuj čestitamo ob dnevu državnosti.

Delamo za Ptujsko regijo
V sredini maja se je Andrej Čuš mudil na delovnem 
sestanku na Ministrstvu za javno upravo RS, kjer je 
preverjal, kako daleč je obnova prostorov UE Ptuj.

Prejel je dobro novico, da so namenjena znatna sredstva znotraj Na-
črta za okrevanje in odpornost – področje javne uprave, cca. 1,3 mio 
evrov.
Načrt je trenutno na potrditvi pri Evropski komisiji. Upamo, da po-
stopki hitro stečejo in da bomo vsi v Spodnjem Podravju končno do-
čakali primerne in urejene prostore.

V starejši generaciji vzbujajo neprijetne spomine do-
godki, ki smo jih doživeli ob napadu s strani takrat 
skupne jugoslovanske vojske in od katerih mineva 30 

let. Junija pa smo si Slovenci tudi dokazali, da je največja moč naroda 
v slogi. To smo dosegli v prepričanju, da bo nova samostojna država 
slehernemu omogočala boljšo kakovost življenja in dela. Ocene, kako 
nam je uspelo, so zelo različne. Mnogi so nad doseženim upravičeno 
razočarani. A si je treba še naprej prizadevati za čim širšo socialno ko-
hezijo, ki bo zmanjševala razlike v gmotnem stanju in dohodku, dajala 
občutek pripadnosti, večala željo po sodelovanju in pripravljenosti za 
pomoč. Za vse to si prizadevamo tudi v naši listi. Naloga ni lahka, 
zmogli jo bomo lahko le medsebojno povezani. 
Čestitke ob dnevu državnosti, naj navdaja s ponosom!
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Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1110/26: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
s svojimi javnimi zavodi aktivno pristopi k vzpostavitvi sti-
ka z lastniki stavb, ki imajo izložbe na Murkovi ulici, kjer bi 
v okviru občinskega praznika v izložbah na ogled postavili 
umetnine umetnikov, s katerimi bi predstavili naše mesto 
skozi čas, kot ga vidijo umetniki skozi svoje ustvarjanje, ter 
tako ustvarili »Promenado umetnosti Ptuja« na Murkovi 
ulici.
Odgovor: Pobudo bomo preučili in pri lastnikih izložb, s kate-
rimi smo že vzpostavili stik v okviru krasitev izložb v času Ku-
rentovanja, preverili možnost izvedbe ter ali obstaja že kakšna 
druga namera uporabnosti teh izložb. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 1111/26: Parkirišče CP Ptuj je v zelo žalostnem in 
neurejenem stanju, odkar je v lasti CP Ptuj d. d.
Zato v imenu Svetniške skupine DeSUS MO Ptuj dajem na-
slednjo pobudo:
–  Delno porušena in poškodovana ograja naj se odstrani, ker 

ne služi svojemu namenu, ampak samo kazi podobo mesta.
 –  Pešpot med obcestnimi kamni za dostop pešcev do parki-

rišča naj se očisti plevela, ponovno nasuje z drobljencem 
ali asfaltira.

–  Zelenica – nasad nizkih grmovnic – naj se ob pločniku ob-
reže do roba asfalta pločnika, da ne bo moteče za pešce, 
predvsem invalide.

(Dokaz – fotografije v priponki.)
Odgovor: Javnim službam Ptuj je bila naročena ureditev gr-
movnic, da ne bodo ovirale pešcev na pločniku. Lastnika bomo 
pozvali k sanaciji ali porušitvi obstoječe ograje, ki kazi podobo 
mesta.
Pripravil: Tadej Zorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 1112/26: Dovozna cesta od glavne ceste do stano-

Odgovori na pobude in vprašanja s 26. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja s 26. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v 
ponedeljek, 24. maja 2021, ter odgovore nanje. V celoti so 
objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj, na povezavi 
https://www.ptuj.si/objave/232.

MESTNI SVET

vanjskih hiš parc. št. 485/21, k. o. 288 Rogoznica, je oprede-
ljena v javno dobro, lastnik je Mestna občina Ptuj. Dovozna 
cesta je v zelo slabem stanju. Upravljavec oziroma lastnik ce-
ste naj cesto uredi tako, da bo vožnja ali hoja po njej možna 
tudi v dežju in da bo možno ponoči videti vsaj 5 m pred sabo.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v ustre-
zno ureditev. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala po-
budo št. 1113/26: Že nekaj časa najemniki grobov na novem 
rogozniškem pokopališču opažamo, da je pipa v sanitarijah 
pokvarjena in voda sploh ne teče, pri pipah na grobnih po-
ljih pa ne samo da kaplja, ampak izteka s curkom. Naj Javne 
službe Ptuj, d. o. o., uredijo problem na WC-ju na samem 
pokopališču, da bo WC uporaben in da si bo po uporabi mo-
žno umiti roke.
Odgovor: Pipe na grobnih poljih so v dobrem stanju, redno iz-
vajamo pregled in jih tudi sproti zamenjamo, če pride do okva-
re. Velikokrat pa pride do izlivanja vode, saj obiskovalci pipe ne 
zaprejo do konca. V sanitarijah pokopališča se je izvedla zame-
njava pokvarjene pipe.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1114/26: Dajem pobudo, da se planirajo 
sredstva za prenovo igrišča, košarkarskih košev in nogome-
tnih golov v športnem parku ob OŠ Ljudski vrt. Ocenjena 
vrednost projekta je po izračunih med 20–25 tisoč evrov + 
DDV. Gre za izjemno obiskano in priljubljeno točko za ptuj-
sko mladino in družine. 
Odgovor: Celovita prenova igrišča v Ljudskem vrtu se načrtuje 
v naslednjem letu.
Pripravil: Boris Emeršič

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1115/26:
S strani več sosednjih županov sem v zadnjem obdobju slišal 
veliko nejevolje nad počasnostjo postopkov za pripravo in 
izvedbo sanacije spodnjepodravskega vodovoda. Prosim, da 
se mi obrazložita aktualno dogajanje in časovnica dejavno-
sti, saj je Vlada RS zagotovila sredstva iz evropskih sredstev 
tudi v novi perspektivi in škoda bo, če bomo ponovno zaspa-
li, na koncu pa krivili državo. 



25  ŠTEVILKA 6, JUNIJ 2021

MESTNI SVET

Odgovor: Dne 27. maja 2021 je bilo ponovno objavljeno jav-
no naročilo za Izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI 
za projekt Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje Po-
dravje, in sicer za sklope, za katere so se občine v okviru prvo-
tnega postopka javnega naročanja odločile, da ne želijo oddati 
naročila. Mestna občina Ptuj je v okviru prvotnega postopka 
oddala naročilo za svoj sklop. Rok za oddajo ponudb v pono-
vljenem postopku je 30. junij 2021.
Pripravila: Alen Jevtović in Adela Ferme
 
Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1116/26: Pri Osnovni šoli Breg pri prehodu 
za pešce naj se na obeh straneh spusti robnik, da bo možno 
prehod prečkati z vozičkom.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v ustre-
zno ureditev. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Andrej Čuš, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1117/26: Naredi naj se razčlenjen pregled, 
kateri in koliko stroškov je predvidenih za izvedbo partici-
pativnega proračuna.
Odgovor: Strošek oblikovanja in tiska zloženke znaša 585,60 
EUR, objave oglasa v Štajerskem tedniku (2-krat) 400,55 EUR, 
materialni stroški (tisk glasovnic, vabil ter kuverte) 3050,00 
EUR, poštne storitve 2186,70 EUR, izvedba izglasovanih pro-
jektov v letu 2022 125.000,00. Za izvedbo so tako predvideni 
stroški v višini 131.222,85 EUR. 
Pripravila: Jasmina Krajnc

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, 
je posredoval pobudo št. 1118/26: V zvezi z gradnjo bloka 
v Rabelčji vasi, ki ga gradi podjetje Tames, d. o. o., s Ptuja, 
imam naslednja vprašanja:
– Ali je bila glede na izdano gradbeno dovoljenje gradnja na-
vedenega bloka skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem?
Odgovor: Dne 25. maja 2021 je bila za stanovanjski blok O1/3 
v Rabelčji vasi sklicana komisija za tehnični pregled, ki bo ugo-
tovila skladnost gradnje glede na izdano gradbeno dovoljenje. 
Postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja vodi Upravna 
enota Ptuj.
–  S katere strani je bil predviden dovoz za potrebe gradbišča 

in same gradnje bloka?
Odgovor: Investitor je v času gradnje uredil dovoz po svojih 
parcelah iz smeri Spara.
–  S katere strani je predviden sedaj dovoz za stanovalce do 

novozgrajenega bloka (ali mimo trgovine Spar, kot je pote-
kalo v času gradnje, ali z gornje strani mimo stanovanjskih 
hiš), saj se je v času gradnje dovoz do gradbišča uredil po 
gornji strani s ceste mimo stanovanjskih hiš, ki so jo finan-
cirali stanovalci sami?

Odgovor: V zaključni fazi je izgradnja 1. faze ceste »C« do uvo-

za v stanovanjski blok. Dokler ne zgradimo cele ceste »C«, bo 
dovoz za stanovalce samo iz smeri Peršonove ulice. V času gra-
dnje bloka so vozili po zgornji strani mimo hiš, ker so potekale 
arheološke raziskave za predvideno cesto.
–  Če je dovoz predviden z gornje strani mimo stanovanjskih 

hiš, te ni mogoče urediti, saj je cesta široka samo 4 m in 
navedenega ne dopušča.

Odgovor: JP 831 441 je namenjena dvosmernemu prometu. Po 
tehnični specifikaciji TSC 03.300 je izjemoma možna manjša 
širina prometnih pasov pri hitrosti manjši od 40 km/h.
–  Kdo bo popravil poškodovano cesto na gornji strani mimo 

stanovanjskih hiš, ki se je poškodovala, ko se je začela upo-
rabljati kot dovoz do gradbišča po tistem, ko sta lastnici 
prepovedali uporabo prehoda preko njunega zemljišča na 
spodnji strani mimo trgovine Spar?

Odgovor: Če se ugotovijo poškodbe ceste zaradi izgradnje blo-
ka, jo mora sanirati investitor, torej Tames.
–  Kdo financira ureditev dovozne ceste za potrebe navedene-

ga bloka in v prihodnosti za potrebe vseh drugih blokov, ki 
so predvideni za gradnjo?

Odgovor: Izgradnjo ceste »C« bo financirala Mestna občina 
Ptuj. Za odsek 1. faze ceste je sklenjena pogodba o opremljanju 
z investitorjem, to pomeni, da cesto gradi Tames in jo bo po 
pridobljenem uporabnem dovoljenju predal Mestni občini Ptuj 
in s tem poravnal odmerjeni komunalni prispevek.
–  Zakaj je MO Ptuj skupaj s podjetjem Tames, d. o. o., in 

Vero Muršič podala vlogo za izdajo posebnega gradbenega 
dovoljenja za dovozno cesto in za katero cesto gre?

Odgovor: Mestna občina Ptuj je naročnik projektne dokumen-
tacije DGD, PZI za celotno cesto »C«. Ker nismo mogli prido-
biti gradbenega dovoljenja za celotno cesto (nerešene zadeve 
z nepremičninami), smo projekt razdelili na tri faze. Pridobili 
smo gradbeno dovoljenje za 1. in 2. fazo. 1. faza gradnje je v 
zaključni fazi, 2. fazo bomo nadaljevali, ko bodo zagotovljena 
sredstva v občinskem proračunu, in tretjo fazo, ko razrešimo 
lastnino nepremičnin.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1119/26: V občinah Podlehnik, Zavrč 
in Markovci so se postavile lične kolesarnice za 15 koles, ki 
omogočajo polnjenje e-koles s pomočjo sončnih celic in za-
klepanje vsakega boksa. Investitor niso bile občine, temveč 
družba Kig. Ali se v MO Ptuj razmišlja kaj v tej smeri?
Odgovor: Kolesarnice so bile postavljene v okviru projekta 
Naša Drava. Družba Kig, d. d, je kot najugodnejši ponudnik v 
okviru javnega naročila male vrednosti dobavila in izvedla po-
stavitev samih kolesarnic, ni pa jih financirala družba, ampak 
se je investicija poplačala v okviru projekta Naša Drava. Tudi 
na Mestni občini Ptuj razmišljamo v tej smeri, da bi na obmo-
čju naše občine tudi postavili infrastrukturo za bolj trajnostne 
načine potovanj, zato smo od družbe Kig, d. d., tudi pridobili 
ponudbe za postavitev podobnih kolesarnic, kot jih imajo v ob-
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činah Zavrč, Podlehnik in Majšperk.
Pripravil: Tadej Zorec

Aleksander Voda, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1120/26: Deponija gradbenega ma-
teriala na Cesti 8. avgusta nima urejenega odvodnjavanja, 
zato iz odloženega materiala nenehno – tudi kadar ni dežja 
– odteka voda, zaradi česar je cestišče, ki pelje k podvozu pod 
železniško progo, nenehno mokro, kar je moteče. Če ima na-
vedeno odlagališče dovoljenje za obratovanje, do tega ne bi 
smelo prihajati. Pozove naj se lastnik deponije, da uredi od-
vodnjavanje navedene deponije.
Odgovor: Po prejeti pobudi je bil s strani občinske inšpekcije 
opravljen ogled stanja dne 26. maja 2021 na kraju samem. Zo-
per lastnika predmetnega zemljišča je bil uveden inšpekcijski 
postopek, odrejeno je bilo, da v roku 15 dni prepreči neposre-
dno stekanje izcednih vod na javno cesto. 
Pripravila: Olga Fekonja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1121/26: Glede na zadnje 
spremembe Resolucije o nacionalnem programu razvoja 
prometa v RS za obdobje do leta 2030, v katerem je ptujska 
obvoznica predvidena za izvedbo po letu 2027, ponovno pre-
dlagam, da Mestna občina Ptuj odstopi od dogovora, ki ga 
je podpisal g. Senčar 11. julija 2018 v Markovcih in ki do-
voljuje, da se bodoča hitra cesta Ormož–Markovci naveže v 
Spuhlji na Ormoško cesto, ki je že tako preobremenjena s 
prometom. Za prebivalce Budine in Spuhlje je ta navezava 
že od vsega začetka nesprejemljiva ter škodljiva za zdravje in 
kakovost bivanja.
Odgovor: Na to temo smo imeli delovni sestanek. Občinska 
uprava je stališče, ki ostaja nespremenjeno, posredovala svetni-
kom. Iz razprave ni izhajalo, da bi svetniki zahtevali ali soglašali 
z odstopom.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1122/26: Glede na zadnje 
odkritje, da se iz omenjene čistilne naprave v bližnji potok 
ob vsakem večjem dežju izlivajo fekalne vode, predlagam, 
da se v letu 2022 zagotovijo sredstva za sanacijo omenjene 
čistilne naprave.
Odgovor: Dne 6. maja 2021 smo po elektronski pošti prejeli s 
strani upravljavca kanalizacijskega omrežja podrobnejše poja-
snilo, objavljeno na spletni strani v prilogi. Dolgoročno pa bo 
treba na obstoječem mešanem javnem kanalizacijskem sistemu 
za dokončno ureditev razbremenjevanja izvesti tri zadrževal-
no-razbremenilne bazene na levem bregu reke Drave, enega pa 
na desnem bregu. Ocenjena vrednost investicije iz IDZ v letu 
2006 je znašala 1.230.000,00 EUR.
Pripravila: Aleš Lešnik in Minja Vučinič

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1123/26: Zanima me po-
drobni časovni plan izvedbe ureditve športnega igrišča v ČS 
Jezero.
Odgovor: Terminski plan izvedbe investicije, kot je predviden 
v DIIP-u Športni park Jezero, je naslednji: od meseca aprila 
do junija se ureja projektna dokumentacija, ki bo vložena za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za klubski objekt. V mesecu 
maju smo izbrali ponudnika za ureditev igrišča, ki je dela začel 
v mesecu juniju in bo predvidoma v istem mesecu dokončal 
vsa predvidena dela (preplastitev igrišča, postavitev zaščitne 
ograje, postavitev urbane in športne opreme). V mesecu juli-
ju bomo začeli postopke za izbiro izvajalca gradnje klubskega 
objekta, katerega izvedba bo trajala še v avgustu in se s pridobi-
tvijo uporabnega dovoljenja končala predvidoma v oktobru, ko 
bo tudi sledila predaja v upravljanje upravljavcu.
Pripravil: David Majcen

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1124/26: Cesta ob OŠ Mla-
diki je v zelo slabem stanju in je v času dežja poplavljena, 
zato otroci pogosto ne morejo v šolo drugače, kot da brodijo 
skozi vodo. Predlagam, da se investicija v sanacijo ceste uvr-
sti v letu 2022.
Odgovor: Ob koncu meseca maja so bili očiščeni vtočni jaški 
meteorne kanalizacije. Dodatno se bo izvedlo popravilo asfal-
tnega vozišča. Celotna obnova je v skladu s planom Investicij-
skega vzdrževanja cest planirana v letu 2023.
Pripravil: Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1125/26: Več občanov se je 
odzvalo na članek v Tedniku glede dilem okrog svetniških 
pobud in mi podalo predlog, da bi svetniške pobude bile po-
sebej na vloženem listu zraven vsakokratne številke Ptujča-
na. Tako bi si jih lahko shranjevali posebej, hkrati pa njihova 
dolžina ne bi vplivala na vsebino Ptujčana.
Odgovor: Dodatna stran, vložena v vsakokratno številko Ptuj-
čana, znaša 0,04 evra. Vrednost brez DDV za 9200 izvodov je na 
podlagi prejete ponudbe 378,9 evra na stran. Glede na dogovor 
o krajšanju oz. objavi krajše različice v Ptujčanu smo dodatne 
strani za vsebino že pridobili. Tako je denimo majska številka 
obsegala le pet strani odgovorov. Če vzamemo povprečje prej-
šnjih številk, ko smo objavili celotno vsebino oz. 12 strani, bi 
to na posebej vloženih listih pomenilo dodatnih 4546,80 evra 
brez DDV mesečno, za 11 številk na leto pa dodatnih 50.014,80 
evra brez DDV.
Pripravila: Stanka Krajnc Letonja

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1126/26: Prejela sem več 
predlogov, da se prestavi cepilni center na primernejšo loka-
cijo od sedanje, saj ta ne omogoča kakovostne obravnave in 
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ustreznih delovnih pogojev, sploh v primeru dežja.
Odgovor: Pri iskanju ustrezne lokacije za cepilni center je bilo 
v igri več lokacij, ki pa so se ob podrobnejši preučitvi pokazale 
za slabše od trenutne (dostopnost za starejše, bližina parkirišča 
...). Trenutno lokacijo cepilnega centra smo izbrali skupaj z ZD 
Ptuj.
Pripravila: Alen Jevtović, direktor OU, in Nataša Koderman

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je posre-
doval pobudo št. 1127/26: Naj se preveri delovanje pitnika v 
Ljudskem vrtu, če ne deluje normalno, naj se tudi popravi.
Odgovor: Pitnik v Ljudskem vrtu je popravljen in normalno 
deluje. 
Pripravil: Tadej Zorec

Miha Požgai, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je po-
sredoval pobudo št. 1128/26: V zadnjem času je slišati veliko 
pripomb nad stanjem koles v sistemu brezplačne izposoje 
koles Pecikl. Koliko denarja namenjamo letno za vzdrževa-
nje? Bliža se sezona in naj bodo kolesa pripravljena na njo. 
Ali se razmišlja o kakšni dodatni novi lokaciji?
Odgovor: Za vzdrževanje in upravljanje sistema ima Mestna 
občina Ptuj z JSP, d. o. o., sklenjeno pogodbo. Mesečni stro-
šek za upravljanje in vzdrževanje sistema znaša 1212,63 EUR 
z DDV. Kolesa se pred sezono pregledajo, da zagotovimo, da 
so primerna za vožnjo, same poškodbe, ki nastanejo na kolesih 
zaradi uporabe, pa sproti odpravljamo. Skupaj letno namenimo 
za vzdrževanje in upravljanje sistema izposoje koles 14.551,56 
EUR z DDV.
Pripravil: Tadej Zorec

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 1129/26: Na pobudo št. 554/13, da 
naj se na Zelenikovi ulici (za mestno občino) odstrani del 
porušenega zidu zaradi varnosti mimoidočih in avtomobi-
lov, je bil podan odgovor, da bo izvedena odstranitev dela 
zidu, ki ogroža prometno in splošno varnost ljudi. Ta odgo-
vor je bil podan pred več kot letom dni, del porušenega zidu 
pa še vedno ni odstranjen. Prosim, če zadevo lahko uredite.
Odgovor: Na območju Zelenikove je bila izvedena odstrani-
tev delov zidu – gradbenih odpadkov, ki so bili porušeni na 
asfaltno vozišče v sklopu rednega vzdrževanja cest. Za popolno 
odstranitev zidu bodo pozvani lastniki nepremičnine št. 1225 
k. o. Ptuj, da izvedejo ustrezno zavarovanje oz. odstranitev dela 
nevarnega zidu.
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 1130/26: Na Zelenikovi ulici so na 
delu zemljišča postavljena korita, ki označujejo, da gre za 
parkirišča. Nikjer ni postavljene table, da gre za zasebno 
parkirišče. Kdo je upravitelj teh parkirišč? In zakaj so posta-
vljena korita?

Odgovor: Navedeno zemljišče ni opredeljeno kot javno parkiri-
šče, ampak kot pripadajoče zemljišče k stavbi Ulica heroja Lac-
ka 6. Upravitelji tega zemljišča so posamezni lastniki zemljišča. 
Postavitev korit je bila izvedena iz razloga, da parkirana vozila 
na tem zemljišču ne ovirajo prometa na cesti Zelenikove ulice.
Pripravil: Aleš Gregorec

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, 
je posredovala pobudo št. 1131/26: V tabeli na pobudo št. 
925/22 je zbranih pribl. 3.400.000 € presežkov prihodkov 
nad odhodki javnih zavodov konec leta 2019. Glede na to, da 
javnim zavodom ne sme biti cilj pridobivanje dobička, da-
jem pobudo županji, mestnemu svetu, strokovnim službam, 
da se del teh presežkov vplača v proračun Mestne občine Ptuj 
za naložbe v infrastrukturo.
Odgovor: V večini aktov o ustanovitvi zavodov je odločitev o 
porabi presežka prihodkov nad odhodki prepuščena svetu za-
voda na predlog ravnatelja/direktorja in ne Mestni občini Ptuj. 
Presežek prihodkov nad odhodki pa je skladno z določili aktov 
o ustanovitvi namenjen za dejavnost zavoda (kritje materialnih 
stroškov, tekoče in investicijsko vzdrževanje, pod določenimi 
pogoji tudi za plače), pri čemer je posebnost 28.a člen Zakona 
o vrtcih, ki določa, da se presežek prihodkov nad odhodki iz 
naslova cen programov v vrtcu, ki izvaja javno službo, upošteva 
pri prvi naslednji določitvi cene programov.
Pripravil: Benjamin Panikvar

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 1132/26: Prosim za tabelarično po-
ročilo zadnjih desetih let za vse javne zavode, koliko je zna-
šal dobiček, koliko so javni zavodi vložili z lastnimi sredstvi 
in koliko je investirala mestna občina za njihove investicije. 
Prosim samo za tabele z zneski in nazivi javnih zavodov.
Odgovor: Zaradi prostorskih omejitev je tabelarično poročilo 
zadnjih desetih let objavljeno na spletni strani.

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1133/26: Glede na zelo otežen dostop 
gasilcev na Ptujski grad v primeru požara pozivam, da se 
čimprej najde rešitev s pristojnimi inštitucijami in se postavi 
hidrant v javnem vodovodnem omrežju, namenjenem zago-
tavljanju požarne varnosti.
Odgovor: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za 
obrambo je med drugim zapisala naslednje: »Ne glede na ra-
zloge, ki so pripeljali do odločitve, da je za objekt Ptujski grad 
treba zagotoviti ustrezne vire vode za gašenje, pa smo mnenja, 
da je za izvedbo takšnega ukrepa odgovoren lastnik objekta. 
Menimo, da smo z zgoraj navedenimi pojasnili takšno mnenje 
ustrezno utemeljili.«
Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo RS sta v konkre-
tni zadevi soglasno zaprosila za mnenje najvišji organ kontrole 
državnih računov, državnega proračuna in celotne javne pora-
be, Računsko sodišče Republike Slovenije, ki nas je napotilo na 
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Ministrstvo za okolje ter Upravo Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, pri čemer pa smo od slednjih pridobili jasno sta-
lišče, da je za izvedbo hidrantnega omrežja odgovoren lastnik 
objekta (država).
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1134/26: Pri avtobusni postaji v Spu-
hlji na prehodu za pešce naj se preveri možnost postavitve 
semaforja s senzorjem oz. gumbom. Krajani opozarjajo, da 
šolarjem na omenjenem prehodu za pešce avtomobili in to-
vorna vozila ne ustavljajo in za prečkanje cestišča čakajo tudi 
več minut.
Odgovor: Predlagano pobudo bo obravnavala Komisija za av-
tobusna postajališča Mestne občine Ptuj in določila ustrezne 
ukrepe za ureditev varnega postajališča šolskega prevoza učen-
cev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval po-
budo št. 1135/26: Glede na to, da se radi ponašamo s titulo 
turističnega mesta, me zanima, ali se že pripravlja kakšna 
analiza aktualne Strategije razvoja in trženja turistične de-
stinacije Ptuj 2017–2021? Prav tako me zanima nova stra-
tegija, ki bo to aktualno nasledila, kdo sodeluje pri njenem 
nastajanju, kdaj bo predstavljena javnosti, ali je usmerjena 
v trajnostni in ustvarjalno-kulturni turizem, ki je trenutno 
v trendu na svetovni ravni, ter na kak način se namerava de-
stinacija Ptuj bolje povezati s konkretnimi produkti z desti-
nacijami in iniciativami v okolici (Drava bike, Visit Maribor, 
Visit Haloze, Visit Ravno polje, Visit Jeruzalem-Ormož).
Odgovor: 8. junija 2021 smo imeli neformalni delovni sestanek 
s STO, na katerem je sodelovala tudi županja. Dogovor sestan-
ka je, da začnemo svojo strategijo pisati vzporedno z državno, 
da bomo lažje usklajevali vsebine. Strategijo bomo tako začeli 
pripravljati najkasneje v naslednjem mesecu. 
Za prehodno obdobje smo lani, po koncu prvega vala epide-
mije, pripravili analizo okrevanja po covidu, v okviru katere so 
zajeti tudi predlogi razvojnih smernic in izvedbenih ukrepov, 
ki jim sledimo pri izvajanju ključnih dejavnosti zavoda in pote-
kajo v tesnem sodelovanju z nosilci turistične ponudbe. Posta-
vljene usmeritve v okviru narejene analize veljajo tudi za obdo-
bje epidemije in okrevanja po epidemiji v letu 2021. Usmeritve 
se bodo, glede na situacijo, dopolnjevale in spreminjale vse do 
sprejetja nove strategije. Več podatkov je razvidnih iz priloge 
k odgovoru. Med ključne prioritete na tem področju zagotovo 
sodi razvoj trajnostnega turizma visoke dodane vrednosti, ki 
v rast in razvoj vključuje lokalno skupnost in turistične dele-
žnike. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1136/26: Zanima me, kakšne dejavnosti so bile s 

strani Zavoda za turizem Ptuj doslej izpeljane v okviru pro-
jekta Slovenija – evropska gastronomska regija 2021. Prav 
tako me zanima, kdaj bo stekla kakšna konkretna akcija, ki 
bo vabila goste h konkretnim ponudnikom, ki so bodisi v 
sodelovanju z zavodom za turizem bodisi sami ustvarili po-
nudbo v okviru projekta gastronomske regije. Prav tako me 
zanima, če se dela kaj v smeri, da bo kakšna ponudba s Ptuja 
v katalogu tasteslovenia.si.
Odgovor: V zloženki Kulinarično potovanje po Ptuju skozi 
čas, ki je že na voljo v digitalni obliki, smo predstavili značil-
nosti kulinarike na svojem območju skozi različna zgodovin-
ska obdobja. Ob tem smo v zloženko vključili še vse obstoječe 
kulinarične prireditve v destinaciji (Salon Sauvignon, Dobrote 
slovenskih kmetij, Kuhna na dvorišču itd.) skupaj s Kulinarič-
nimi doživetji na zgodovinskih prizoriščih – gre za projekt so-
delovanja Zavoda za turizem Ptuj s ptujskimi gostinci in vinarji 
v okviru izvedbe vrhunskih kulinaričnih doživetij na šestih 
zgodovinskih lokacijah Ptuja od julija do decembra. V izvedbo 
in organizacijo dogodkov smo v želji po povezovanju šolstva 
in gospodarstva vključili tudi Šolski center Ptuj – Šolo za eko-
nomijo, turizem in kmetijstvo. V sodelovanju s PMPO pripra-
vljamo razstavo na mestni tržnici Prehranjevanje na Ptuju in 
njegovi okolici od nekoč do danes. 
Pripravil: Zavod za turizem Ptuj

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1137/26: Podajam pobudo, da se poda informacija, 
ali je v planu sanacija Lackove in Zelenikove ulice, za kar je 
že pripravljena dokumentacija. Sredstva za to pa so bila že 
pripravljena iz naslova CTN. Ali se bomo prijavili za nova 
sredstva iz naslova CTN za ti dve ulici?
Odgovor: Za projekt »Ureditev Ulice heroja Lacka in Zeleniko-
ve« smo v letu 2019 pridobili projektno dokumentacijo (PZI). 
Če bi v RS v finančni perspektivi 2021–2027 izvajali mehani-
zem CTN pod enakimi/podobnimi pogoji, kot je bilo to do se-
daj, bi se ob manjši reviziji PZI dokumentacije lahko prijavili 
za financiranje s strani EU z namenom sanacije degradiranih 
območij.
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1138/26: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj v 
prostorih stare steklarske po revitalizaciji zagotovi prostor 
za glasbeno šolo, saj je stavba, ki jo sedaj uporablja glasbena 
šola, v obupnem stanju in je nevarna za uporabo.
Odgovor: Stara steklarska bo po obnovi omogočala večjo izra-
bo prostora. Če bo prostor na voljo, ga bo seveda lahko upora-
bljala tudi glasbena šola.
Pripravil: Damijan Plajnšek

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1139/26: V športnem parku na Grajeni ob fitnesu 
na prostem naj se postavijo klopi in koši, ker občani, ki vadi-
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jo, trenutno ne morejo odlagati svojih oblačil in se po vadbi 
odpočiti. Prav tako manjkajo koši za smeti, kamor bi lahko 
občani odlagali smeti.
Odgovor: Klopi in koši se bodo postavili v sklopu ureditve 
Športnega parka Grajena.
Pripravil: Boris Emeršič

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1140/26: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k postavitvi galerije na prostem, kot je to primer do-
bre prakse v Mestni občini Ljubljana, v parku Tivoli.
Odgovor: Mestna občina Ptuj je že ob 1950-letnici prve pisne 
omembe Ptuja pripravila prvo razstavo na prostem, za kar so 
bili izdelani panoji, podobno kot v parku Tivoli. Zaradi izredno 
dobrega odziva nadaljujemo v mestu postavitve novih razstav. 
Slovenija je v tem letu evropska gastronomska regija 2021 in 
ob tej priložnosti pripravlja Zavod za turizem Ptuj razstavo na 
prostem. Panoji bodo v nadaljevanju uporabljeni tudi za razsta-
vo ob obletnici pobratenja z Burghausnom in ob kurentovanju 
ter drugih priložnostih.
Pripravila: Jasmina Krajnc

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1141/26: Na peš poti in kolesarski stezi od Grajene 
proti Ptuju ni nikjer nameščenih košev za smeti, kamor bi 
lahko sprehajalci in kolesarji odlagali odpadke, prav tako je 
na tej poti nameščena le ena klop. Predlagam, da se postavijo 
trije do štirje koši za smeti in dve klopci, kjer se bodo lahko 
sprehajalci odpočili ter odvrgli smeti v koše in ne v naravo.
Odgovor: Te lokacije smo že predvideli v načrtu postavitve, ki 
ga sproti dopolnjujemo skupaj z JS Ptuj. Koši in klopi so naro-
čeni. 
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval na-
slednje pobude:
–  Pobudo št. 1142/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 

Ptuj poda informacijo, kdo je sestavljal komisijo za izbor 
najboljšega predloga projekta Revitalizacija stare steklar-
ske in na podlagi katerih referenc je bila sestavljena komi-
sija.

–  Pobudo št. 1143/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj pojasni, kdo in na kakšen način je sprejel sklep o naj-
boljši idejni zasnovi in kdo so bili drugi, ki so izdelali idej-
ne zasnove, ker je iz dokumentacije razvidna le šifra.

–  Pobudo št. 1144/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj pojasni, na osnovi česa je določena vrednost investici-
je Revitalizacija stare steklarske in kdo ter na podlagi česa 
je to ocenil. (To je pomembno predvsem zaradi tega, ker so 
se dosedanji investicijski projekti izkazali za podcenjene in 
so se nato zmeraj pripravljali in podpisovali aneksi.) Vre-
dnost projekta je že sedaj presegla več kot 1 milijon € od 
prvotne cene in še vedno ne vemo, kako daleč bo šlo.

–  Pobudo št. 1145/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj pojasni, zakaj o možnih rešitvah za projekt Revitali-
zacija stare steklarske ni odločal mestni svet. Odločal pa 
je o  finančni konstrukciji brez možnosti alternativne izbi-
re. Odločitev je bila sprejeta na podlagi odločitve komisije 
brez predhodne pridobitve soglasja Mestnega sveta MO 
Ptuj.

–  Pobudo št. 1146/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, natančno koliko sredstev je bilo 
porabljenih in za katere namene od začetka priprav za pro-
jekt Revitalizacija stare steklarske do danes.

–  Pobudo št. 1147/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, KDAJ in KJE je bil objavljen NA-
TEČAJ za NADZOR pri projektu Revitalizacija stare ste-
klarske in kakšne so bile zahtevane REFERENCE. Če je bil 
natečaj izveden, kdo vse se je prijavil in s kakšnimi referen-
cami ter kdo je sprejel odločitev za izbor izvajalca nadzora?

–  Pobudo št. 1149/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, ali in kako je preverila, katere re-
ference ima projektantsko podjetje za Revitalizacijo stare 
steklarske, ki je bilo ustanovljeno 8. novembra 2019 (6. 
novembra 2019 je bilo pripravljeno gradivo za DIIP) in je 
bilo nato izbrano kot najprimernejši kandidat navkljub iz-
jemno kratkemu poslovanju.

–  Pobudo št. 1150/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj pojasni, na kakšen način je izbrala projektantsko pod-
jetje Elementarna, d. o. o., in ali je preverila status podjetja, 
ki je bilo ustanovljeno 8. novembra 2019, dva dni po pri-
pravljenem gradivu za DIIP Revitalizacije stare steklarske. 
Obstajajo dvomi o netransparentnem izboru projektanta 
in v tako zahtevnem projektu je pričakovati, da bo sode-
lovalo podjetje z referencami in ne nekdo, ki je bil ustano-
vljen le s tem namenom izvedbe projekta. Iz prilog pobude 
je razvidno, kdaj je bilo ustanovljeno podjetje in kdaj je bil 
pripravljen dokument DIIP.

–  Pobudo št. 1151/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, zakaj je pri projektu Revitalizacija 
stare steklarske prišlo do drobljenja postavk NADZORA 
na Strokovni nadzor in Koordinator varnosti pri delu, ki je 
po predpisih zajet v enotno postavko NADZORA. 

–  Pobudo št. 1152/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo, ali je bil natečaj izveden na podlagi 
ZJN, ki zahteva, da se razpis ali natečaj objavi na porta-
lu javnih naročil. Če ne, zakaj ne in kdo je o tem odločal, 
kdo se pozove, vrednost nadzora pa je bila postavljena na 
39.772,00 € z namenom, da se ne preseže mejna vrednost 
40.000,00 €, ki je potrebna za objavo javnega naročila v 
skladu z ZIUZEOP od 11. aprila 2020. 

–  Pobudo št. 1153/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj poda informacijo pri projektu Revitalizacija stare 
steklarske, da se prevetri strošek Arheologije. Ali je zajeta 
realna ocena, tako po količini ter po obsegu arheoloških 
izkopavanj, da se nam ne ponovi zgodba s tržnice, kjer je 
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bila navedba površine arheoloških izkopavanj po površini 
in globini močno poddimenzionirana.

Odgovor: Vsi postopki so bili izvedeni na podlagi veljavne za-
konodaje. Zaradi pomanjkanja prostora pa so odgovori na po-
bude št. 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1150, 1151, 
1152 in 1153 svetniške skupine DeSUS objavljeni na spletni 
strani.

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1148/26: Podajam pobudo, da se pojasni, na kakšen 
način uhajajo informacije iz MO Ptuj in kdo bo odgovoren 
za takšno uhajanje podatkov ter kdo posreduje dokumente 
občanom brez vednosti pošiljatelja. Sam sem moral kot me-
stni svetnik zaprositi za podatke po ZDIJZ, nekateri pa jih 
dobijo brez težav. 
Odgovor: V skladu z Zakonom o dostopu do informacij jav-
nega značaja (ZDIJZ) ima vsak pravico do prostega dostopa in 
ponovne uporabe informacij javnega značaja, s katerimi raz-
polagajo organi lokalnih skupnosti, razen izjem, ki jih zakon 
taksativno našteva. Zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja se lahko poda ustno (neformalna zahteva) ali z njeno 
vložitvijo (pisna zahteva). Mestna občina Ptuj v skladu s Splo-
šno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavnim Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno va-
rovanje in zavarovanje osebnih podatkov posameznikov. Nad-
zor nad nadaljnjim ravnanjem z informacijami, pridobljenimi 
na podlagi posredovanih dokumentov in gradiv, ni več v moči 
občinske uprave, temveč v osebni integriteti njihovega prido-
bitelja.
Pripravila: Merima Zenunović

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1154/26: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
še pred junijsko sejo 2021 organizira delovno srečanje sve-
tnikov Mestnega sveta MO Ptuj in predstavnikov Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, da si bomo izmenjali informaci-
je in poglede na razvoj našega mesta.
Odgovor: Sestanek z ZVKDS bomo sklicali, ko bomo imeli 
tudi s strani urbanistične komisije pripravljen prvi osnutek gle-
de vizije in razvoja v starem mestnem jedru. Takrat bo lahko 
razprava obsegala vse odprte dileme in bomo lahko argumen-
tirano razpravljali. Predvidoma bo ta sestanek potekal v jeseni 
2021. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1155/26: Podajam pobudo, da se v Krčevini pri 
Vurbergu št. 90 prestavi avtobusno postajališče na varnejšo 
lokacijo. Sedanje postajališče je označeno na vozišču v ne-
preglednem ovinku in je nevarno za učence, ki vstopajo na 
avtobus na tej lokaciji.
Odgovor: Predlagano pobudo bo obravnavala Komisija za av-
tobusna postajališča Mestne občine Ptuj in določila ustrezne 

ukrepe za ureditev varnega postajališča šolskega prevoza.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1156/26: Podajam pobudo, da se sočasno z gradnjo 
kanalizacije v Štukih od številke 18 do 22a uredi meteorna 
kanalizacija. Za ureditev tega področja je bila podana pobu-
da št. 574/13, prav tako pa je pobudo v letu 2015 podala Če-
trtna skupnost Panorama in še do danes ni realizirana.
Odgovor: Na območju javnih poti JP 828361 in JP 828311 se 
pojavlja vdor meteornih voda iz zalednega dela območja in 
okoliških hiš, ki nimajo urejenega sistema meteornih voda, in 
se meteorna voda nedovoljeno izliva na ceste in posledično na 
spodnji del naselja Štuki od hišne številke 18 do 22. S predlaga-
no pobudo bomo ponovno pozvali koncesionarja vzdrževalca 
občinskih cest podjetje Javne službe Ptuj, d. o. o., da pristopijo 
k čimprejšnji preprečitvi izlivanja meteornih vod na parcele in 
objekte stanovalcev.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1157/26: Podajam pobudo, da se pri domu krajanov 
Bratje Reš postavi hišica za avtobusno postajališče, saj to po-
stajališče uporablja veliko občanov in so prepuščeni vročini, 
mrazu, dežju ... Postavitev pokritega avtobusnega postajali-
šča bi bila vsekakor dobrodošla pridobitev za vse občane.
Odgovor: Predlagano pobudo bo obravnavala Komisija za av-
tobusna postajališča Mestne občine Ptuj za možnost umestitve 
avtobusne nadstrešnice ob avtobusnem postajališču.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1158/26: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj 
pristopi k urejanju gravitacijskih območij in šolskih okoli-
šev, ki so že pošteno zastareli in ne sovpadajo z aktualnim 
stanjem in kapaciteto določenih šol. Osnovna šola Ljudski 
vrt je ali pa bo v kratkem prenapolnjena, druge šole pa imajo 
še proste kapacitete, vendar jih MO Ptuj ne popolnjuje.
Odgovor: Ustvarjanje in vzpostavljanje novih šolskih okolišev 
je neposredno povezano s šolskimi prevozi, predvsem z vidika 
racionalizacije stroškov. Mestna občina Ptuj pripravlja inte-
gracijo šolskih prevozov z mestnimi prevozi tudi v dogovoru 
z Ministrstvom za infrastrukturo RS, s čimer bi Mestna občina 
Ptuj poleg osnovnošolcem omogočila prevoze občanov v celo-
tni občini za vse kategorije potnikov v obliki JPP, kot ga imajo 
tudi druge mestne občine. Na drugi strani je iz demografskih 
podatkov razbrati, da se demografska slika v MO Ptuj v vseh 
preteklih letih ni spremenila bistveno. Po opravljenem pogovo-
ru z ravnatelji osnovnih šol bi bile potrebne zgolj manjše spre-
membe in primernejša oblika razporeditve šolskih okolišev, 
kjer ne bi prihajalo do nepotrebnega podvajanja prevozov iz 
istih krajev v različne šole. 
Pripravil: Damijan Plajnšek
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Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1159/26: Podajam pobudo, da se iz naslova pri-
hodkov od podeljenih koncesij za vodno pravico za reko 
Dravo iz proračuna namenijo sredstva za sanacijo Vičavske 
poti. MO Ptuj že vrsto let prejema sredstva iz DEM zaradi 
vodne pravice. Reka Drava je kot povzročitelj in vzrok pri-
pomogla k poškodbi Vičavske poti, zato naj se sredstva za 
sanacijo zagotovijo iz te postavke.
Odgovor: Prihodki iz koncesije za rabo reke Drave za proizvo-
dnjo električne energije so sestavni del proračuna Mestne obči-
ne Ptuj, njihova namenskost posebej ni določena. Uporabijo se 
za financiranje nalog Mestne občine Ptuj, med katere sodi tudi 
urejanje občinskih lokalnih cest in javnih poti. Za sanacijo Vi-
čavske poti se lahko sredstva porabijo, če bo navedena sanacija 
vključena v proračun Mestne občine Ptuj, ki ga sprejme Mestni 
svet Mestne občine Ptuj.
Pripravil: Benjamin Panikvar

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1160/26: Podajam pobudo, da Komunalno podje-
tje Ptuj pripravi in javno objavi načrt in seznam celotnega 
hidrantnega omrežja v Mestni občini Ptuj. Prav tako naj se 
pripravi dejansko stanje delujočih in nedelujočih hidrantov 
in prikaže datumski interval vzdrževanja, servisiranja ipd.
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj, d. d., vsako leto, kot kon-
cesionar za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
oskrbe s pitno vodo, pregleda stanje hidrantov, kot je pogojeno 
v zakonodaji. V letu 2020 se je pregled opravljal v mesecih ok-
tober in november, seznam je posredovan Mestni občini Ptuj 
(priloga).
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1161/26: Podajam pobudo, da Javne službe Ptuj pro-
učijo možnost odprtja cvetličarne na novem Rogozniškem 
pokopališču v nedeljah. Več občanov zanima, ali obstaja mo-
žnost odprtja cvetličarne, saj imajo možnost obiska grobov 
svojcev le med vikendi.
Odgovor: Novela Zakona o trgovini ne dovoljuje poslovanja 
trgovine ob nedeljah in praznikih, kar velja tudi za cvetličarno 
na novem rogozniškem pokopališču.
Pripravile: Javne službe Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1162/26: Podajam pobudo, da se v Štukih na JP 
831201 sanira vozišče, ki je popolnoma uničeno.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v pre-
gled stanja in možnost ureditve.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1163/26: Podajam pobudo, da se v križišču Raičeve 

ulice, Trstenjakove ulice in Potrčeve ceste postavi ogledalo, 
ki bo pripomoglo k varni vožnji skozi križišče.
Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
koncesionarju občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v pre-
gled stanja in možnost ureditve.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1164/26: Podajam pobudo, da se pristopi k urejanju 
Slovenskega trga, kot je bil prvoten načrt ureditve trojčka 
trgov v mestu (Mestni trg – Tržnica – Slovenski trg), za kar 
je bila predvidena celostna obnova treh glavnih in povezo-
valnih trgov.
Odgovor: Leta 2010 so v Ateljeju Vozlič pripravili Koncept ure-
ditve ptujskih trgov. Koncept ureditve je bil predstavljen za pet 
trgov – Mestni trg, Mestna tržnica, Novi trg, Slovenski trg in 
Vrazov trg. Glede na razpoložljiva sredstva v občinskem prora-
čunu, predvsem pa glede na možnost pridobivanja sredstev še 
iz virov EU, sta bila v preteklih letih urejena dva trga (Mestni 
trg in Mestna tržnica), letos pa se bodo začela dela še na tretjem 
(Vrazov trg). Če bi v RS v finančni perspektivi 2021–2027 iz-
vajali mehanizem CTN pod enakimi/podobnimi pogoji, kot je 
bilo to do sedaj, bi lahko omenjeni trg prijavili za financiranje s 
strani EU z namenom sanacije degradiranih območij. 
Pripravila: Simona Kašman

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1165/26: Podajam pobudo, da se uvede izredni 
nadzor nad poslovanjem in delovanjem Vrtca Ptuj, ki naj ga 
izvede Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj, kjer se navkljub 
predlogom komisije za Vrtec Ptuj in predlogom MO Ptuj 
zadeve ne uredijo. Vodstvo Vrtca Ptuj zavrača vse pozive in 
predloge Mestne občine Ptuj in komisije k boljšemu in tran-
sparentnemu poslovanju.
Odgovor: Nadzorni odbor sprejme svoj letni program dela, ki 
ga med letom lahko spremeni ali dopolni (12. člen Poslovnika 
Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj). Na podlagi 2. od-
stavka 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne obči-
ne Ptuj nadzorni odbor lahko poleg zadev iz letnega programa 
dela obravnava tudi zadeve, ki jih s sklepom predlagata mestni 
svet ali župan. 
Pripravila: Maja Majnik Berghaus, predsednica Nadzornega 
odbora Mestne občine Ptuj

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1166/26: Podajam pobudo, da Mestna občina 
Ptuj v sodelovanju z Notranjo revizijo pri SOU Spodnjega 
Podravja uvede izredno revizijo nad poslovanjem in delova-
njem Vrtca Ptuj. Vodstvo Vrtca Ptuj zavrača vse pozive in 
predloge, ki jih je podala ustanoviteljica MO Ptuj, za boljše 
in transparentno poslovanje.
Odgovor: SNRS izvaja naloge notranje revizije v letu 2021 v 
skladu s potrjenim letnim načrtom dela. V načrtu dela, ki ga je 
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potrdila županja za Mestno občino Ptuj, ni načrtovan nadzor 
Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ptuj. 
Pripravila: Mihaela Strelec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1167/26: Oktobra 2021 nam poteče pogodba s 
sedanjim izvajalcem in bomo po poteku pogodbe primora-
ni prevzeti ceno, ki nam jo bodo ponudili. Sami pa nismo 
bili sposobni najti rešitve. Prvotno je bilo govora o 135 € na 
tono, sedaj pa že krožijo informacije o ceni 200 € in več, kar 
le spodbudi sume o netransparentnem delovanju in kartel-
nem dogovarjanju glede cen. V vseh treh prejšnjih pobudah 
so bili odgovori nejasni in nerazumljivi in zaviti v nejasnost 
in skrivanja jasnih odgovorov.
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj, d. d., bo v prvem tednu 
junija objavilo javni razpis za Prevzem in končno obdelavo 
dehidriranega blata iz CČN Ptuj. Od pridobljenih ponudb bo 
odvisno, kdo in pod kakšnimi pogoji bo prevzemal dehidrirano 
blato iz CČN Ptuj po poteku sedanje pogodbe.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1168/26: Ponovno podajam pobudo št. 1051/24, ki 
se nanaša na zagotovitev sredstev za nabavo ohišij za staci-
onarne merilnike hitrosti, ki bi jih postavili na vpadnicah v 
mesto in na mestih v bližini šol, vrtcev. 
Odgovor: Odgovor, ki so ga pripravile strokovne službe, je do-
polnila županja. Stališče županje ostaja enako. Radarji ali pa 
zgolj prazna ohišja so radikalni ali pa skrajni poseg, saj meni, 
da obstajajo druge možnosti. Odločitve vodstva so vedno poli-
tične, tudi ko slonijo na strokovnih podlagah.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1169/26: Podajam pobudo, da naj odgovore na 
postavljene pobude podajajo strokovne službe Mestne ob-
čine Ptuj in naj se odgovori ne popravljajo po potrebah in 
željah vodstva občine ter naj se preneha popravljanje in pri-
rejanje odgovorov. Popravljeni in dopolnjeni odgovori so v 
veliki meri pripravljeni na način, ki nima nobene povezave z 
dejanskim odgovorom na podano pobudo. Odgovore na po-
dane pobude naj pripravlja in podaja stroka in ne politika.
Odgovor: Odločitve vodstva – tako županje kot mestnega sveta 
– so vedno politične, tudi če slonijo na strokovnih podlagah. 
Pripravila: Nuška Gajšek, županja

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1170/26: Podajam vprašanje in pobudo, ali se je 
Mestna občina Ptuj prijavila na razpis EKO sklada in pristo-
pila k izgradnji polnilnic za električna kolesa, za kar je bila 
razpisana subvencija v višini 80 %. Če ne, zakaj ne? 
Odgovor: Za prijavo naložbe uvedbe sistema izposoje javnih 
koles mora občina imeti zraven sprejete Celostne prometne 

strategije tudi sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ki pa 
ga Mestna občina Ptuj nima, in tako nismo izpolnjevali pogo-
jev za prijavo na omenjeni razpis.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval 
pobudo št. 1171/26: Predlaga, da se dopolni 13.c točka dana-
šnje seje dnevnega reda. Prejel je obvestilo Komisije za pre-
prečevanje korupcije v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi 
pri Mestnem gledališču Ptuj.
Odgovor: Zadeva bo obravnavana v skladu z Zakonom o do-
stopu do informacij javnega značaja ter po tem objavljena kot 
drugi dokumenti v tej zadevi, v rubriki Gradiva na spletu.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja, in Alen Jevtović, direktor 
UO

Milan Klemenc, svetniška skupina DeSUS, je posredoval po-
budo št. 1172/26: Ponovno podajam pobudo, ker z odgovori 
na pobude št. 2005/25, 1065/24 in 974/23 nikakor nisem za-
dovoljen. Podajam vprašanja po alinejah:
–  Kdo je podpisnik odgovorov na pobude svetnikov glede 

Visoke šole na Ptuju (občanka, mestna svetnica, ravnate-
ljica, članica sveta zavoda, podpredsednica sveta zavoda 
ustanoviteljice ...)? Občane zanima, v kateri funkciji se 
podpisuje gospa Harb, ker iz podanih informacij ni razvi-
dno, kdo je podpisnik.

–  Koliko je aktivnih vpisov novih študentov v letošnjem šol-
skem letu? 

–  Koliko aktivnih študentov je še vpisanih v posameznem 
letniku – prosim za vsak letnik posamično? 

–  Koliko študentov mora zaključiti šolanje po letnikih in do 
kdaj je treba zaključiti šolanje? 

–  Kaj bo storilo vodstvo šole v primeru, da se v letošnjem 
letu ne pridobi koncesija? Je predvideno zaprtje REVIVIS-
-a in VŠ Ptuj?

–  Zakaj na spletni strani REVIVIS-a, ki je bila nazadnje po-
sodobljena v letu 2019 (http://revivis.scptuj.si/index.php/
en/en/en/), ni novih obvestil in pregleda delovanja REVI-
VIS-a?

 –  Zakaj je šola prenesla sedež s Krempljeve ulice 1 na Vičavo 
1, kjer fizično ni nikoli bil sedež REVIVIS-a in ne VŠP, saj 
objekta zaradi dotrajanosti ni bilo mogoče uporabljati?

–  Na katere naslovu je sedež Visoke šole na Ptuju in REVI-
VIS-a glede na to, da nimajo pravnoformalno sedeža na 
lokaciji Vičava 1, ki ni v lasti MO Ptuj oz. Republike Slo-
venije?

–  V mesecu februarju 2020 je bila opravljena menjava direk-
torjev Visoke šole na Ptuju, Roberta Harba je zamenjala 
Darja Harb. V AJPES-u je bila opravljena zamenjava di-
rektorjev, niso pa istočasno pristopili k spremembi sedeža 
šole z Vičave 1 na drug veljaven naslov. 

–  Objekt, ki ga uporablja Visoka šola na Ptuju, stavba 2602, 
na parceli 995/3, k. o. 400 Ptuj, po uradno dostopnih po-
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datkih nima hišne številke. Kdaj in na kakšen način bosta 
vodstvo Visoke šole na Ptuju in vodstvo REVIVIS-a uredi-
la hišno številko in vpisala pravi sedež na način, da bosta 
imeli obe instituciji urejen naslov in usklajene podatke z 
vsemi uradnimi evidencami (priloga 1) in veljavno zako-
nodajo?

–  Kako je lahko Visoka šola na Ptuju zasebna lastnina glede 
na to, da je ustanovitelj REVIVIS-a, katerega edini družbe-
nik je po AJPES-u Mestna občina Ptuj (priloga 2)?

Odgovor: Pripravili bomo odgovor in ga objavili na spletni 
strani.
Pripravila: Nuška Gajšek, županja 

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je podala pobudo št. 1174/26: Odgovor 1088/25 govori 
o tem, da se bo preverila možnost analize podatkov iz pri-
kazovalnika hitrosti »Vi vozite«. Te analize je v preteklosti 

delal g. Aleš Gregorec. Upa, da te table čemu služijo, da jih 
nismo na koncu na občini kupovali brez zveze, samo za to, 
da so nameščene. Verjame, da  se bo ta zadeva rešila. Ideja 
je, da denar, ki ga za nekaj porabimo, nečemu služi. Podala 
je tudi komentar, da so pobude zelo slabo obrazložene. Do-
govorjeni smo bili, da se v Ptujčanu objavi krajši odgovor, 
daljša pojasnila pa dobimo preko elektronske pošte oz. bodo 
objavljena na spletni strani.
Odgovor: Namen prikazovalnika »Vi vozite« je opozarjanje 
voznikov glede hitrosti vožnje na obravnavanem območju. Pri-
kazovalnik je interaktivna signalizacija, ki opozarja voznike in 
beleži podatke o hitrosti vožnje. S pomočjo programske opre-
me lahko pridobljene podatke pregledujemo in analiziramo. 
Pripravil: Tadej Zorec

Ptuj je gostil start 27. Dirke po Sloveniji

Start 27. kolesarske dirke po Sloveniji je 
letos potekal na Ptuju. Ogrevalni krog 
so kolesarji odvozili po starem mestnem 
jedru, uradni start dirke pa je sledil na 
Potrčevi cesti. Na startni listi je bilo 139 
kolesarjev iz 20 mednarodnih ekip – šti-
ri izmed njih sodijo v najvišjo kategorijo 
World Tour. Na tiskovni konferenci pred 
dirko, ki je potekala v Dominikanskem 
samostanu na Ptuju, so svoje napovedi 
in pričakovanja razkrili tudi kolesarski 
asi Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Di-
ego Ulissi.
Dirko po Sloveniji je letos sestavljalo pet 
razgibanih in nepredvidljivih etap, ekipe 
iz celega sveta pa so skupaj s številnimi 
obiskovalci imele priložnost občudova-
ti tudi lepote najstarejšega slovenskega 
mesta. Prvo ime v karavani je zagotovo 
bil Tadej Pogačar (iz ekipe UAE Team 
Emirates), aktualni zmagovalec Dirke po 
Franciji in nasploh eden izmed najbolj-
ših kolesarjev na svetu. Tadej svojih am-
bicij pred startom na slovenski pentlji ni 

Zavod za turizem Ptuj

skrival, na koncu pa jih je tudi opravičil, 
saj je Dirko po Sloveniji suvereno končal 
kot zmagovalec.
Ptuj je torej uspešno gostil kolesarsko 
karavano svetovnega kova in v svet po-
nosno poslal pisano razglednico iz naj-

starejšega slovenskega mesta. Za izje-
mno organizacijo in vzdušje na startu 
27. Dirke po Sloveniji so zaslužni števil-
na društva, šole, vrtci in posamezniki, 
ki so se nam pridružili na kolesarskem 
spektaklu.Fo
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Vožnja kolesarjev skozi staro mestno jedro
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POSTANI ZAČASNI SKRBNIK 
MALIH MAČJIH VELIKANOV

3. 7., 10.00–13.00 

CID Ptuj

FESTIVAL ARSANA 2021: 
GLASBA V PARKU

17. 7., 20.00 

Sončni park na Ptuju

NOSTALGIČNI VEČER NA KINU 
BREZ STROPA

31. 7., 21.00

Youtube profil Mestnega kina Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

PONEDELJEK, 28. 6.

10.00–12.00: Poletje na koleščkih, tečaj rolanja za otroke (4+), CID Ptuj 
(15 €) (do 2. 7.); 10.00–13.00: Izdelovanje letalskih modelov, zanimiv 
tečaj za otroke (11–15 let), CID Ptuj (10 €) (do 2. 7.); 10.00–12.00: Pole-
tne ulične delavnice, tradicionalne delavnice za otroke (6+) in predšol-
ske otroke s spremstvom CID Ptuj, Mestni park (do 2. 7.); 10.00–12.00: 
Otroci štejejo, ustvarjalne delavnice za osnovnošolce, Društvo Steza 
(do 2. 7.)

ČETRTEK 1. 7.

Družinska razmerja, strokovna pomoč in skupinske delavnice ob razve-
zi ali prekinitvi zakonske zveze in razmejitvi partnerskega ter starševske-
ga odnosa (Darja Nadelsberger Bene), Center Špajza modrosti

PETEK, 2. 7.

18.00: Večerja v grajskem parku, kulinarično doživetje v senci turniške-
ga parka, Grajski park Turnišče

SOBOTA, 3. 7. 

10.00–13.00: Postani začasni skrbnik malih mačjih velikanov, uspo-
sabljanje za prostovoljce (18+), o oskrbi mačjih sesnih mladičev (Mojca 
Grilc in Katja Štumberger iz Zavetišča za živali Maribor), obvezne prijave, 
CID Ptuj

PONEDELJEK, 5. 7.

10.00–12.00: Poletni hip hop, tečaj plesa s Plesno šolo Vibe (9–12 let), 
obvezne prijave, CID Ptuj (10 €) (do 9. 7.); 10.00–12.00: Poletne ulične 
delavnice, tradicionalne delavnice za otroke z bratoma Malek in Špor-
tno-cirkuškim društvom Eleja, CID Ptuj, Rimska ploščad (do 9. 7.)

TOREK, 6. 7.

9.00–12.30: Rubikova kocka za začetnike in nadaljevalce, delavnica 
za otroke (5+) s spoznavanjem tehnik sestavljanja priljubljene igrače, ob-
vezne prijave, Center Špajza modrosti

ČETRTEK, 8. 7.

18.00: Art Stays 2021: Otvoritveni performans, Dominikanski samo-
stan; 18.30–21.00: Odprtje razstav, prvi večer 19. edicije festivala so-
dobne umetnosti Art Stays v Dominikanskem samostanu, Ptujski knji-
žnici in v Galeriji mesta Ptuj; 21.00: BrotherHood, otvoritveni koncert 
glasbene zasedbe, Slovenski trg

PETEK, 9. 7.

17.00: Art Stays 2021: Afra Canaci, pogovor s kustosinjo razsta-
ve SINCRON GALLERY in direktorico znane italijanske galerije Kanali 
d’Arte, Miheličeva galerija; 18.00–21.00: Structure 04, 05, 08, odpr-
tje razstav s festivalskim vodnikom, Miheličeva galerija; 21.00: Natalija 
Tumpej & Matjaž Dajčar, koncert, Slovenski trg

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

SOBOTA, 10. 7.

10.00: Art Stays 2021: Sasha Frolova, pogovor z umetnico, rusko ki-
parko in performerko, Dominikanski samostan; 18.00–20.00: Structure 
04: Sasha Frolova & Kyoji Nagatani, odprtje razstav skulptur prizna-
ne ruske umetnice Saše Frolove in dela japonskega kiparja Kyojija Na-
gatanija, Ptujski grad; 20.00: Structure 01, voden ogled po razstavah 
in razgovor z umetniki; Galerija mesta Ptuj; 21.00: Anomalo: Walking 
Bridge, koncert mlade ptujske glasbene zasedbe, peš most; 22.00–
23.00: Infra-Structura, spektakularna video in pirotehnična intervencija, 
peš most

NEDELJA, 11. 7.

10.00–12.00: Guide Tour, Tradicionalen voden ogled po vseh ptujskih 
razstaviščih festivala, Dominikanski samostan

PONEDELJEK, 12. 7.

9.00–11.00: Poletne urice nemščine (10+), CID Ptuj (10 €) (do 16. 7.); 
10.00–12.00: Poletne ulične delavnice z bratoma Malek in Športno-
-cirkuškim društvom Eleja, CID Ptuj, Kvedrova ulica (do 16. 7.)

ČETRTEK, 15. 7.

9.00–11.00: Poslikaj si svojo majico, ustvarjalna delavnica za otroke 
(5+), obvezne prijave, Center Špajza modrosti

SOBOTA, 17. 7.

20.00: Festival Arsana 2021: Glasba v parku, koncert glasbenih za-
sedb Joker Out, Infected in Amy Winehouse Trbute by June, Sončni 
park na Ptuju

PONEDELJEK, 19. 7.

10.00–12.00: Poletna šola boksa, tečaj za otroke (8+) (Ivan Pučko 
ml., Boks klub Ring Ptuj), obvezne prijave, CID Ptuj (10 €) (do 23. 7.); 
10.00–12.00: Poletne urice italijanščine (10+) obvezne prijave, CID Ptuj 
(10 €) (do 22. 7.); 10.00–12.00: Poletne ulične delavnice, tradicionalne 
delavnice za otroke (6+) in predšolske otroke s spremstvom CID Ptuj, 
Arbajterjeva ulica (do 23. 7.); 21.00: Festival Arsana 2021: Pliš, kon-
cert, Dom kulture MuziKafe (15 €)

TOREK, 20. 7.

21.00: Festival Arsana 2021: Vasko Atanasovski & Zoran Majstorović 
– Balkan duo, Dom kulture MuziKafe (15 €)

SREDA, 21. 7.

9.00–11.00: Arhitektura iz krompirja, kreativna delavnica za otroke 
(5+), obvezne prijave, Center Špajza modrosti

PETEK, 23. 7.

20.30: Festival Arsana 2021: Vox Arsana, Vlado Kreslin & godalni or-
kester, Minoritski samostan (20 € prodaja, 22 € na dan dogodka)



Popolnejši seznam in opis dogodkov najdete na portalu www.disco-
verptuj.eu. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb progra-
ma ali odpovedi prireditev zaradi aktualnega stanja.

Avtomobilnost (avtorica Liljana Klemenčič), razstava knjig o avtomobilih ne-
koč in danes, pa tudi zanimivih modelov iz zasebne zbirke. Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj (Študijski in Mladinski oddelek), 1. 7.–31. 7. 2021, ponedeljek–
torek: 12.00–19.00, sreda–petek: 8.00–15.00; Čarobna potepanja (avtori-
ca Leonida Mesarič), razstava, na kateri boste lahko z različnimi prevozni-
mi sredstvi obiskali čarobne kraje po Sloveniji. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
(Mladinski oddelek), 1. 7.–31. 7. 2021, ponedeljek–torek: 12.00–19.00, sre-
da–petek: 8.00–15.00; Brezplačno počitniško varstvo v Špajzi, počitniško 
varstvo za otroke od prvega do šestega razreda s kreativnimi in ustvarjalni-
mi delavnicami, sprostitvenimi igrami in dejavnostmi na prostem (28. 6.–2. 
7. 2021: 7.30–15.30; 26. 7.–30. 7. 2021: 7.30–15.30; 23. 8.–27. 8. 2021: 
7.30–15.30). Za hrano je poskrbljeno. Obvezne prijave, Center Špajza mo-
drosti; Planinski tabor PD Ptuj, tabor za mladino in mlade po srcu. Planin-
sko društvo Ptuj, 18. 7.–24. 7. 2021 (Kosijev dom na Vogarju); Poletne po-
čitnice v CID-u, v CID-u se bo poleti zvrstil pisan nabor počitniških delavnic 
za otroke, poseben sklop delavnic pa bo namenjen mladim. Program (s pri-
javnicami, prijava obvezna) bo objavljen na spletni strani CID Ptuj, 28. 6.–31. 
8. 2021; Kino brez stropa 2021: Letni kino, filmske projekcije na prostem so 
nepogrešljiv del ptujskega poletnega kulturnega in družabnega vrveža, ki se 
letos seli na novo prizorišče: dvorišče za kinom, Kino Ptuj, 9. 7.–29. 8. 2021; 
30 let Ptuja v Republiki Sloveniji, razstava z izborom muzejskih predmetov, 
pridobljenih v zadnjih treh desetletjih, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Salon 
umetnosti, 25. 6.–5. 12. 2021, sreda–nedelja: 12.00–16.00

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI

KINO

PONEDELJEK, 5. 7. DO ČETRTEK, 9. 7.

10.00: Kino počitnice s filmi Otroci in živali: Lassie, srčna zgodba o ne-
razdružljivem prijateljstvu med fantom in njegovim psom; Sova in miška, 
domišljijska otroška dogodivščina; Kauwboy, preprost, a v tej preprostosti 
tudi preprosto genialen film, delo, ki govori tako v jeziku otrok kot odraslih; 
Mia in beli lev, film o nenavadnem prijateljstvu med deklico in levom, ki 
v afriški savani doživita neverjetno skupno popotovanje; Deček nevihte,  
čudovita in brezčasna avstralska zgodba Colina Thielea o nenavadnem in 
brezmejnem prijateljstvu; Kino Ptuj 

PETEK, 9. 7.

21.00: Kino brez stropa, začetek tradicionalnega filmskega dogodka s 
koncertom glasbene zasedbe Edna in filmom Dežela nomadov, Kino Ptuj 
(5 € /4 €)

PONEDELJEK, 19. 7.

17.00–19.00: Film od blizu/Mladi kino, delavnica eksperimentalnega fil-
ma za mlade (15+), na kateri boste raziskovali pametne telefone in njihove 
zmožnosti snemanja slike in zvoka (Hana Repše), obvezne prijave, CID Ptuj 
(15 €)

NEDELJA, 25. 7.

10.00: Kino vrtiček v okviru Festivala Arsana: Troli na svetovni turneji, 
projekcija filma o priljubljenih malih bitjih, ki ljubijo ples in glasbo, ter pevska 
delavnica z Ano Delin, Kino Ptuj (3 €)

SOBOTA, 31. 7.

21.00: Nostalgičen večer na Kinu brez stropa s filmom Poletje ’85, pro-
jekcija filma in dogodek v živo, na katerem gostuje Albin Bezjak, tokrat s 
filmsko glasbo, v kino preobleki, Kino Ptuj (5 €/4 €)

SOBOTA, 24. 7.

11.00: Odprta kuhna, gurmanske avanture na edinstveni kulinarični tržnici, 
Zavod za turizem Ptuj, Mestni trg na Ptuju; 21.00: Festival Arsana 2021: 
Big Band RTV SLO s solisti, gala glasbeni spektakel, minoritski samostan 
(20 €/25 € na dan dogodka)

NEDELJA, 25. 7.

20.30: Festival Arsana 2021: Naturally 7 (ZDA), koncert ene najpomemb-
nejših vokalnih skupin na svetu, ki se bo predstavila z virtuoznim nastopom 
»VOLCAL PLAY«. Minoritski samostan (35 € prodaja, 39 € na dan dogodka)

PONEDELJEK, 26. 7.

10.00–12.00: Glinene zverinice, delavnica za otroke (8+), na kateri bomo 
z mentorico izdelali svoje zverinice iz gline (Zvezdana Novaković), obvezne 
prijave, CID Ptuj, (10 €); 10.00–12.00: Zaplešimo po indijsko, zabavna po-
čitniška delavnici za otroke (6+), obvezne prijave, CID Ptuj (10 €) (do 30. 7.); 
10.00–12.00: Poletne ulične delavnice, tradicionalne delavnice za otroke 
(6+) in predšolske otroke s spremstvom CID Ptuj, Ljudski vrt (do 30. 7.)

TOREK, 27. 7.

10.00–12.00: Poletna slikarska delavnica, tečaj za ljubitelje umetnosti 
(13+), obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 30. 7)

SREDA, 28. 7.

20.30: Festival Arsana 2021: Sabina Cvilak, koncert mednarodno uve-
ljavljene sopranistke, minoritski samostan (18 € prodaja, 20 € na dan do-
godka)

ČETRTEK, 29. 7.

21.00: Festival Arsana 2021: Perpetuum Jazzile, koncert vokalnega orke-
stra, minoritski samostan (30 € prodaja, 35 € na dan dogodka)

PETEK, 30. 7.

18.00: Večerja pod grajskimi arkadami, kulinarično doživetje srednjeve-
ških dvorov v sodobni različici, Ptujski grad; Ptujska poletna noč, tradicio-
nalni mestni praznik, Zavod za turizem Ptuj (tudi 31. 7.)

CAMPUS SAVA PTUJ
PETEK • 9. 7. 2021 • 20:00

VSTOPNICE: EVENTIM.SI & KAVARNA CAMPUS CAFE

akusticniv
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KLIMA NAPRAVA LG S12EQ.NSJ/S12EQ.UA3  
Dual Inverter se ponaša z uporabnikom prijaznimi funkcijami hitrega 
hlajenja in ogrevanja, Comfort Air tehnologijo, izjemno tihim delovanjem, 
prikazovalnikom porabe električne energije, samočiščenjem in izjemno 
filtracijo zraka z Dual Protection filtrom. K visoki energetski učinkovitosti 
doprinese Active Energy Control tehnologija.

Ve
lja

vn
os

t a
kc

ije
: d

o 
10

 .7
. 2

02
1 o

z.
 d

o 
pr

od
aj

e 
za

lo
g.

Osnovna montaža vsebuje: do 2m instalacije, 1x preboj do 40 cm debeline zidu, 
montaža do višine 3 m, oddaljenost stranke do15 km.

Energijski razred hlajenja A++ / zmogljivost 3,5 kW & Energijski razred 
ogrevanja A+ / zmogljivost 4 kW. S.E.E.R 6,6 / S.C.O.P 4,0. Območje 
delovanja klima naprave je do -10°C zunanje temperature.

666,00 €
(z osnovno montažo  

in z 9,5% DDV)

HUDIČEVO DOBRA CENA
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NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si
051 60 60 52

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

Brigita Pušnik s.p. 
Osojnikova cesta 3 • 2250 Ptuj

02 776 4561 • 02 779 2261
pusnik.brigita@gmail.com
www.frizerstvo-brigita.si

Pridite na spremembo! Se priporočamo.

CAMPUS SAVA PTUJ
VSTOPNICE: EVENTIM

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

VSAK MESEC V VAŠEM NABIRALNIKU.
ČASOPIS MO PTUJ  / 9.200 GOSPODINJSTEV

Pomaranča
Hotel in restavracija

www.pomaranca.si

Ob Dravi 3 a, Ptuj


