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Drage PTUJČANKE in PTUJČANI,

ob prazniku Mestne občine Ptuj
vam iskreno čestitamo 

in vabimo na osrednjo slovesnost,

ki bo v petek, 30. julija, ob 20. uri
na mestni tržnici Ptuj.
Lepo praznovanje!

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj,

in svetniki Mestnega sveta MO Ptuj
Dijana ALIBABIĆ, Marjan BEZJAK, dr. Štefan ČE-
LAN, Andrej ČUŠ, Rajko FAJT, Nuša FERENČIČ, 

mag. Darja HARB, Mario HLUŠIČKA, Alen ILJEVEC, 
Milan KLEMENC, Marjan KOLARIČ, Vladimir KORI-
TNIK, Andrej LAZAR, mag. Mirjana NENAD, Helena 

NEUDAUER, Gorazd OREŠEK, dr. Bojan PAHOR, 
Metka PETEK UHAN, Miha POŽGAI, Sergeja PUPPIS 
FREEBAIRN, mag. Sonja PURGAJ, Janez ROŽMA-
RIN, Matej SIEBENREICH, Boštjan ŠERUGA, Marta 

TUŠEK, Tatjana VAUPOTIČ ZEMLJIČ, Andrej VINDIŠ, 
Aleksander VODA in Luka ŽIŽEK

MESTNA OBČINA PTUJ
IN ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB PTUJ 

vas v sodelovanju z

Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo 
Ptuj, Društvom generala Maistra Ptuj, Območnim 

združenjem slovenskih častnikov Ptuj, Klubom brigadirjev 
Ptuj in Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor

vabita na spominsko slovesnost

OB DNEVU SPOŠTOVANJA 
VREDNOT NOB NA PTUJSKEM

v soboto, 7. avgusta 2021, ob 17. uri
pred nekdanje zapore, danes upravno zgradbo PMPO.

Slavnostni govorec bo
Marijan Križman, 

predsednik Zveze združenj borcev za vrednote 
NOB Slovenije.

V kulturnem programu bodo sodelovali: 
Združeni pevski zbori KUD Rogoznica, Talum Kidričevo in 

Moški komorni zbor Ptuj,Karmen Ivančič,
Primož Vidovič, Eva Zala Majcenovič in

Valerija Ilešič Toš.

Dobrodošli.

Branka Bezeljak Nuška Gajšek,
županja

V primeru slabega vremena bo prireditev v 
dominikanskem samostanu.
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Drage Ptujčanke, cenjeni Ptujčani.

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj
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Črtomir Goznik
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Naslednja številka izide v petek, 
24. septembra 2021.

Za nami je leto nenehnih pretresov, leto, ki si ga bomo zagotovo zapomnili, čeprav bi ga 
vsi najraje izbrisali iz spomina.

Naslednje leto bo leto izzivov. Ne le, ker je volilno leto, ki je posebno samo po sebi, ampak 
predvsem zato, ker se zaključuje investicijski cikel, sofinanciran iz evropskih virov, kar pa 
seveda pomeni svojevrstno dinamiko. Kljub določenim zapletom in zamikom ostajamo 
optimistični, da bomo zastavljene projekte izpeljali in da bodo obogatili in izboljšali ka-
kovost bivanja v našem mestu.

Ponosna sem, da nam je uspelo k življenju spraviti participativni proračun, ki je name-
njen prav vam, občanke in občani, in obsega tiste projekte, ki ste jih izglasovali. Zato ker 
ste vi tako želeli in ker se vam zdijo pomembni za izboljšanje kakovosti življenja v mestu. 
Vse, kar uresničujemo, ne bi bilo mogoče brez sodelovanja, povezovanja, zato iskrena 
zahvala vsem, ki pomagate in sodelujete pri različnih projektih. Ki se skupaj z nami za-
vedate, kako pomemben je dialog, ne glede na to, kateri stranki ali listi kdo pripada. 
Občankam in občanom vam na koncu nekaj pomenita le razvoj in kakovost bivanja.

Kar je bilo, je za nami. Kar bo, šele prihaja, zato je prav, da se posvetimo trenutku, ki je. 
Danes. Zdaj. 

Pred nami je teden praznovanj. Občinski praznik bomo letos obeležili slovesno. To si po 
vsem prestanem tudi zaslužimo. Na slovesnosti ob občinskem prazniku bo mesto Ptuj 
dobilo novega častnega občana, podeljena bodo priznanja za številne uspehe, na kar smo 
lahko ponosni.

Festivalsko poletje je v polnem teku, številni dogodki in prireditve vabijo.

Ptujska noč bo letos drugačna. Velikih odrov ne bo. Skupaj z gostinci bomo v starem 
mestnem jedru pripravili program na terasah lokalov, povabili bomo različne ponudnike 
hrane, zagotovili otroški program in ponudbo domačih izdelkov na stojnicah. 
Iskreno vabljeni, da ta dan preživite v objemu najstarejšega mesta. Našega Ptuja. Obudi-
mo mestne ulice in ob praznovanju praznika mesta drug drugemu privoščimo vse naj-
boljše.
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PEČAT MESTA DR. MILANU 
ZVERU

OBELEŽITEV DNEVA 
DRŽAVNOSTI

RAZSTAVA DVAKRAT 
OSVOBOJENE

TUDI URADNO ODPRLI 
KAVARNO

Mestna kronika

18. junija se je v Dominikanskem sa-
mostanu Ptuj odvijala javna tribuna na 
temo Visokošolski prostor v navezavi z 
begom kadra in izvedbo razvojnih pro-
jektov v prostoru med Dravo in Muro 
v organizaciji Ustanove dr. Antona Tr-
stenjaka in soorganizaciji Mestne obči-
ne Ptuj. Županja Nuška Gajšek je ob tej 
priložnosti podelila pečat mesta z likom 
svetega Jurija dr. Milanu Zveru za za-
sluge in izjemen prispevek na področju 
predšolske vzgoje, osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja, še pose-
bej pa za trud pri razvoju višjega in viso-
kega šolstva na Ptuju.

Na Mestnem trgu gostimo začasno raz-
stavo na prostem z naslovom Dvakrat 
osvobojene – politične pravice žensk v 
letu 1918, ki jo je pripravil Inštitut Pi-
lecki ob 100. obletnici ponovne pridobi-
tve neodvisnosti. Ne le slednjega, naslov 

V Domu upokojencev Ptuj poteka veliko 
različnih dejavnosti, ki so jih predstavi-
li na skupnem neformalnem druženju z 
mediji. V sklopu druženja so med dru-
gim predstavili uspešno delo na projektu 
Sodobna oskrba starejših, hkrati pa ura-
dno odprli Domsko kavarno. Druženja 
se je udeležila tudi županja Nuška Gaj-
šek. Pozdravila je tudi to pridobitev, ki 
bo dodana vrednost ne le za zaposlene in 
stanovalce, temveč za celotno skupnost. 
»Upam, da bo kavarna razbila tudi ka-
kšen tabu. Tako lahko vsak pride v dom 
na teraso na kavo in vidi, da je to prostor 
druženja. Morda se bodo s tem tudi sta-
rostniki lažje odločili za oskrbo.«

Županja Nuška Gajšek in predsednik 
Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Vlado Žgeč sta pred osre-
dnjo slovesnostjo ob dnevu državnosti 
23. junija položila cvetje k spomeniku 
kiparja Viktorja Gojkoviča vsem borcem 
in žrtvam za svobodno Slovenijo na Vi-
čavi. V Galeriji Magistrat je sledilo odpr-
tje gostujoče razstave Vojaškega muzeja 
Slovenske vojske z naslovom Vojna za 
Slovenijo 1991 avtorjev Albina Mikuliča 
in majorja mag. Zvezdana Markoviča. 
Fotografije sta prispevala Marjan Gar-
bajs in arhiv Vojaškega muzeja. Po od-
prtju je sledila še slovesnost od dnevu 
državnosti, katere slavnostna govorka je 
bila častna občanka Mestne občine Ptuj 
Marija Hernja Masten. V kulturnem 
programu smo lahko prisluhnili glas-
beni zgodbi Črni kos Zasebne glasbene 
šole v samostanu svetih Petra in Pavla 
pod dirigentsko taktirko Petra Gojkoška 
in ob umetniški interpretaciji pravljičar-
ke Liljane Klemenčič.

Stanka Krajnc Letonja

poudarja, da je leto 1918 pomenilo tudi 
trenutek pridobitve državljanskih pra-
vic. Razstavo sta odprla županja Mestne 
občine Ptuj Nuška Gajšek in veleposla-
nik Republike Poljske gospod Krzysztof 
Olendzki, ki se je mudil na krajšem pri-
jateljskem obisku pri županji.
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30 let samostojnosti naše države

23. decembra 1990 so se Slovenci za samostojno in neod-
visno državo enotno odločili na plebiscitu. Po tem so stekle 
priprave na osamosvojitev. Slovenija je svojo samostojnost 
javno razglasila 26. junija 1991. Dan državnosti je slovenski 
državni praznik, ki obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je 
Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili spre-
jeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna 
listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slav-
nostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike 
v Ljubljani.

Bronja Habjanič

Na Ptuju je bil Vojteh Rajher (danes že pokojni) predsednik 
Skupščine občine Ptuj in župan med letoma 1990 in 1994, 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Ptuj je bil takrat 
Branko Brumen. Sledili so župani Miroslav Luci (1994–2002), 
Štefan Čelan (2002–2014), Miran Senčar (2014–2018) in Nuška 
Gajšek. Strnili smo njihove poglede na 30 let samostojne države 
Slovenije. 
»Dogodki pred 30 leti so že malo zbledeli, a vendar pri meni 
ostali v lepem spominu, saj sem bil aktivno udeležen v pripra-
vah in izvedbi osamosvojitve. S 95 % odločitvijo plebiscita, da 
Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je bila ta-
kratna zakonodajna in izvršna oblast zadolžena, da pripravi vse 
potrebno za uresničitev te volje. 25. junija 1991 je Slovenija raz-
glasila samostojnost in neodvisnost in se v naslednjih dnevih z 
orožjem obranila pred agresorsko armado. Leta 1994 so nastale 
nove občine, tudi MO Ptuj. S konstruktivnim sodelovanjem 
z vladami ne glede na ideološka prepričanja in enoten, ko je 
šlo za pomembne projekte, je Ptuj dosegel neponovljiv razvoj 

na izobraževalnem, kulturnem in infrastrukturnem področju. 
Vsaj del take enotnosti in tolerantnosti v DZ in pred njim bi 
potrebovali tudi danes, ko se srečujemo z nepredvidljivo epi-
demijo in njenimi socialnoekonomskimi posledicami. In da ne 
bo pozabljeno: podvoz pod železnico, peš most, ena najsodob-
nejših knjižnic, obnovljeni nekdanji zapori, pridobitev vojašni-
ce za potrebe srednjega in višjega šolstva, vsako leto obnova in 
dograditev ene OŠ, izgradnja nove gimnazije, policijske posta-
je, nove pošte, ki je omogočila dograditev minoritske cerkve, 
obnova sodišča, ustanovitev mestnega gledališča in še je kaj 
izpuščenega,« je povedal Miroslav Luci.

»Za naših 12 let, ko mi je bilo zaupano vodenje našega mesta, je 
iz podatkov ministrstva za finance razvidno, da je občina doži-
vela izjemen investicijski ciklus, ki ga bo težko ponoviti. Izgra-
jena sta bila dva nova vrtca, vsi drugi pa so bili deležni temeljite 
energetske prenove. Izgradnja osnovnošolskih kapacitet in pre-
nova vojašnice sta vsem učencem in dijakom omogočili eno-
izmenski pouk. V vojašnici so dobili nove najsodobnejše pro-
store Zgodovinski arhiv ter višje- in visokošolski izobraževalni 
programi. Na področju športa je občina pridobila prenovljeni 
mestni stadiona, igrišče z umetno travo, sanirano športno dvo-
rano Mladika, nadstandardno športno dvorano v OŠ Ljudski 
vrt, dvorano Campus, športne parke v Podvincih, Grajeni, Ki-
carju, Spuhlji, Velovleku. Z izgradnjo avtoceste in Puhovega 
mostu je Ptuj postal mednarodno prepoznavno mesto. Zgraje-
ne so bile čistilne naprave in dograjeno kanalizacijsko omrežje. 
Turizem je pridobil novi hotel Primus in prenovljene bazenske 
kapacitete. Na področju kulture so bili prenove deležni mino-
ritski in dominikanski samostan, kulturna dvorana Grajena in 
Spuhlja, mestni trg, mestno gledališče, stari zapori, grajska ko-
njušnica. Sodelovanje Ptuja v projektu EPK 2012 je omogočilo 
vpis obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne 
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dediščine. Prenovljeni so bili gasilski domovi na Ptuju, Spuhlji, 
Velovleku, Podvincih. Z izgradnjo številnih trgovskih kapacitet 
je mesto pridobilo novo celostno podobo in dodatna delovna 
mesta,« je povedal župan z najdaljšim, 12 letnim stažem, dr. 
Štefan Čelan.

»Pred 30 leti so bila uresničena dolgoletna prizadevanja in ne-
izmerna želja vseh zavednih Slovencev po samostojni, suvereni 
in neodvisni državi. Danes lahko ugotovimo, da smo s številni-
mi težavami in različnimi pričakovanji dosegli popolno gospo-
darsko, socialno in politično preobrazbo – seveda na bolje. Ptuj 
se je tudi v mojem mandatu spopadal s težavami centralistične-
ga razvoja Slovenije, nezakonitim podfinanciranjem lokalnih 
skupnosti, težavami v urbanističnem razvoju mesta zaradi ar-
heologije, bojem za evropska in državna investicijska sredstva. 
Kljub temu smo bistveno izboljšali življenje občanov na podro-
čju sociale, kulture, turizma, trajnostne mobilnosti, športa ter 
poleg manjših in srednjih projektov izvedli nekatere ključne 
projekte, in sicer ustanovitev Zavoda za turizem ter Galerije 
mesta Ptuj, obnovo Spominskega parka, dokončali gradnjo OŠ 
dr. Ljudevita Pivka, začeli razvoj Arheološkega parka Panorama 
in obnovo ptujske tržnice, obnovili vsa otroška igrišča. Država 
je v tem mandatu obnovila stari most, obhodi kurentov so bili 
umeščeni na Unescov seznam kulturne dediščine. Zadovoljen 
in ponosen sem, da se je v teh štirih letih razvoj 2000-letnega 
Ptuja nadaljeval ter da nam je uspelo nastaviti odlične razvoj-
ne temelje za naslednje generacije Ptujčanov,« je dodal Miran 
Senčar. 

»S ponosom praznujemo in se spominjamo plebiscita o samo-
stojnosti, kjer smo bili enotni v želji po samostojni in neodvisni 
državi. Moj spomin na politično dogajanje v tem obdobju je 
bolj bled, saj kot otrok tega nisem spremljala, je pa zato toliko 
bolj živ spomin na osamosvojitveno vojno, ko sem kot devet-
letnica občutila strah, prisoten pri družini, sosedih. In po de-
setih dneh vojne, žal, tudi z žrtvami in ranjenimi, smo dosegli 
svojo neodvisnost. Ptuj je v svoji več kot 1950-letni zgodovini 
spisal številne uspešne zgodbe ... V moderni dobi od samostoj-
nosti naprej smo beležili številne uspehe in naredili pomemben 
razvojni premik, čeprav mnogi izzivi še ostajajo. Včasih se zdijo 
nepremostljivi, a se vedno znova pokaže, da če skupaj iščemo 
rešitve, zmoremo preseči vse. V tem mandatu tega mesta nada-
ljujemo že začete projekte prejšnjih mandatov in hkrati pišemo 
številne nove zgodbe, odpiramo nova poglavja in zastavljamo 
nove smeri. Ne glede na vse pa vedno znova ugotovimo, da pra-
vi uspehi ne pridejo z zaključenimi projekti, ampak se uspeh 
družbe kaže predvsem v tem, kako se znamo poenotiti za sku-
pne cilje, kako močno stojimo skupaj in kako zelo se povezuje-
mo. Prostora za izboljšave in napredek še je veliko. S skupnimi 
močmi bomo tudi nadalje pisali zgodbo o uspehu. Za slednje 
bo treba še naprej vlagati veliko truda v sodelovanje z državni-
mi institucijami, v decentralizacijo in debirokratizacijo postop-
kov, saj bo le tako prava vloga lokalnih skupnosti prepoznana 
kot razvojna možnost celotne države. Iskrene čestitke za prvih 
30 in pogumno v naslednje desetletje,« je zaključila aktualna 
županja Ptuja, Nuška Gajšek.

Obisk vlade RS v Podravju

Stanka Krajnc Letonja

30. junija je Podravsko regijo obiskala 
Vlada Republike Slovenije. Člani vlade 
so se na Ptujskem gradu najprej sestali 
na delovnem posvetu, predsednik vlade 
in ministri ter ministrice pa so se nato 
srečali še s predstavniki podjetij, zavo-
dov, občin in drugih deležnikov v regiji.
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Stanka Krajnc Letonja

Ob prazniku Mestne občine Ptuj 
– uresničeni projekti

5. avgust, dan, ko je bil leta 1513 izdan in potrjen 2. me-
stni statut mesta Ptuj, je obeležen kot praznik Mestne občine 
Ptuj. Datum simbolizira zgodovinski in kulturni pomen Ptuja 
v širšem, evropskem in slovenskem prostoru. Je dan, ki ga 
ponosno praznujemo vsi Ptujčani. 
Minilo je leto dni od lanskega občinskega praznika. Tudi za-
dnje leto je zaznamovala epidemija, a ne glede na to so pro-
jekti, ki smo jih zastavili, tekli nemoteno. Skupaj z občinsko 
upravo smo se trudili, da so investicije tekle po zastavljenih 
načrtih. Res pa je, da smo zaradi situacije z občani komuni-
cirali drugače, kot smo vajeni, ker nismo mogli na teren. V 
nadaljevanju vam predstavljamo delček naložb in izvedenih 
projektov.

1:  Izgradnja kanalizacije na območju Sodnice - Suha veja v 
skupni dolžini 1052 m, v sklopu katere smo izvedli okrog 
50 hišnih priključkov. Temu je sledila rekonstrukcija ceste z 
zamenjavo tampona in izvedbo asfalta, uredili pa smo tudi 
novo javno razsvetljavo.

2:  Pri Domu krajanov Turnišče smo postavili nadstrešek, ure-
dili tlakovanje in namestili podlago za rusko kegljišče.

3:  V Sagadinovi ulici smo preplastili asfaltno vozišče in uredili 
javno razsvetljavo.

4:  Na Mlinski cesti smo uredili urbane vrtove. Smo v fazi izva-
janja vseh potrebnih postopkov za postavitev nezahtevnega 
objekta, kjer bodo sanitarije in vse potrebno za vrtičkarje. 

1

2

4

3
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5, 6:  Preplastili smo cesto Gomila–Krčevina pri Vurbergu v 
dolžini 1045 metrov.

7:  Ob igrišču Športnega društva Grajena urejamo pokriti pro-
stor za druženje.

8:  Na glavnem in pomožnem nogometnem igrišču Športnega 
društva Grajena smo izgradili nov namakalni sistem ter po-
stavili temelje za postavitev razsvetljave v prihodnjih letih.

9– 10: Pospešeno izvajamo rekonstrukcijo Ulice 5. prekomor-
ske. Dela v sklopu rekonstrukcije (I-faza) obsegajo zamenja-
vo glavnega vodovoda in hišnih priključkov z obnovo druge 
komunalne infrastrukture (telekom, kabelski in električni 
vodi), zamenjavo celotnega asfaltnega vozišča z meteorno 
kanalizacijo in obnovo pločnikov za pešce.

10
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11:  Investicija obnove Peršonove ulice je obsegala ureditev do-
trajanega vozišča, zamenjavo obstoječe komunalne infra-
strukture, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev 
odvodnjavanja, rekonstrukcijo križišča in ureditev javne 
razsvetljave.

12: Peršonova ulica.

13:  Čufarjeva ulica – uredili smo odvodnjavanje in asfaltirali 
cesto.

14:  Gajzerjeva ulica – uredili smo pločnik, hitrostno oviro, 
oporne zidove in javno razsvetljavo. 

15– 16: Cesta Mestni Vrh – razširili smo vozišče, ga preplastili 
in uredili pomožne kolesarske poti.
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17:  Cesta Mestni Vrh – razširili smo vozišče, ga preplastili in 
uredili pomožne kolesarske poti. 

18–19: Ulica Avgusta Hlupiča – preplastitev vozišča.

20:  Langusova ulica – preplastili smo pločnik in uredili javno 
razsvetljavo.

21:  Žabjak – kanalizacijska dela.
22: Kicar – izvedli smo kanalizacijo in preplastili cestišče.
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23:  Spodnji Velovlek – preplastili smo vozišče in uredili kana-
lizacijo.

24:  Gradnja gasilskega doma v Pacinjah je v polnem teku. Z 
investicijo bo PGD Pacinje pridobilo potrebne dodatne 
prostore za redno delovanje društva zaradi povečevanja ob-
sega nalog, saj so bili prejšnji prostori premajhni glede na 
trenutne potrebe.

25:  Mladika II. faza – letos bo predvidoma dokončan prizidek 
z jedilnico, sledila pa bo rekonstrukcija obstoječega objekta 
za potrebe ureditve nove kuhinje. Ta se bo začela uporablja-
ti takoj po zaključenih delih in vgrajeni opremi v začetku 
leta 2022.

27:  V Športnem parku Jezero smo postavili dva premična 
kontejnerska objekta za namen slačilnice in prostora za 
shranjevanje športnih rekvizitov in opreme. Uredili bomo 
okolico in športno igrišče Jezero v Četrtni skupnosti Jezero. 
Očistili in uredili bomo okolico parka, preplastili asfaltno 
površino, zamenjali športno opremo (dva koša in dva gola), 
uredili dovozno pot, postavili urbano opremo (klopi in 
koše). Komunalno smo opremili tudi parcele tik ob igrišču.

28:  Na vzhodni in južni strani smo uredili novo fasado Mestne-
ga kina Ptuj.

23 27

28
24

25



12PTUJČAN

Fo
to

: S
ta

nk
a 

K
ra

jn
c 

Le
to

nj
a,

 Č
rto

m
ir 

G
oz

ni
k

OSREDNJA TEMA

29:  Projekt rekonstrukcije ostrešja OŠ Olge Meglič obsega me-
njavo ostrešja in strešne kritine, predmet obnove pa so tudi 
prostori osnovne šole na Cafovi pod ostrešjem.

30:  Preplastili smo Reševo ulico v ČS PANORAMA v dolžini 
120 metrov.

31:  Prečna pot – izvajamo zamenjavo glavnega vodovoda s pri-
ključki in preplastitev vozišča.

32:  PDG Ptuj je bogatejše za novo gasilsko vozilo – cisterno.
33:  Prostovoljno gasilsko društvo Grajena je bogatejše za so-

dobno gasilsko avtocisterno AC 35/60, opremljeno s po-
trebno zvočno in svetlobno signalizacijo.

29

30

31

32

33
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Podpisana gradbena pogodba za Staro 
steklarsko

Sprejem dobitnikov spominskega znaka za požrtvovalnost v 
boju proti covidu 19

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

29. junija smo podpisali pogodbo za izvedbo gradbeno-obr-
tniških del za revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga 
s pripadajočimi ulicami z Javnimi službami Ptuj, d. o. o. Pred-
videna skupna pogodbena vrednost za vsa pogodbena dela 
po tej pogodbi znaša 3.492.026,12 EUR z DDV. Naložbo so-
financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republika Slovenija.

Namen projekta je revitalizacija degradiranega urbanega ob-
močja Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami in objekta Stare 
steklarske s prenovo in ponovno oživitvijo. Z naložbo želi MO 
Ptuj zagotoviti razmere za redno, kontinuirano in sistematično 
delovanje nevladnih kulturnih organizacij (društev, zvez, zdru-
ženj, zasebnih zavodov) in samozaposlenih v kulturi. Z obnovo 
Vrazovega trga in pripadajočih ulic želi MO Ptuj infrastruktur-
no urediti javne površine, ki bodo funkcionalnejše in posledič-
no privlačnejše za prebivalce in obiskovalce. 
Županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, je ob podpisu po-
godbe povedala: »Tako Stara steklarska delavnica kot Vrazov trg 
sta za mesto Ptuj in ljudi, ki v njem živijo ter ustvarjajo, izjemne-
ga pomena. Z ureditvijo tega dela mesta bomo pomembno pri-
spevali k izboljšanju urbanih površin v starem mestnem jedru, da 
bo privlačno za prebivalce in obiskovalce Ptuja. Izboljšali bomo 
pogoje za krepitev mestne identitete, prispevali k spoštovanju kul-

turne dediščine, socialno povezali meščane in jih dodatno spod-
budili k ustvarjanju. Krepili bomo medgeneracijsko povezovanje 
v ustvarjalnih delavnicah in dejavnostih v kulturnih skupinah, 
si prizadevali za odpravo funkcionalne in socialne degradacije, 
ustvarjali pogoje za razvoj gospodarskih in družbenih dejavno-
sti ter povečevali privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje. 
Današnji podpis pogodbe je tako eden od prvih konkretnejših ko-
rakov k oživljanju tega dela starega mestnega jedra.« 
Direktor Javnih služb Ptuj, mag. Alen Hodnik, je dodal: »Izje-
mno smo veseli in ponosni, da smo del tega pomembnega projek-
ta za Ptujčane in mesto Ptuj. Revitalizacija javnih površin mestu 
prinese svežino in navdih ustvarjalcem, zato so takšni projekti še 
toliko bolj pomembni. Kot izvajalec del se zavezujemo h kakovo-
stni izvedbi nove podobe tega dela Ptuja, ki bo postal bolj funk-
cionalen ter bo s svojim videzom in vsebino privabljal številne 
domačine in turiste.«

29. junija je v Dominikanskem samostanu Ptuj potekala sveča-
na podelitev spominskih znakov Vlade RS »za požrtvovalnost v 
boju proti covidu-19« in zahval Mestne občine Ptuj.
Epidemija, ki smo ji bili do nedavnega priča, je povsem spre-
menila tok naših življenj, ga za nekaj časa tudi zaustavila in nas 
postavila pred številne izzive. Da smo uspešno premostili vse 
prepreke, povezane z epidemijo, so zaslužni mnogi. S spomin-
skimi znaki se bomo zahvalili vsem, ki so skrbeli za nemoteno 

delovanje služb in so bili v naši občini še posebej dejavni in 
požrtvovalni pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja 
epidemije covida 19.
Svečana podelitev je bila priložnost za zahvalo vsem, ki so 
se iz dneva v dan trudili tudi preko svojih zmogljivosti, ki so 
svoje znanje in napore vlagali v reševanje življenj in zajezitev 
epidemije ter pripomogli k temu, da se bomo lahko korak za 
korakom vrnili v stare tirnice. Spominske znake Vlade RS in 
zahvale MOP sta podelila županja Nuška Gajšek in mag. Janez 
Merc, poveljnik Civilne zaščite Ptuj in podsekretar za področje 
zaščite in reševanja na MO Ptuj.
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Zmanjšanje poplavne ogroženosti na 
območju Mestne občine Ptuj 

Marijana Nikšič Zorko, Tadej Zorec, Stanka Krajnc Letonja

Na širšem območju Ptuja je poplavna nevarnost v veliki meri 
pogojena s pritoki Drave, Pesnice in Dravinje. Slednji predsta-
vljajo večjo nevarnost za okolico zaradi lastnega razlitja ali za-
radi izjemnega vodostaja rek. Mestna občina Ptuj pri projektu 
protipoplavne zaščite Ptuja sodeluje z Ministrstvom za okolje 
in prostor RS, Direkcijo RS za vode, ki je nosilec izvedbe pro-
jekta, za katerega so zagotovljena EU kohezijska sredstva. Na-
loga Mestne občine je bila pridobiti projektno dokumentacijo 
za protipoplavne ukrepe na lokacijah Rogoznica (zadrževalnik 
Rogoznica), Vičava (ČS Panorama), Ljudski vrt (zadrževalnik) 
in Čreta, za izbor izvajalca za izvedbo del pa je pristojna Direk-
cija RS za vode. Pogoj za uspešno izvedbo projektov je pravo-
časna pridobitev zemljišč, ki so večinsko v zasebni lasti. Zače-
tek izvedbe protipoplavnih ukrepov je načrtovan v letu 2022, 
projekt bo predvidoma dokončan v letu 2023, kar je pogoj za 
črpanje EU kohezijskih sredstev.

»Ureditve za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob-
močja Ljudski vrt«
Za območje Ljudskega vrta se je kot najprimernejša rešitev iz-
kazala umestitev suhega zadrževalnika, ki se bo uredil na de-
snem bregu. V sklopu predvidene izgradnje suhega zadrževal-
nika se bo izvedel zemeljski nasip za zagotavljanje zadrževanja 
visokih voda, rekonstruirala brežina obstoječega ribnika in iz-
livni objekt iz ribnika in izvedel nov prelivni objekt na JZ strani 
obstoječega ribnika. Za predmetni zadrževalnik je Mestna ob-
čina Ptuj že pridobila gradbeno dovoljenje. Izvedba je predvi-
dena v letošnjem, dokončanje pa v naslednjem letu. Izvedbeni 
del projekta vodi Direkcija RS za vode, razpis za izvajalca je 
pripravljen in posredovan pristojnemu ministrstvu v potrditev.

Ureditev potoka Rogoznica, Zadrževalnik Z1 Žabjak
Lokacija zadrževalnika je izbrana na območju, kjer ni pozida-
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ve in pomembnejših komunikacij, ki bi jih pri zadrževanju vi-
sokih voda poplavili. Predviden je suhi zadrževalnik, ki nima 
stalne vodne površine, saj pri nižjih pretokih voda neovirano 
odteka po obstoječi strugi. Pregrada z odtočno površino na 
dolvodnem robu bo poskrbela, da bo iz zadrževalnika odtekala 
samo določena količina vode, ko so te vrednosti presežene, pa 
se bo voda razlivala po površinah ob strugi in polnila prostor 
za pregrado. V obstoječo strugo Rogoznice, razen na območju 
pregrade oziroma zaporničnega objekta, ne bomo posegali. Z 
izvedbo zadrževalnika se bo izdatno povečala poplavna varnost 
dolvodnih območij, predvsem poseljenega dela mesta Ptuj. 
Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
DGD je v zaključni fazi.

Izboljšanje poplavne varnosti na območju naselja 
Čreta v Mestni občini Ptuj
Območje obravnave obsega individualne objekte na območju 
Črete (Krčevina pri Vurberku) v Mestni občini Ptuj, ki so bili 
leta 2012 poplavljeni. Za zaščito območja posameznih poplav-
no ogroženih objektov naselja Čreta smo naročili projektno 
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projekt je 
v zaključni fazi izdelave. Zagotavljal bo zaščito pred visokimi 
vodami reke Drave, območje bomo pred poplavami zaščitili z 
gradnjo betonskih zidov in zemeljskih nasipov.

Ureditev poplavne varnosti in stabilnosti struge levi 
breg na Vičavi na Ptuju
Na ogroženo stabilnost leve brežine opozarjajo krajani Vičave, 
predvsem tisti, katerih hiše stojijo ob nekdanji Vičavski poti ne-
posredno nad Dravo. Najbolj pereče je stanje nasproti Ptujskih 
toplic v dolžini pribl. 550 m, kjer se začne strma, ponekod pov-
sem vertikalna, mestoma previsna stena. Predmet dokumenta-
cije je izvedba obrežnih zavarovanj na treh spodjedenih delih 
brežine, na levem bregu Drave na območju Vičave. Projektna 
dokumentacija DGD je vložena na UE Ptuj za pridobitev grad-
benega dovoljenja, v sklopu katerega bi izgradili zavarovanje 

na dveh spodjedenih delih brežine (spodjeda A in B), za tretjo 
spodjedo C pa še potekajo dogovarjanja z lastnikom zemljišča. 
Zavarovanje brežine se bo izvajalo z uporabo tetrapodov, saj 
uporaba svežega betona zaradi Nature 2000 skladno s pogoji 
ZRSVN ni dovoljena. Vgradnja bo potekala s pomočjo ustre-
zne strojne mehanizacije in potapljačev. Transporti bodo po-
tekali po obstoječih javnih poteh in čez zasebne parcele, da bo 
izvajalcu omogočeno dostopati na območje, kjer se bo izvajala 
sanacija zajede A in B.

Dobrodelni ‘open air’ dogodek vabi 
na Panoramo

Glasbena zasedba Popperkeg Orchestra vabi na premierni ‘open 
air’ festival na Panoramo, ki bo v soboto, 21. avgusta 2021, ves 
dan.
Z željo, da bi v svojem mestu prispevali k razvoju urbane kulture, 
s tem pa tudi k razvoju trajnostnega turizma, so glasbeniki pod 
taktirko Nenada Neša Tokalića zasnovali nov koncept dobro za 
dobro, s katerim ne želijo le nastopati na velikem odru in nanj 
vabiti mladih nadobudnih glasbenikov, pač pa predvsem inovi-
rati, povezovati, delovati v svojem poklicu, prispevati k okolju in 
skupnosti.
Pripravili so pester dnevni in večerni program za vse generacije, 
ki ga sestavljajo otroške dejavnosti z delavnicami in igrami ter 
koncertni program z nastopi priznanih slovenskih glasbenikov 
in domačih skupin. Pozabili niso niti na dobrodelnost, zbirali 
bodo sredstva za Društvo UP-ornik, ki bo z zbrano vsoto lju-
dem v socialni stiski pomagalo pri plačilu osnovnih položnic in 
prehrane. Donacije bodo zbirali preko poslanih SMS-sporočil 
z besedilom »upornik5« na 1919. SMS-donacije so že aktivne, 
koda pa bo delovala do zaključka dogodka.
Organizator dogodka je Društvo za glasbeno analizo Popperkeg 
v sodelovanju z Društvom UP-ornik in Mestno občino Ptuj.
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od 8. julija do 18. septembra
razstave 19. mednarodnega festivala
sodobnih umetnosti ART STAYS 2021

Miheličeva galerija, Dominikanski samostan,
Galerija mesta Ptuj, Galerija Magistrat, 

Galerija FO.VI, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

Društvo Art Stays, Javne službe Ptuj
in Mestna občina Ptuj

23. julij, ob 10. uri
razglasitev Kmetije leta 2021

Mestne občine Ptuj
večnamenska dvorana Spuhlja

Mestna občina Ptuj

24. julij, ob 16.30
26. mednarodno srečanje motoristov

grajsko dvorišče, Ptujski grad

Moto klub Kurent Ptuj in Mestna občina Ptuj

24. in 25. julij, med 9. in 20. uro
42. Ptujski padalski pokal z 

mednarodno udeležbo padalcev

Aeroklub Ptuj in Mestna občina Ptuj 

25. julij, ob 20.30
otvoritev 13. mednarodnega

glasbenega festivala Arsana – ART Ptuj
dvorišče minoritskega samostana,

Minoritski trg 1, Ptuj

Društvo Arsana in Mestna občina Ptuj

30. julij, ob 18.30 
slavnostna seja Mestnega sveta

Mestne občine Ptuj
poročna dvorana, Mestni trg 1, Ptuj

Mestna občina Ptuj

ob 20. uri 
OSREDNJA SLOVESNOST OB PRAZNIKU

MESTNE OBČINE PTUJ
Mestna tržnica Ptuj

Mestna občina Ptuj

ob 20. uri
Ptujska poletna noč

staro mestno jedro Ptuja

31. julij, od 9. do 14. ure
Gasilci v mestu

ogled novih pridobitev gasilskih društev 
na območju Ptuja s strokovno razlago,

Mestni trg Ptuj

Gasilska društva v MOP, Mestna občina Ptuj

ob 14. uri
28. ptujska Rancarija

prireditveni prostor na Ranci

Brodarsko društvo Ranca Ptuj,
Javne službe Ptuj, Komunalno podjetje Ptuj in

Mestna občina Ptuj

ob 20. uri
Ptujska poletna noč

staro mestno jedro Ptuja

7. avgust, od 8. do 15. ure
tradicionalno tekmovanje veteranov

vojne za Slovenijo v lovu rib s plovcem
ribnik Rogoznica, Ptuj

OZVVS Ptuj in Mestna občina Ptuj

ob 8. uri
pohod na najvišji vrh 
Mestne občine Ptuj

Dolgi kamen – Krčevina pri Vurbergu
Mestni trg – zbor pohodnikov

Planinsko društvo Ptuj

ob 17. uri
slovesnost ob dnevu spoštovanja vrednost NOB

stari zapori, upravna stavba PMPO

Mestna občina Ptuj in
OZ borcev za vrednote NOB Ptuj

ob 19. uri
Deo Soli Ptuj – premiera videa o Mitrejih, 

aktivacija portala Deo Soli Ptuj
Hotel Mitra Ptuj

Mestna občina Ptuj, PMPO, Agencija Toš@Tosch, 
Hotel Mitra Ptuj

8. avgust, od 9. do 17. ure
radioamaterski tabor

z mednarodnim tekmovanjem
Mestni Vrh, Gomila

Radioklub Ptuj in Mestna občina Ptuj
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Velika zahvala vsem, ki ste se udeležili referenduma o 
vodah in jasno zavrnili škodljivi zakon, ter vsem, ki ste 
namenili svoj čas za ozaveščanje o pomembnosti ohra-
nitve vodnih virov in prostega dostopa do njih. Naš po-

slanec Koražija je na zadnji seji DZ ponovno opozoril ministra za zdravje, 
da ni samo minister za zdravnike, ampak tudi za medicinske sestre in vso 
medicinsko osebje, ter od njega dobil zagotovila za hitro reševanje zavr-
žnega stanja njihovih plač in delovnih pogojev, ponovno pa je zahteval 
tudi zaveze za dokončanje Urgentnega centra Ptuj. Vlada naj nemudoma 
v celoti zagotovi sredstva za takojšnje dokončanje ter prekliče namero o 
prodaji zemljišč ob bolnišnici, ki bodo še nujno potrebna pri širitvi in ob-
novi bolnišnice.
Ob prazniku MO Ptuj želimo vsem samozavesti in korajže!

Praznovanje je priložnost za pogled na prehojeno pot 
in dosežke. Ptuj je v preteklem obdobju naredil korake 
v smeri razvoja. Veseli nas, da je vlada končno potrdila 
projekt Urgentnega centra Ptuj, kar je potrdil minister za 

zdravje na Ptuju. Projekt bo služil širšemu okolju. Tretji val epidemije smo 
premagali. Dopustniški čas pa je ob neupoštevanju navodil lahko vzrok 
za porast števila novih okužb. Zato smo vabljeni, da se cepimo in na edini 
učinkoviti način zaščitimo zdravje svojih bližnjih. Poletje na Ptuju bo v 
znamenju poletnih prireditev, zato se udeležujmo dogodkov. Organizator-
ji se trudijo in odziv Ptujčanov bo velika spodbuda za vloženo delo in trud. 
Več časa bomo doma in ga lahko namenimo obisku naših znamenitosti in 
ponudbi v mestu. Čestitke ob občinskem prazniku. MO N.Si Ptuj

V Sloveniji in na Ptuju imamo to poletje kar nekaj razlo-
gov za optimizem. S 1. julijem je naša vlada uspešno za-
čela predsedovanje Svetu Evrope. V letošnjem državnem 
proračunu je za investicije v Podravju zagotovila skoraj 

dve milijardi evrov, kar nekaj načrtovanih investicij je namenjenih projek-
tom v naši občini, med njimi 4,4 milijona za celovito energijsko prenovo 
Šolskega centra, zagotovljena so tudi sredstva za začetek gradnje urgentne-
ga centra. Z novimi boni je državljanom v primerjavi z lanskimi omogo-
čeno plačevanje storitev v razširjenem naboru ponudnikov: kultura, šport 
in celo nakup šolskih potrebščin. Ob občinskem prazniku želimo vsem 
občankam in občanom Ptuja prijetno praznovanje. MO SDS Ptuj

Dragi Ptujčani in Ptujčanke.
Pošteno smo že zakorakali v poletje. Nekateri uživate na 
dopustu, drugi ste že, nekateri pa še boste. V imenu dru-

štva Ptuj je naš vam želimo čudovito poletje, veliko poležavanja na soncu 
ali v senci, pitje koktajlov in misli na »off«. Upamo pa, da se bomo vmes 
srečevali na številnih poletnih ptujskih dogodkih, ki še prihajajo. Če se 
srečamo, nas pocukajte za rokav, da »kakšno rečemo«. Lepo bodite. Vaš 
Ptuj je naš

Kultura, kulinarika, šport, rekreacija in številne 
druge dejavnosti vabijo, da po napornem obdobju 
epidemije, ko smo znali stopiti skupaj in pokazati, 
da lahko tudi v težkih časih delujemo solidarno, 

ponovno užijemo priložnost udeležiti se številnih prijetnih dogodkov in 
dejavnosti. Mesto nam, kljub še nekaterim veljavnim ukrepom, ponuja 
res izjemna doživetja. S svojim obiskom staremu mestnemu jedru dajemo 
novo energijo, za katero se trudijo številni ljudje. Obiščite jih, podprite 
njihov trud in prizadevanja. Pred vrati je občinski praznik, praznik mesta, 
praznik vseh nas. Ptuj smo ljudje. Praznujmo ponosno, zavedajoč se, da le 
povezani zmoremo resnično več.

Smo v času poletja, ko upamo, da je za nami tudi naj-
hujše, kar se tiče epidemije covida-19 in nočne more, ki 
otežuje življenje vsem že dobro leto in pol.
Veseli nas, da se v MO Ptuj izvajajo mnogi infrastruk-

turni projekti, ki smo jih predlagali in zahtevali realizacijo tudi v naši listi. 
Med drugim so številni projekti tudi posledica vaših številnih vprašanj in 
pobud ter dela na terenu. Želimo si, da še naprej delamo složno in pove-
zovalno za dobro Ptuja. V večtisočletni zgodovini Ptuja, ki je nasledilo 
eno najstarejših mestnih tradicij v Sloveniji, smo za svoj občinski praznik 
izbrali izdajo in potrditev mestnega prava 5. avgusta v letu 1513.
Ob občinskem prazniku vam želimo vse dobro, polno zdravja, veselja in 
osebnostnih uspehov. 

Letos mineva 30 let od nastanka naše samostojne drža-
ve in le nekoliko manj od nastanka lokalne samouprave. 
Osebno sem prepričan, da je uvedba lokalne samouprave 
prinesla veliko dobrega vsem državljankam in državlja-

nom v naši državi. Danes praktično ne najdete več nobenega zaselka v naši 
državi, ki ne bi imel urejenih varnih poti do doma, predšolske in osnovno-
šolske vzgoje, primarnega zdravstva, vodooskrbe, kanalizacije itd.
Prazniki, kot je občinski, pa nam ponujajo razmislek, kako vse skupaj 
nadgraditi, da bomo ob osnovnem standardu čim prej zagotovili tudi vse 
druge pogoje za kakovostnejše življenje in delo. Če se bo vsak od nas osre-
dotočil na tista pričakovanja, ki lahko prinesejo čim več za skupno dobro, 
bodo v nas zagotovo prevladali občutki radosti in pot do uspeha bo veliko 
lažja.
Spoštovane občanke in občani, v imenu naše liste in osebnem imenu vam 
izrekam iskrene čestitke ob občinskem prazniku in hkrati želim čim več 
veselja ob skupnih uspehih.

Iskrene čestitke ob prazniku Mestne občine Ptuj! 
Drage Ptujčanke in Ptujčani, izkoristimo poletne dni za 

počitek, dobro družbo in prijeten klepet. Življenje nam vsak dan znova 
kaže, kako hitro se lahko vse spremeni in da praktično nič ni samoumev-
no. Zato izkoristimo priložnosti, ki se nam ponujajo, in se ne pustimo ujeti 
v pasti sodobne družbe, ki vedno hitreje proizvaja razna skrajna stališča, 
negativizem in teorije zarote. Življenje je prekratko, da bi ga zapravljali 
za bedasta prepričanja novodobnih mnenjskih voditeljev. Ugasnite TV in 
računalnik, pozabite na telefon in se z družino ali prijatelji odpravite v 
naravo ali na kak prijeten dogodek po svojem okusu. Želimo vam mirne 
počitnice, lep dopust in še enkrat iskreno čestitamo ob prazniku Mestne 
občine Ptuj. 

Za stranko DeSUS je letos naporno leto. Zgodilo se je 
veliko. Odstopila je predsednica stranke Aleksandra Pi-
vec, nato Karl Erjavec, na kongresu stranke je bil izvoljen 
Ljubo Jasnič. Na občinski ravni imamo novo vodstvo 

stranke. Za predsednico MO DeSUS Ptuj je bila imenovana Marta Tušek, 
Roman Žmavc za podpredsednika, Zora Pliberšek ostaja sekretarka. Naši 
novi cilji so krepitev članstva, komuniciranje z javnostjo, delo članov v 
organih MO Ptuj, uspešne volitve na državni in lokalni ravni. Podpirali 
bomo zagotavljanje bivalnih pogojev za starejše, dostop do zdravstvenih 
storitev, medgeneracijsko povezovanje, prostovoljstvo, ureditev varnih 
poti, širitev mreže mestnega prevoza.
Vsem občanom MO Ptuj iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.
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NAZIV POSTAJALIŠČA
1

2

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
11:30

14:30

PTUJ BREG TRGOVINA
11:33

14:33

PTUJ TRANSSERVIS
11:36

14:36

PTUJ TURNIŠČE
11:39

14:39

PTUJ SELSKA C. 46
11:40

14:40

DRAŽENSKA CESTA 14
11:42

14:42

SP. HAJDINA ŽP
11:45

14:45

POLJSKA CESTA 1
11:46

14:46

POLJSKA CESTA 2
11:47

14:47

POLJSKA CESTA 3
11:48

14:48

OŠ BREG
11:50

14:50

PTUJ BREG TRGOVINA
11:52

14:52

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
11:55

14:55
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NAZIV POSTAJALIŠČA
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
6:10

6:40
7:00

7:10
7:40

8:00
8:10

–
8:40

9:00
–

9:30
11:00

–
12:00

–
12:30

13:00
13:30

14:00
15:00

15:30
16:30

17:30
18:30

19:30
20:00

DOM
 UPOKOJENCEV PTUJ

6:12
6:42

7:02
7:12

7:42
8:02

8:12
–

8:42
9:02

–
9:32

11:02
–

12:02
–

12:32
13:02

13:32
14:02

15:02
15:32

16:32
17:32

18:32
19:32

20:02

RIM
SKA PEČ

6:13
6:43

7:03
7:13

7:43
8:03

8:13
–

8:43
9:03

–
9:33

11:03
–

12:03
–

12:33
13:03

13:33
14:03

15:03
15:33

16:33
17:33

18:33
19:33

20:03

BANKA – 5. PREKOM
ORSKE

6:16
6:46

7:06
7:16

7:46
8:06

8:16
–

8:46
9:06

–
9:36

11:06
–

12:06
–

12:36
13:06

13:36
14:06

15:06
15:36

16:36
17:36

18:36
19:36

20:06

BRATJE REŠ
6:18

6:48
7:08

7:18
7:48

8:08
8:18

–
8:48

9:08
–

9:38
11:08

–
12:08

–
12:38

13:08
13:38

14:08
15:08

15:38
16:38

17:38
18:38

19:38
20:08

POD GRADOM
 – PARKIRIŠČE

6:20
6:50

7:10
7:20

7:50
8:10

8:20
–

8:50
9:10

–
9:40

11:10
–

12:10
–

12:40
13:10

13:40
14:10

15:10
15:40

16:40
17:40

18:40
19:40

20:10

TRŽNICA
6:22

6:52
7:12

7:22
7:52

8:12
8:22

–
8:52

9:12
–

9:42
11:12

–
12:12

–
12:42

13:12
13:42

14:12
15:12

15:42
16:42

17:42
18:42

19:42
20:12

SLOVENSKI TRG
6:23

6:53
7:13

7:23
7:53

8:13
8:23

–
8:53

9:13
–

9:43
11:13

–
12:13

–
12:43

13:13
13:43

14:13
15:13

15:43
16:43

17:43
18:43

19:43
20:13

OŠ OLGE M
EGLIČ

6:24
6:54

7:14
7:24

7:54
8:14

8:24
–

8:54
9:14

–
9:44

11:14
–

12:14
–

12:44
13:14

13:44
14:14

15:14
15:44

16:44
17:44

18:44
19:44

20:14

OB DRAVI
6:26

6:56
7:16

7:26
7:56

8:16
8:26

–
8:56

9:16
–

9:46
11:16

–
12:16

–
12:46

13:16
13:46

14:16
15:16

15:46
16:46

17:46
18:46

19:46
20:16

ZADRUŽNI TRG - PARKIRIŠČE
6:30

7:00
7:20

7:30
8:00

8:20
8:30

–
9:00

9:20
–

9:50
11:20

–
12:20

–
12:50

13:20
13:50

14:20
15:20

15:50
16:50

17:50
18:50

19:50
20:20

TERM
E PTUJ

6:33
7:03

7:23
7:33

8:03
8:23

8:33
–

9:03
9:23

–
9:53

11:23
–

12:23
–

12:53
13:23

13:53
14:23

15:23
15:53

16:53
17:53

18:53
19:53

20:23

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
6:38

7:08
7:28

7:38
8:08

8:28
8:38

8:30
9:08

9:28
9:30

9:58
11:28

11:30
12:28

12:30
12:58

13:28
13:58

14:28
15:28

15:58
16:58

17:58
18:58

19:58
20:28

PTUJ BOLNICA
–

–
–

–
–

–
–

8:32
9:10

–
9:32

10:00
–

11:32
–

12:32
13:00

–
14:00

–
–

–
–

18:00
19:00

–
20:30

DORNAVSKA C. M
ERKUR

–
–

–
–

–
–

–
8:35

9:13
–

9:35
10:03

–
11:35

–
12:35

13:03
–

14:03
–

–
–

–
18:03

19:03
–

20:33

PTUJ ROGOZNICA N. POKOP.
–

–
–

–
–

–
–

8:37
9:15

–
9:37

10:05
–

11:37
–

12:37
13:05

–
14:05

–
–

–
–

18:05
19:05

–
20:35

DORNAVSKA C. M
ERKUR

–
–

–
–

–
–

–
8:39

9:17
–

9:39
10:07

–
11:39

–
12:39

13:07
–

14:07
–

–
–

–
18:07

19:07
–

20:37

TC QCENTER
–

–
–

–
–

–
–

8:40
9:18

–
9:40

10:08
–

11:40
–

12:40
13:08

–
14:08

–
–

–
–

18:08
19:08

–
20:38

TC SUPER M
ESTO

–
–

–
–

–
–

–
8:45

9:23
–

9:45
10:13

–
11:45

–
12:45

13:13
–

14:13
–

–
–

–
18:13

19:13
–

20:43

TC QLANDIJA
–

–
–

–
–

–
–

8:47
9:25

–
9:47

10:15
–

11:47
–

12:47
13:15

–
14:15

–
–

–
–

18:15
19:15

–
20:45

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
–

–
–

–
–

–
–

8:52
9:30

–
9:52

10:20
–

11:52
–

12:52
13:20

–
14:20

–
–

–
–

18:20
19:20

–
20:50
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NAZIV POSTAJALIŠČA
1

2

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
11:30

14:30

PTUJ BREG TRGOVINA
11:33

14:33

PTUJ TRANSSERVIS
11:36

14:36

PTUJ TURNIŠČE
11:39

14:39

PTUJ SELSKA C. 46
11:40

14:40

DRAŽENSKA CESTA 14
11:42

14:42

SP. HAJDINA ŽP
11:45

14:45

POLJSKA CESTA 1
11:46

14:46

POLJSKA CESTA 2
11:47

14:47

POLJSKA CESTA 3
11:48

14:48

OŠ BREG
11:50

14:50

PTUJ BREG TRGOVINA
11:52

14:52

PTUJ AVTOBUSNA POSTAJA
11:55

14:55
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AKTUALNO / DOGODKI OB 30-LETNICI SAMOSTOJNOSTI

Dogodki ob 30-letnici samostojnosti 
države

Stanka Krajnc Letonja

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je 22. junija ob praznovanju dne-
va državnosti pripravila dogodek z naslovom »Radio-Tednik 
Ptuj med slovensko osamosvojitveno vojno«. Davorin Jukić je 
knjižnici predal v hrambo zvočne posnetke, ki so nastali med 
vojno za Slovenijo na ptujskem območju. Zvočni posnetki iz-
pričujejo številne dogodke, ki so se v tem času dogajali in o 
katerih so poročali novinarji Radia Ptuj. Istočasno so v razsta-
višču pripravili razstavo izbranih fotografij Martina Ozmeca na 
temo vojne za Slovenijo na Ptujskem. V kulturnem programu 
so nastopili Ženski pevski zbor Lilith ter Monika in Primož Ke-
lenc.

V okviru prireditev ob 30-letnici samostojne Slovenije so 24. 
junija v Salonu umetnosti odprli interdisciplinarno razstavo o 
razvoju MO Ptuj v letih od 1991 do 2021 z naslovom »30 let 
Ptuja v Republiki Sloveniji«, izdali pa so tudi istoimensko pu-
blikacijo s prispevki Nataše Kolar, Aleksandra Lorenčiča, Mar-
tina Šteinerja, Stanke Gačnik in Mojce Vomer Gojkovič. Na 
razstavi, ki bo na ogled do 5. decembra, je razstavljen izbor mu-
zejskih predmetov, pridobljenih v zadnjih treh desetletjih. Tako 
razstavo kot izid publikacije so omogočili Mestna občina Ptuj, 
Ministrstvo za kulturo RS in Pokrajinski muzej Ptuj   Ormož. 

Turistično društvo Ptuj je v počastitev 30-letnice samostojne 
države uredilo največjo vodoravno sončno uro v Sloveniji s 
premerom 14 metrov, ki stoji ob cerkvi sv. Ožbalta in pred-
stavlja novo turistično zanimivost Ptuja. Namenu so jo predali 
24. junija. Avtor ure je Boštjan Pavlič, strokovno pa je poma-
gal krajinski arhitekt Boštjan Vauda. Gnomon oziroma kazalec 
sence je zapičen v tla, k vodoravnici je nagnjen pod kotom, ki 
je enak naši zemljepisni širini. Da kaže pravilen čas, mora biti 
vreme sončno in jasno. 
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AKTUALNO / JAVNI ZAVODI

Zaključek projekta Narava na krožniku

Slovesno odprtje novih prostorov ZRS Bistra Ptuj

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Vodilni partner Ljudska univerza Ptuj in projektni partnerji Za-
bavna Kmetija Murko Zgornja Hajdina, Kmetija Murko Lan-
cova vas in Kmetija Furek Zgornja Hajdina so sodelovali v 
projektu Narava na krožniku, ki je nastal na osnovi Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020. Projekt, financiran s strani RS, Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je trajal od julija 2018 do 
julija letos.

ZRS Bistra Ptuj je ob pomoči Mestne občine Ptuj v letošnjem 
letu preuredila prostore na Slovenskem trgu 8, ki so jih na 
krajši slovesnosti predali svojemu namenu. Odprtja se je 
udeležila tudi županja Nuška Gajšek, ki je poudarila, kako po-
membna so prizadevanja za razvoj podjetništva in ustvarjanje 
pogojev zanj.

Cilj projekta Narava na krožniku je bila priprava osnovnih po-
gojev za izvajanje izobraževalnih vsebin na kmetiji, s čimer so 
želeli pritegniti predvsem otroke iz vrtca, učence OŠ, njihove 
starše in stare starše, upokojence, člane različnih društev in čla-

ne lokalnih kmetijskih gospodarstev. Del učnega procesa je po-
tekal na kmetiji, poudarek pa je bil na varovanju okolja in pri-
delavi ter pripravi zdrave hrane. Kmetovalci so tako lahko svoja 
bogata znanja in izkušnje prenesli širše. Posamezne izobraže-
valne vsebine so izvajali praktično, druge v obliki predavanj 
ob podpori video in foto gradiv, s prikazom celotnega procesa 
opravil in del na kmetiji, od priprave zemlje, setve, obdelave, 
žetve in nato do predelave žit v izdelke. Namen projekta je bil 
predvsem izobraževanje otrok in mladine o pridelavi ter pome-
nu zdrave, lokalno pridelane hrane, s poudarkom na praktičnih 
postopkih pridelovanja in njeni pripravi, z željo, da spoznajo 
načine in postopke pridelave in da cenijo in spoštujejo, koliko 
truda je treba, da jed pride na krožnik. Prikazali so tudi tradici-
onalne in ekološke načine pridelave ter predelave povrtnin po 
principih permakulture – kako sami in z malo truda pridelamo 
zdravo hrano, ob tem pa varujemo še okolje. 
Projekt so predstavili na več dogodkih: na Seniorijadi 2019, 
v Centru za družine - Špajza modrosti, članom U3ŽO na LU 
Ptuj, pripravili so različne informativno promocijske tiskovi-
ne, ga objavili na projektni spletni in FB strani ter na zaključni 
konferenci 8. julija.

V dodatnih prostorih že od marca letos deluje točka SPOT, Slo-
venska poslovna točka, namenjena različnim ciljnim skupinam 
– mladim, potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem, 
izvajajo pa tudi nov podjetniški projekt podjetniškega usposa-
bljanja za potencialne podjetnike, Podjetno nad izzive – PONI 
Podravje, v katerem je šest bodočih podjetnic razvijalo sveže 
podjetniške ideje, v naslednjih mesecih pa bo kar 36 bodočim 
podjetnikom pomagal na lastno podjetniško pot.
Direktor ZRS Bistra Ptuj, dr. Štefan Čelan, se je občini, župa-
nji in svetnicam ter svetnikom zahvalil za vso podporo, tudi 
finančno: »Na Bistri ne bi zmogli brez razumevanja in podpore 

MO Ptuj. Županji ni bilo treba na dolgo in široko pojasnjevati, 
čemu bodo služili dodatni prostori. Ideje pa ni podprla zgolj 
moralno, temveč tudi finančno v višini dobrih 20.000 evrov. 
Obveza lokalne skupnosti namreč je, da morajo biti prostori, 
preden so predani v upravljanje ali najem, opremljeni do tretje 
faze. Za celotno notranjo pisarniško in računalniško opremo v 
višini slabih 30.000 evrov pa smo poskrbeli v ZRS Bistra Ptuj.«
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Županja sprejela najboljše 
dijake

Olimpijsko baklo ponesli tudi 
na Ptuju

Sprejem Kristjana Čeha

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad 
osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih 
šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj sta učiteljski 
zbor Gimnazije Ptuj in kolegij ravnateljev Šolskega centra Ptuj 
naredila izbor najboljših dijakov posameznega izobraževalnega 
programa za šolsko leto 2020/2021.
Najboljšim dijakom posameznih šol je županja Nuška Gajšek 
na sprejemu, ki je potekal 23. junija, podarila spominsko pri-
znanje, stekleno medaljo z grbom Mestne občine Ptuj, in knji-
žno nagrado. Naj dijak gimnazije ter naj dijaka poklicnega in 
srednješolskega programa Šolskega centra Ptuj pa sta prejela še 
svečano listino in denarno nagrado 300 evrov.
Naj dijak Elektro in računalniške šole, srednjega strokovnega 
izobraževanja tehnik računalništva je Marcel Vrbnjak, naj di-
jak Strojne šole, srednjega strokovnega izobraževanja strojni 
tehnik je Matic Kramberger, naj dijak Strojne šole, srednjega 
poklicnega izobraževanja  avtoserviser je Jernej Šteger, ki je 
hkrati tudi naj dijak triletnega izobraževalnega programa Šol-
skega centra Ptuj za šol. leto 2020/2021, naj dijakinja Šole za 
ekonomijo, turizem in kmetijstvo srednjega strokovnega izo-
braževanja ekonomski tehnik je Špela Borko, ki je hkrati tudi 
naj dijakinja štiriletnega izobraževalnega programa Šolskega 
centra Ptuj za šol. leto 2020/2021, naj dijak Gimnazije Ptuj pa 
je postal Gal Zmazek.

Na Mestnem trgu je slovensko baklo, simbol vrednot olimpiz-
ma in povezovanja, županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek 
v družbi podžupana Marjana Kolariča in vodje Regijske pisar-
ne Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Rozmana predala v 
roke Urški Žolnir Jugovar. Bakla je na svoji poti romala v roke 
ptujskih športnikov – Denisa Lazarja, Line Maltarič, Maje Be-
drač, Majde Raušl, atletinje Nine Kolarič in drugih. Na njeni 
poti so jo pozdravila številna ptujska društva. Dogodka so se 
udeležili tudi parakolesar Anej Doplihar, Vlado Čuš, letošnji 
prejemnik Bloudkove plakete za pomemben prispevek k ra-
zvoju slovenskega športa in Judo kluba Drava Ptuj, ter Dejan 
Zavec, nekdanji svetovni boksarski prvak. Ponosno pa so ob 
bakli tekli tudi učenci iz Olgice in Mladike ter člani Judo kluba 
Drava Ptuj.

K nizu izjemnih uspehov je atlet Kristjan Čeh v juliju dodal še 
ubranitev naslova evropskega prvaka v metu diska do 23 let v 
Talinu, kjer je z metom 67,48 metra slavil rekord prvenstva. Za 

Stanka Krajnc Letonja

izjemne športne dosežke in popotnico pred olimpijskimi igra-
mi v Tokiu mu je županja Nuška Gajšek čestitala na sprejemu 
v mestni hiši, ob tem pa dodala: »Upam, da odhaja iz mestne 
hiše z neko dodano energijo, da ve, da stojimo za njim, da ga 
podpiramo ne glede na rezultat. On je za nas že zmagovalec.«
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Mateja Tomašič

Urgentni center na Ptuju bo, gradnja se 
lahko začne

Minister za zdravje Janez Poklukar je med obiskom v ptujski 
bolnišnici konec junija, v okviru obiska vlade v Podravju, po-
trdil, da je vlada prižgala zeleno luč za gradnjo urgentnega 
centra na Ptuju. Kot je dejal, bo država za ta projekt, katerega 
vrednost investicije znaša nekaj manj kot 6,6 milijona evrov, 
prispevala 4,4 milijona evrov.

Vlada je po besedah Poklukarja 30. junija, na delovni seji, ki je 
potekala na Ptujskem gradu, dopolnila načrt razvojnih projek-
tov v obdobju 2021–2024, ki prinaša manjkajoča sredstva Splo-
šni bolnišnici Jesenice in gradnji urgentnega centra na Ptuju. 
»Bolnišnica pokriva regijo s 110 tisoč ljudmi, zato je to po-
memben zdravstveni zavod v regiji. Je prvi korak k temu, da za-
gotavljaš nujno zdravstveno oskrbo. Vlada Republike Slovenije 
je danes sprejela sklep, načrt razvojnih projektov z dopolnitvijo 
v obdobju 2021–2024, ki prinaša SB Jesenice in urgentnemu 
centru na Ptuju manjkajoča sredstva. Tako da lahko povem ve-
selo novico, da se gradnja urgentnega centra v SB Ptuj lahko 
prične,« je povedal v izjavi za medije po srečanju z vodstvom 
bolnišnice. Tako bo Ptuj po večletnih prizadevanjih za urgen-
tni center tega vendarle dobil. Dokončan bo predvidoma v letu 
2023 in bo omogočil optimalno dostopnost do zdravstvenih 
storitev ter hitro in učinkovito medicinsko pomoč. 
Projekt je po besedah Poklukarja ocenjen na skoraj 6,6 milijona 
evrov. »Od tega bo država zagotovila 3,4 milijona evrov nepo-
sredno iz proračuna, za milijon evrov pa se predvideva, da ga 
bo pridobila s prodajo nepremičnin,« je dejal.
Državni sekretar Robert Cugelj je pojasnil, da je s sklepom vla-
de potrjena finančna konstrukcija projekta urgentnega centra 
na Ptuju. »Dejansko lahko začnemo graditi. Predvidevamo, da 
bomo do konca novembra objavili javni razpis za izbor izva-
jalcev. Računamo, da bomo do konca februarja prihodnje leto 
izbrali izvajalca gradbenih del,« je povedal.
Direktorica bolnišnice Anica Užmah je dodala, da bo bolnišni-
ca za urgentni center prispevala 1,5 milijona evrov. Zahvalila se 
je vsem zaposlenim, ki so zadnja tri leta trdo delali, predvsem 
pa v času covida-19 prisluhnili navodilom, da so skupaj sou-
stvarili pogoje za izvedbo ptujskega projekta.

Tako bo projekt, ki se je začel že pred letom 2014, po več letih 
negotovosti vendarle kmalu realiziran in bo z moderno opremo 
in ustreznimi prostori ter vrhunskim kadrom optimalno in ka-
kovostno obravnaval nujne primere in bolnike. 
Z vladno delegacijo so govorili še o nekaterih drugih nujnih 
vlaganjih v opremo in prostore ter poslovanju ptujske bolni-
šnice, ki je uravnoteženo. »Če ne bo pomembnega poslabšanja 
epidemije, lahko računamo, da bo bolnišnica v večjem delu iz-
vedla programe v pričakovanem obsegu, torej 100-odstotno,« 
je povedal minister. Govorili so tudi o drugih posodobitvah, 
ki jih bolnišnica potrebuje, o potrebni menjavi sterilizatorjev, 
nadgradnji magnetnoresonančne naprave, potrebni prenovi 
lekarne … »Treba je izpostaviti, da številni programi poteka-
jo v 150 let starih prostorih, ki ves čas terjajo obnavljanje in 
posodobitve. V bolnišnici imajo kar nekaj aparatur, ki terjajo 
zamenjavo, in ključno je, da zakon za zagotavljanje sredstev za 
slovensko zdravstvo sprejmemo in seveda omogočimo, da bo 
slovensko zdravstvo na srednji oziroma dolgi rok usposoblje-
no, da bodo strokovnjaki s področja zdravstva lahko opravljali 
svoje poslanstvo. 

Cepilno mesto tudi v SB Ptuj
Dotaknili so se tudi tematike cepljenja proti covidu-19. Tudi 
v SB dr. Jožeta Potrča imajo od 13. julija naprej cepilno me-
sto za paciente, obiskovalce in spremljevalce, ki v bolnišnico 
prihajajo na specialistične preglede in posege. Cepilno mesto 
deluje v prostorih kirurškega oddelka (urgenca – vhod št. 1) ob 
delovnikih med 10. in 12. uro. Cepijo s cepivom Pfizer/Bion-
tech. Po predhodnem dogovoru pa tudi s cepivoma Janssen in 
Moderna. Zaželeno je, da se na cepljenje v bolnišnici naročite 
od ponedeljka do petka med 8. in 10. uro na tel. št. 02 7491577.
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Utrip s poletnih festivalov

Mateja Tomašič

Festival Arsana: Povpraševanje po vstopnicah večje 
kot v preteklih letih
Operni večer na Panorami, v izvedbi Opere SNG Maribor s 
simfoničnim orkestrom in solisti, si je ogledalo rekordno šte-
vilo obiskovalcev. »Najverjetneje gre za največji kulturni dogo-
dek letošnjega poletja v Sloveniji na prostem, saj smo z več kot 
5500 obiskovalci iz vse Slovenije in tudi sosednjih držav ne le 
veličastno otvorili 13. festival Arsana, ampak celotni Sloveniji 
pokazali eno najlepših prizorišč, z veličastno veduto gradu in 
mesta v ozadju. Vtisi nastopajočih in občinstva so izjemni. Ve-
liko nam pomeni, da so dogodek sprejeli tudi Ptujčani in da je 
privabil celotne družine, saj tako med seboj povezuje generaci-
je in tudi mesto,« je navdušen direktor festival Arsana Mladen 
Delin. 

Kino brez stropa vse poletje
Kino brez stropa je letos dobil novo prizorišče – dvorišče za 
kinom, ki so ga obiskovalci lepo sprejeli. »Dobivamo zelo do-
bre odzive obiskovalcev glede prizorišča – še eno doslej “neod-
krito” ptujsko dvorišče je oživelo, dobilo kulturno vsebino,« je 
povedala vodja Mestnega kina Ptuj Nina Milošič in dodaja, da 
so z obiskom zadovoljni. Otvoritev je bila razprodana, dobro pa 
so bile obiskane tudi druge projekcije. Nekaj so jih zaradi dežja 
izvedli v dvorani. 
Gledalci so veseli tudi druge letošnje novosti, in sicer da Kino 
brez stropa letos prvič poteka vse poletje. Tako se lahko ude-
ležijo Kina brez stropa ne glede na dopuste. »To je mogoče po 
zaslugi našega mednarodnega evropskega projekta Resonance 
Cinema, ki ga sofinancira Evropska unija. V okviru tega projek-
ta smo namreč kupili lasten mobilni kinoprojektor s pripada-
jočo opremo,« dodaja Nina Milošič. Filmi so na sporedu vsak 
petek, soboto in nedeljo do 29. avgusta. Ob tem velja poudariti, 
da je vsak večer na sporedu drug film, tako da se najde za vsa-
kogar nekaj. Težišče programa je na odličnih neodvisnih, zlasti 
evropskih filmih, prikazujejo pa tudi najnovejše hollywoodske 
uspešnice. Tudi v avgustu pa so pripravili še nekaj zanimivih 
spremljevalnih dogodkov ob filmih, večinoma glasbene nara-
ve. Spored oblikujejo sproti glede na svetovne izide filmov. Ta 
konec tedna so na sporedu filmi Izbrisati zgodovino (30. 7.), 
Križarjenje skozi džunglo (31. 7.) in Zakaj skačem (1. 8.).

19. Festival sodobne umetnosti Art Stays vse do 18. 
septembra
Otvoritveni vikend festivala je bil uspešen uvod v ptujsko po-
letje razstav in umetnosti. »Festival smo odprli z izjemnim 
baročnim performansom znane ruske umetnice Sashe Frolo-
ve v dvorani Dominikanskega samostana. Ekipa dobro pripra-
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Letošnji festival bo na desetih prizoriščih ponudil 36 dogodkov, 
z več kot 300 umetniki, ustvarjalci in izvajalci. Do 29. julija so 
nastopili zmagovalci tekmovanja mladih slovenskih glasbeni-
kov TEMSIG, študentje glasbe, priznani slovenski umetniki in 
ustvarjalci. Na Arsaninem odru pa je letos ponovno navdušila 
zasedba A capella glasbe Naturally 7 iz ZDA. »Letošnji festival 
Arsana se s programom uvršča med največje tri poletne glasbe-
ne festivale v Sloveniji in vedno bolj opaznega na evropskem in 
svetovnem festivalskem zemljevidu. Povpraševanje po vstopni-
cah je bilo veliko. Takšnega ne beležimo niti v prejšnjih letih. 
Zelo se pozna večmesečna praznina brez dogodkov in druže-
nja. Smo pa seveda pripravili izredno ambiciozen program in 
s tem dodatno vzbudili pozornost,« je povedal sogovornik. Fe-
stival se nadaljuje še 14. avgusta z Večerom Amy Winehouse by 
June ter nastopi Infected in Jocker Out.
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Novo gledališče na 
Ptuju

Zaključek Pikine bralne 
značke

Za majhne in velike (otroke) – ECI PECI kreativno 
gledališče

Mojca Prigl, kreativna vodja

Mateja Tomašič

Smo igriva ekipa kreativcev – zagnani, ustvarjalni in neustrašni 
ljubitelji gledališča. Pod režijsko taktirko prve naše lutkovne 
predstave Bukla in dober knjižni tek se je podpisal Samo M. 
Strelec. Ptujskemu občinstvu smo se premierno predstavili v 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj 13. julija 2021 in s prvo ponovi-
tvijo v Dominikanskem samostanu Ptuj 24. julija 2021. Lutke 
oživljamo v dveh animatorskih parih, Janja Erpič in Mojca Pri-
gl ter Tina Maroh in Luka Ravnjak. Besedilo je avtorsko delo 
igralske ekipe, za glasbeni aranžma je poskrbel Mihael Roškar, 
lutke in scena so nastale izpod rok Leonore Švagan in ekipe, 
za grafično podobo je poskrbel Patrik Komljenović, tehnično 
pomoč nam je nudil Nejc Bedrač.

Ob zaključku osme sezone Pikine bralne značke v Knjižnici 
Ivana Potrča Ptuj, je v začetku julija mlade bralce obiskala na-
vihana Pika Nogavička. Razveselila se je vsakega bralca, mu 
čestitala in mu podarila drobno darilce, ki ga je izdelala sama. 
Gledališko društvo Eci peci pa je odigralo lutkovno predstavo 
Bukla in dober knjižni tek. »Tega so bralci zagotovo imeli, saj 
so vtise o prebranih knjigah pridno zapisovali v Pikine beležke, 
ki so jih dobili v knjižnici, prav tako so narisali veliko lepih 
ilustracij. Vsak je s priporočilnega seznama, na katerem pre-
vladujejo zabavne knjige, prebral vsaj štiri. Priznanje je osvo-
jilo 43 Pikinih bralcev, od teh je bilo kar devet takšnih, ki so 
sodelovali že tretjič in so tako osvojili zlato priznanje in zlat 
Pikin gumbek,« je povedala Jasmina Burjan, vodja Pikine bral-
ne značke v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj. 
Pikina bralna značka je projekt za spodbujanje branja pri naj-
mlajših uporabnikih knjižnice do vključno 6. razreda osnovne 
šole. Pikina bralna značka ima petdesetletno tradicijo, s slo-
vensko pa so leta 2011 začeli v Knjižnici Velenje. Mladinski 
oddelek ptujske knjižnice pri projektu sodeluje od leta 2012, 
danes je vseh sodelujočih splošnih knjižnic sedem. 
V knjižnico ste otroci vabljeni tudi v poletnih dneh, po pole-
tno branje, k sodelovanju pri Pikini bralni znački in na Poči-
tniške urice.

Predstava spodbuja bralno kulturo, pozitiven odnos do knjig 
ter s tem povezana interes in motivacijo za branje. Otrokom na 
njim razumljiv, duhovit način pomaga preseči določene stereo-
tipe, uči jih sprejemanja drugačnosti in lastnih pomanjkljivosti.
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vljenih vodnikov je vsak večer vodila goste po razstaviščih v 
mestu in žareče oči ter nasmeški zadovoljnih, umetnosti lačnih 
obiskovalcev so dokaz, da nam je ponovno uspelo pripeljati na 
Ptuj res zanimiva in raznolika dela umetnikov z vseh koncev 
sveta,« je vtise strnil direktor festivala Jarnej Forbici.
Jedro festivalskega programa so razstave na osmih razstaviščih 
in ostajajo odprte do 18. septembra. V Galeriji mesta Ptuj raz-
stavljajo umetniki iz Nemčije, Kuvajta, Azerbajdžana, Izraela 
in Slovenije. Dominikanski samostan gosti kiparsko razstavo, 
kjer med drugim razstavlja svetovno znana gruzijska umetnica 
Tamara Kvesitadze. V sobanah ptujskega gradu je izjemna raz-
stava ruske umetnice Sashe Frolove in japonskega kiparja Kyo-
jija Nagatanija. Na zgodovinsko bogati razstavi v Miheličevi 
galeriji pa lahko občudujete dela svetovno znanih umetnikov, 
kot so Lucio Fontana, Julio Le Parc, Morrison … »Med pogovo-
ri z gostujočimi umetniki in kustosi smo podrobneje spoznali 
njihovo delo in navdušenje nad Ptujem in festivalom. Jutranje 
likovne delavnice za otroke, pod vodstvom akademske slikar-
ke Tjaše Čuš, so privabile mnoge najmlajše umetnike. Večerno 
dogajanje v mestu pa so oživeli koncerti na Slovenskem trgu, 
pika na i pa je bil koncert in videomapiranje na peš mostu, ki 
si ga je ogledalo res veliko število obiskovalcev,« je še povedal 
direktor festivala. 
19. festival sodobne umetnosti Art Stays še v avgustu prinaša 
festivalske vikende z vodenimi ogledi, pogovore z umetniki ter 
večerna dogajanja na odru in v galerijah.
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Obredja radosti

Rov pod gradom

Od lipe do prangerja

24. junija se je na mestni tržnici odvijal dogodek Obredja rado-
sti, na katerem so se prepletali glasba, poezija, zgodba, ples in 
gledališče, pod režijsko taktirko avtorice scenarija ter poezije 
Romane Ercegović. Ta je o dogodku dejala: »Navdih za to stva-
ritev je zgodba o sedmih starih mogočnih katalpah, ki so nekoč 
rasle na tržnici našega mesta. Drevesa so bila posekana, a so za 
seboj pustila 15 mladik, ki so v skrbni negi v treh letih zrasle v 
majhna drevesca. Z dogodkom smo počastili ta čudež življe-
nja, ki se nadaljuje in daje upanje. Mlade katalpe smo svečano 
podarili novim varuhom. Posajene bodo po vsem mestu in v 
novem Gaju sedmih katalp v botaničnem vrtu dvorca Ristovec. 
Del stvaritve je posvečen vsem, ki ste se zavzemali za obstoj ka-
talp. Za mnoge boleča zgodba je tako dobila epilog, zdravilen, 
dostojanstven, kot si ga zasluži. Naj rasejo mlade katalpe v na-
šem mestu kot upanje, kot spomin in opomin, da je pomembno 
delovati s srcem, z občutkom, z ljubeznijo do dreves, narave, in 
spoštovanjem do vseh nas.« 

Od lipe do prangerja je tradicionalna turistična prireditev in 
ena najstarejših tovrstnih prireditev v Zgornji Savinjski dolini. 
10. julija so v Rečici ob Savinji naše mesto v okviru Turistič-
nega društva Ptuj predstavljali člani Društva Cesarsko-kraljevi 
Ptuj. Prireditev povezuje kraje s še ohranjenimi prangerji ozi-
roma sramotilnimi stebri. V Sloveniji jih je 14, najvišji pa je 
prav naš ptujski, Orfejev spomenik. Po besedah udeležencev je 
prireditev, ki prikazuje srednjeveško dogajanje, ponudila obilo 
priložnosti za povezovanje in sodelovanje. Člani TD Ptuj so na 
stojnici delili tudi promocijsko gradivo o pestrem dogajanju in 
prihajajočih prireditvah na Ptuju, kot običajno pa so gostite-
ljem predali darilo s povabilom na Ptuj, na tradicionalne Graj-
ske igre, ki bodo 11. septembra na turnirskem prostoru Ptuj-
skega gradu.

Rovi pod Ptujskim gradom so vedno burili domišljijo prebival-
cev in obiskovalcev Ptuja. Navdušenci iz Zavoda TuRA Ptuj po-
novno odpirajo in oživljajo te skrivnostne podzemne prehode. 
Z vodenimi ogledi odstirajo tančico skrivnosti, ki obdaja rove. 
V soju luči vas popeljejo skozi ptujsko podzemlje. Družine in 
otroci se lahko podajo na igro Pobeg iz grajskega rova, odrasli 
pa lahko okušajo vino in pivo na doživljajskih degustacijah v 
popolni temi, kar pričara svojevrstno izkušnjo, saj vina ne samo 
okušate, ampak ga tudi začutite.
Aktualni dogodki so objavljeni na Facebook profilu Rov pod 
gradom – Ptuj underground.
https://www.facebook.com/Underground.Ptuj/  
Za več informacij so vam na voljo na: turaptuj@gmail.com, 031 
467 265 ali 031 609 887.

Stanka Krajnc Letonja

Obredja radosti so nastala v produkciji Obrednega gledališča 
Duša Zemlje v sodelovanju s pobudo Glas Slovenk. V tej stva-
ritvi, v kateri ima posebno mesto glas žensk – prvinska srčna 
ustvarjalnost, modrost prednic, lepota radosti –, je Romana po-
vezala ustvarjalke Ptuja, Liljano Klemenčič, Majdo Fridl, Vesno 
Kamenšek, Natalijo Resnik, Vesno Neferamis, ter vse Slovenije 
– Simono Čudovan, Andrejo Cepuš, Tjašo Cepuš, Edito Čerče, 
Mihaelo Jagodič Mohorčič, Bernardko Zorko, Manu Hvala in 
Alexis Srša. Nastopila sta tudi Ženski pevski zbor Lilith in Ko-
morni moški zbor Ptuj. Organizacijo je vodila Alenka Simonič.
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AKTUALNO / VARNOST MED POČITNICAMI

mag. Janez Merc

Varnostni sosvet – poziv staršem, ker so 
počitnice njihova priložnost

Posebna opozorila so bila podana za konec šolskega leta, ko 
mladi dobijo rezultate svojega dela za minulo šolsko leto in ob 
tem nekateri slavijo, spet drugi iščejo rešitve za svoj neuspeh. 
Vse to je nemalokrat povezano s sproščanji, ki so lahko tve-
gana. Vse službe so dobile naloge, da pomagajo ob tej situaci-
ji, vsekakor pa je na mestu poziv staršem, da mlade primerno 
pripravljajo na vsakokratno odraščanje in varno stopanje po 
stopnicah življenja. 
Med počitnicami so otroci doma, zato so mnogi starši pred 
izzivom, kako zagotoviti varstvo. To ni le varstvo, tukaj mora 
biti program. V tem programu običajno sodeluje cela družina, 
tudi dedki in babice. Vsi se bojimo pokoronskih ukrepov, in 
to tistih, ki se izrazijo kot posledica zdravstvenega stanja, kot 
drugih, ko ljudje komaj čakajo na svobodo, ki so jo imeli nekoč. 
Protikoronski ukrepi imajo tukaj omejitve, če gre za bolne in 
tvegane kategorije starejših, drugače pa naj ne bi bilo omejitev. 
Prosti čas počitnic pa ima mnogo pasti, ki se najdejo v pre-
veliki uporabi računalnikov in mobitelov, v vožnji s kolesi, v 
vožnji s skiroji, problematika neuporabe čelad itd. Posebej naj 
opozorimo na slednje, kjer je vzgoja pomembnejša od nakupa. 
Otroku želimo uživanje in adrenalin, vendar moramo zagoto-
viti, da bo to varno. Prav pri slednjem mnogokrat ne naredimo 
dovolj. Največja napaka je, če smo izvedli investicijo brez vlož-
ka v varnost. 
Otroci vedno potrebujejo starša – vzgojitelja. Pomanjkanje tega 
pomeni nesrečo, pomeni tveganje ali nesrečo drugega, pomeni 
bodoče težave vašega mladostnika. Ko pride do teh težav, se 
moramo vprašati, kje, kdaj in kaj smo zamudili. Vložek v otro-
ke je naš vložek v našo srečno/nesrečno prihodnost. Ta vložek 
je naš program za vsako delo in vsak izziv. Mnogi se izgovarja-
jo, da jih otroci ne ubogajo, žal pa s tem sporočajo, da so marsi-
kaj zamudili in marsičesa niso naredili. Otroci so kot polje: kar 
bomo sadili, negovali, to bomo želi. 

Ko smo pri starših, naj omenimo, da vrtci, šole, LAS, policija in 
mnogi drugi organizirajo oblike izobraževanja, ki pa se jih obi-
čajno udeležijo tisti, ki sami dobro poskrbijo za vzgojo svojih 
otrok. Naše sporočilo pa je še bolj namenjeno tistim, ki imajo 
z otroki težave, kajti zavedati se morajo, da so odgovorni za vse 
to, kar je in kar jih še čaka.
Počitnice so priložnost, da starši nadomestijo svoj vložek v 
vzgojo. Nasploh ugotavljamo, da se vse premalo dela na vzgoji, 
na odnosih med ljudmi, na socializaciji. Nasploh sta želja in 
potreba po aktiviranju staršev, ki so prvi in zadnji socializator. 
Odgovornost staršev je v oblikovanju osebnosti, v razvoju vre-
dnot in v popolnosti napotitve mladostnika v življenje. Glede 
na to, da marsikateri starš hitro ugotovi, da ima vse večje težave 
pri vzgoji mladostnika, je na dlani, da je prišel v fazo, ko ne 
more odgovorno izpolnjevati svoje funkcije. Zamujeno v dru-
žini težko nadoknadijo vsi naslednji dejavniki. Če pa k temu 
dodamo, da je vse manj vzgoje v celotnem vzgojno-izobraže-
valnem sistemu, je končno stanje na dlani. Zato je ponovljena 
pobuda, da se tudi s pomočjo Ptujčana in PeTV posredujejo 
strokovne teme, ki bi se dotaknile vloge in nalog staršev na tem 
področju. 
Mestna občina Ptuj je prejela priznanje za najvarnejšo mestno 
občino, kar je odraz dela vseh in sporočilo, da smo na Ptuju 
med najbolj varnimi. To je priznanje pristojnim službam in 
tudi prizadevnim občanom. To priznanje vpliva na kakovost 
življenja in prav je, da jo vedno bolj dvigamo. 
Vsi ugotavljamo, da z varnostno problematiko ni možno opra-
viti le v eni akciji, ampak je proces, ki se ne sme nikoli končati.
Glede varnosti delajmo že danes tako, kot bi delali neuki po 
nesreči. Ko imamo vse, nam ostane tudi, da naredimo vse, po 
tveganju ostane le en cilj, pa še ta je za mnoge nedosegljiv.Fo
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V torek, 22. junija 2021, se je na svoji redni seji sestal var-
nostni sosvet. Seznanil se je, kako so pripravljene pristojne 
službe za varen konec šolskega leta, kako varno preživeti čas 
počitnic in kaj vse je potrebno za začetek novega šolskega 
leta. 
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Počitniške dejavnosti: Igrivo in ustvarjalno 
poletje za otroke in mladino
Mateja Tomašič

Center za družine Špajza modrosti (Ulica heroja 
Lacka 3)
V Centru za družine Špajza modrosti tudi med poletnimi 
počitnicami pripravljajo dejavnosti za vse generacije, še 
posebej za otroke in mladostnike. Imajo tudi organizirano 
varstvo. 

Delavnice v Špajzi modrosti:
Sreda, 4. 8., med 9.00 in 11.00 – Moja figurica iz plastelina 
živi v risbi 

Torek, 10. 8., med 9.00 in 10.30 – Rubikova kocka za za-
četnike
Na delavnici se boste naučili osnovnih tehnik sestavljanja in 
spoznali različne tipe Rubikovih kock. Za delavnico ni sta-
rostne omejitve.

Torek, 10. 8., med 11.00 in 12.30 – Rubikova kocka za na-
daljevalce

Sreda, 11. 8., med 9.00 in 11.00 – Oglje je moja tehnika

Sreda, 18. 8., med 9.00 in 11.00 – Rad poziram in rišem 
kroki

Četrtek, 19. 8., med 9.00 in 11.00 – Pišem in ilustriram 

23.–27. 8. med 7.30 in 15.30 – Počitniško varstvo
Vse dejavnosti, ki se izvajajo v Centru za družine Špajza mo-
drosti, so za uporabnike brezplačne. Število udeležencev na 
delavnico je omejeno, zato so potrebne prijave na 02/749 21 
58, 051 389 660 ali na info@lu-ptuj.si.

tenis, namizni nogomet ali družabne igre. 
V okviru CID-a tudi to poletje poteka precej počitniških 
dejavnosti. Za vse počitniške dejavnosti se je treba prijaviti 
tako, da izpolnite prijavnico, ki jo boste našli na spletni stra-
ni pri opisu posamezne dejavnosti. Vse dodatne informacije 
(in vpis na čakalno listo po zapolnitvi delavnic) pa so na vo-
ljo na naslovu cid@cid.si, telefonskih številkah 02/780 55 40 
in 041 604 778 ter osebno na Osojnikovi 9.

Počitniški tečaji in delavnice: 
2. do 6. avgust 2021 med 10.00 in 12.00 – Likovne dobro-
počutnice 2021
Ob likovnem druženju bomo pozornost usmerili tudi na do-
bro počutje, sproščanje, deljenje in širjenje pozitivne energi-
je, krepili bomo domišljijo in z njo ustvarjalnost. Delavnica 
je namenjena osnovnošolcem, potekala bo v CID-u Ptuj, 
vodi pa jo Sara Ferčič, profesorica likovne umetnosti in štu-
dentka pomoči z umetnostjo (cena: 15 evrov).

2. do 6. avgust od 10.00 do 12.00 – Cirkuške vragolije 
Žonglerstvo je zdrava in koristna dejavnost za otroke in od-
rasle in je tudi odlična rehabilitacijska tehnika. Pridružite se 
nam in spoznajte osnovne cirkuške veščine in vragolije. De-
lavnico bodo vodili brata Malek in člani športno-cirkuškega 
društva Eleja v Mestnem parku. Primerna je za starostno 
skupino 4+ (cena: 10 evrov).

9. avgust med 10.00 in 12.30 (1. termin) in 30. avgust med 
10.00 in 12.30 – Ustvarjanje virtualnega sveta
Na interaktivni delavnici boste praktično spoznali uporabo 
računalniške aplikacije CoSpaces Edu. Na spletnih straneh 
https://www.mcruk.si/ in https://dd-trbovlje.si/ddtlab/ si 
lahko ogledate, kako delavnica poteka. Vodila jo bo Tanja 
Hanžič, ekipa DDTLab, lokacija CID Ptuj, primerna je za 
starostno obdobje 12+, trajala bo tri šolske ure. Udeležba je 
brezplačna. 

9. do 13. avgust med 16.30 in 19.00 – Uglasbi in zapoj: Kan-
tavtorska delavnica za mlade 
Večkrat nagrajeni mladi kantavtor Primož Vidovič je pripra-
vil delavnico za vse tiste mlade, ki bi se radi preizkusili v pi-
sanju in izvajanju lastnih pesmi. Poleg veščin pisanja pesmi 
boste spoznavali tudi osnove pevske tehnike, igranja kitare 
in glasbene teorije. Glasbeno predznanje ni obvezno, bodo 
pa prav prišle čiste osnove glasbene teorije ali vsaj znanje ka-

Center interesnih dejavnosti – CID Ptuj (Osojnikova 
cesta 9)
V centru interesnih dejavnosti deluje dnevni mladinski center, 
ki je odprt od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro. Brezplač-
no so na voljo računalniki z dostopom do interneta – za delo, 
igro ali kar tako. Tu lahko mladi tudi brezplačno igrajo namizni 
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Stanka Krajnc Letonja

kšnega od inštrumentov. Delavnica se bo izvajala v prostorih 
CID-a Ptuj za starostno skupino 13+ (cena: 15 evrov).

10. do 13. avgust med 10.00 in 12.30 – Recikliram in 
ustvarjam
Odpadne materiale boste ustvarjalno predelali v uporabne 
in praktične izdelke in tako poskrbeli za ustvarjalno skrb za 
ohranjanje naravnih virov. Delavnico bo vodila akademska 
slikarka Tjaša Čuš v Mestnem kinu Ptuj. Primerna je za sta-
rostno skupino 7+ (cena: 15 evrov). 

16. do 20. avgust med 9.00 in 13.00 – Javno nastopanje za 
mlade
Študentki Lara Roškar in Metka Dolanc sta pripravili super 
delavnico javnega nastopanja za najstnike. Delavnica bo v 
CID-u Ptuj, namenjena je starostni skupini 13–18 let (cena: 
15 evrov). 

16. do 20. avgust med 10.00 in 12.00 – Poletje na koleščkih 
Tečaji rolanja so namenjeni otrokom od 4. leta naprej in 
mladim. Zbirna točka: CID Ptuj. Rolamo na športnem igri-
šču nad avtobusno postajo Ptuj. V primeru slabega vremena 
na ta dan rolamo v podhodu na Železniški postaji Ptuj. Vsi 
otroci morajo imeti obvezno opremo (rolerji, čelada, kolen-
ski, komolčni in zapestni ščitniki). Mentor: Športno društvo 
Pure Sport (cena: 15 evrov). 

23. do 27. avgust med 9.00 in 11.00 – Delavnica vožnje po 
pumptracku 
Učili se bomo osnov vožnje na pumptrack stezi na Zadru-
žnem trgu, kasneje bomo to znanje tudi nadgradili, igrali se 
bomo tudi zanimive igre na kolesu. Udeleženci morajo ob-
vladati samostojno vožnjo s kolesom! Obvezna oprema: kolo 
in zaščitna čelada. Ciljna skupina je 6+, mentor Tilen Frank 
(cena: 15 evrov). 

23. do 27. avgust med 10.00 in 13.00 – Delavnica animira-
nega filma 
Z »Enimation School«, šolo animiranega filma, lahko 
ustvarjaš animirane zgodbe, spoznavaš različne tehnike ani-
macije in spoznaš proces od ideje do projekcije. Delavnica 
bo v Mestnem kinu Ptuj, ciljna skupina je 10–14 let, mento-
rica je Hana Repše (cena: 15 evrov). 

24. avgust med 17.00 in 19.00 – Žičke + gumbi = klaviatura
Na konS-ovi delavnici bomo skupaj izdelali preprost proto-
tip klaviature iz več tipk oz. gumbov. Spoznali bomo, kaj so 
potenciometri, kakšna je njihova vloga na različnih napra-
vah, kaj lahko kontrolirajo in kako lahko nastavimo, da vpli-
vajo na zvok. Delavnica bo v prostorih CID-a Ptuj, namenje-
na je starostni skupini 9+, udeležba je brezplačna. 

Poletno počitniško varstvo

Tudi letos v Mestni občini Ptuj financiramo brezplačno po-
čitniško varstvo za otroke iz I. triade OŠ s stalnim prebiva-
liščem v MO Ptuj, ki se izvaja od 28. junija do 27. avgusta. 
Zabavno-športne počitnice otroci preživljajo z bratoma Ma-
lek iz Športno cirkuškega društva Eleja. Število udeleženih v 
počitniško varstvo je omejeno na največ 100 otrok na teden 
oziroma v skladu z morebitnimi spremembami o določenem 
največjem dovoljenem številu otrok v skupini se bodo izva-
jalci prilagodili in izvedli varstvo v dovoljenih zmožnostih. 
Dodatno je lahko na teden vključenih največ deset otrok, to 
so bratje in sestre otrok iz I. triade, ki so vključeni v poči-
tniško varstvo. Pogoj za vključitev bratov in sester je, da so 
v šolskem letu 2020/2021 dopolnili največ deset let oziroma 
so bili v tem šolskem letu vključeni v zadnjo skupino vrtca in 
vstopajo v šolskem letu 2021/2022 v 1. razred osnovne šole. 
V primeru prostih mest se lahko v varstvo vključijo vsi otro-
ci iz II. in III. triade, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče 
v Mestni občini Ptuj, do zapolnitve mest. Prijavnico pošljete 
bratoma Malek pred začetkom termina, skupaj z dokazilom 
o plačilu, na elektronski naslov brata.malek@gmail.com. 
Kosilo in malico je treba doplačati.

Termini, ki so še na voljo: 
2. 8.–6. 8. 2021; 9. 8.–13. 8. 2021; 16. 8.–20. 8. 2021; 23. 8.–
27. 8. 2021
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Mežanovi dnevi 2021
Jure Meško

Spoprijeli smo se z doslej neznanimi razmerami, nemočjo, stra-
hom, psihičnimi in socialnimi stiskami, družabno življenje je 
bilo za nekaj mesecev mrtvo, zaprte so bile tudi vse kulturne 
ustanove, in prav to je bil navdih za letošnja dela, ki niso bila 
omejena s slikarskimi tehnikami. Glavnina del je bila ustvarje-
na na klasičnem likovnem nosilcu, to so slike (akril, olje, me-
šana tehnika), nekaj pa je bilo kiparskih del, grafik, fotografij 
in risb. Izbor del za razstavo je opravila strokovna komisija v 
sestavi Stanka Gačnik, univ. dipl. umet. zgodovinarka, kustodi-
nja galeristka Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Jože Foltin, 
prof. likovne umetnosti, Stojan Kerbler, mojster fotografije.

Mežanovi dnevi 2021 v organizaciji Zveze kulturnih društev 
Ptuj in v sodelovanju z Miheličevo galerijo, Pokrajinskim mu-
zejem Ptuj Ormož so letos ponovno združili ljubiteljske likovne 
ustvarjalce iz vse Slovenije. Letošnje tema je bila Osama, ki je 
odziv na aktualno stanje. 

Od prispelih 71 del 41 avtorjev je bilo za razstavo izbranih 39 
del 37 avtorjev. Predsednica žirije Stanka Gačnik je med drugim 
zapisala: »Vsa razstavljena dela govorijo o tem, da je čutenje in 
opredmetenje vizualnega v raziskovanju likovnega še zmeraj 
posnemanje vidne, opredmetene stvarnosti v smislu poskusa 
raziskovanja čistih likovnih možnosti in iskanja osebnih od-
govorov na vprašanja o likovnem čutenju, likovnem izražanju 
in likovni snovnosti, ki le skupaj z osebnim dojemanjem časa, 
dogodkov in življenja lahko omogočijo smiselno razumevanje 
in spoznavanje likovnega dela. In temu modelu so poskušali 
slediti tudi letošnji ustvarjalci.«
Žirija je prvo nagrado namenila Gregorju Samasturju s Ptujske 
Gore za delo »Opus 22« iz cikla, 2021, akril na platno, drugo 
nagrado je prejel Bojan Lubaj iz Kidričevega za delo Starka, 
2021, mešana tehnika, tretjo nagrado Bernardka Kos s Ptuja 
za delo Kurentova intervencija, 2021, akril na platno, in četrto 
nagrado Petra Kampl Petrin iz Brestanice za delo Nova realnost 
– Zmeda, 2020, akril na platno.
Razstavo je v Miheličevi galeriji 10. junija odprla županja me-
stne občine Ptuj Nuška Gajšek.

Gregor Samastur, Bernardka Kos in Petra Kampl
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SVET ZA INVALIDE / ŠPORT INVALIDOV

Delovanje Sveta za invalide MO Ptuj

Bronja Habjanič

MO Ptuj je v letu 2012 pridobila naziv »občina po meri in-
validov«. »Vsem, ki delujemo na področju dela z invalidi, je 
dobrodošlo, da občina namenja pozornost tudi osebam, ki 
imajo zaradi invalidnosti prilagojen način življenja in na do-
ločenih področjih potrebujejo drugačen pristop. Družbeni po-
ložaj in vloga se oblikujeta skozi vsakodnevno prakso, zato je 
pomembno, da vsem občanom zagotavljamo stalno socialno 
vključenost, enake možnosti in uresničevanje njihovih pravic. 
To vodilo nam ne sme biti le načelo, temveč ga želimo uresni-
čevati pri vseh svojih ravnanjih, tako pri velikih in pomembnih 
stvareh kot majhnih, drobnih rečeh, ki pa so za ljudi še kako 
pomembne, saj ustvarjajo njihov vsakdan. Zato mora tudi 
skrb za invalide in druge osebe s posebnimi potrebami postati 
stalnica, pa naj gre za odpravljanje arhitektonskih ovir, zagota-
vljanje možnosti integriranega izobraževanja, dostop do novih 
tehnologij, zdravstvenih in socialnih programov, prostočasnih 
dejavnosti ter do raznovrstnih storitev ali pa za pripravljenost 
prisluhniti njihovim potrebam in jih vključiti v procese spre-
mljanja odločitev, še posebej tistih, ki zadevajo njihove pogoje 
bivanja in dela,« pojasnjuje Darja Dovečar, predsednica Sveta 
invalidov MO Ptuj. 
Glavne pobude, s katerimi se ukvarjajo v letošnjem letu, so, 
da bodo društva pripravila svoje pobude za odpravo arhitek-
tonskih ovir, želijo si nabave še kakšnega dodatnega igrala za 
invalide. Ugotavljajo slabo ureditev na Železniški postaji Ptuj 
za invalide na vozičkih, ker je kljub navidezno urejenemu do-
stopu za invalide ta zelo onemogočen. Prav tako bi bilo treba 
urediti napoved prihoda vlaka malo prej, ker gibalno ovirana 
oseba težko tako hitro pride z enega konca do drugega, če čaka 
napoved. Smiselno bi bilo obnoviti pisni poziv javnim institu-
cijam glede taktilnih oznak pri vhodih in stopniščih v njihovih 
prostorih. »Naša dolžnost je nenehno opozarjati, tvorno sode-
lovati, predvsem pa ozaveščati strukture oblasti o pomembno-
sti udejanjanja in spoštovanja človekovih pravic. Kot predse-
dnica sveta invalidov bi želela poudariti, da je naš namen, da bi 
v najširši družbi spodbudili boljše razumevanje problematike, 

povezane z invalidnostjo, s temeljnimi pravicami invalidov in z 
vključevanjem invalidov v družbo. Pomembno je zavedanje, da 
je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe, ki 
lahko prispeva svoje najboljše moči in bogati politično, družbe-
no, gospodarsko in kulturno življenje. Vsi imamo možnost, da 
pripomoremo k bogatenju skupnega življenja, da odstranimo 
ne le vidne in fizične ovire, temveč tudi tiste v nas samih v do-
jemanju realnosti osebnega in skupnega življenja, v katerem ne 
bo nihče prezrt, nerazumljen, socialno izključen ali celo diskri-
miniran, ker je drugačen in ima posebne potrebe.« 

Prenehanje delovanja Društva za invalide Most 
V okviru Sveta za invalide MO Ptuj je delovalo tudi Društvo za 
invalide Most Ptuj, ki je žal prenehalo delovati. »Glavni razlog 
je v omejitvah našega osnovnega poslanstva – ozaveščanju šir-
še javnosti, predvsem mladih, da se s športom lahko ukvarjajo 
tudi osebe, ki jim je bilo življenje nekoliko manj naklonjeno. 
Omejitev je prinesla situacija, povezana s covidom 19, saj smo 
svojo dejavnost izvajali predvsem v osnovnih šolah in nekate-
rih drugih sredinah. Nenehne spremembe omejitev so nas za 
več kot leto oddaljile, zmanjšalo se je število članstva, pa tudi 
prostovoljce je bilo glede na situacijo vse težje zagotoviti,« po-
jasnjuje Silva Razlag. 

Tekmovanje invalidov v atletiki na Ptuju
Ptujski stadion je bil 11. junija letos prizorišče tekmovanja 
športnikov invalidov. V sedmih atletskih disciplinah se je po-
merilo 26 tekmovalk in tekmovalcev iz petih regijskih društev. 
Najboljši posamezni rezultat je v posebnem točkovanju dose-
gel paraolimpijec Henrik Plank v metu diska in metu kopja. 
V ekipi DP Podravja, organizatorja, ki je v letošnjem ciklusu 
sodeloval prvič, je bila najboljša Hermina Namestnik v metu 
diska in metu kopja.Fo
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KAKOR CEDAR NA LIBANONU: 
KER OBIČAJN NE DELUJE

7. 8., 10.00 

Krščanska adventistična cerkev Ptuj

MED FIGURATIVNIM, 
ABSTRAKTNIM IN DIGITALNIM

12. 8., 20.00 

CID Ptuj

VOKALNI ANSAMBEL ELINOR: 
TRENUTEK

18. 8., 19.00

Slavnostna dvorana ptujskega gradu

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

PONEDELJEK, 2. 8.

10.00–12.00: Likovne dobropočutnice, ustvarjalne delavnice ob likov-
nem druženju in usmerjanju pozornosti na sproščanje in širjenje pozitiv-
nih misli, obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 6. 8.); 10.00–12.00: Brata 
Malek: Cirkuške vragolije, delavnice za otroke (4+) in predšolske otroke 
s spremstvom, obvezne prijave, CID Ptuj (10 €) (do 6. 8.)

SREDA, 4. 8.

9.00–11.00: Moja figurica iz plastelina živi v risbi, ustvarjalna delavni-
ca za otroke (5+), obvezne prijave, Špajza modrosti Ptuj; 19.00: Zakaj 
otrok potrebuje umirjeno mamo?, spletno predavanje prek Zooma, 
na katerem se boste ukvarjali z vprašanji, zakaj je tako in kako to 
doseči, Špajza modrosti

ČETRTEK, 5. 8.

Družinska razmerja, strokovna pomoč in skupinske delavnice ob raz-
vezi zakonske zveze ali prekinitvi zunajzakonske skupnosti, Špajza mo-
drosti (tudi 2. 9.)

SOBOTA, 7. 8. 

8.00: Pohod na najvišji vrh MO Ptuj, tradicionalni pohod ob prazni-
ku Mestne občine Ptuj, Planinsko društvo Ptuj, Mestni trg (zbor poho-
dnikov); 9.00–12.00: Festival Dojiva se Ptuj 2021, festival, namenjen 
pomoči in informiranju nosečnic o pomenu dojenja in premagovanju 
težav z dojenjem in drugih izzivih nosečnosti in starševstva, društvo 
Veva, spletna šola za starše, Mestni park Ptuj; 9.30–12.30: Tradicio-
nalno tekmovanje v lovu rib s plovcem, Ribiška družina Ptuj, Ribniki 
Rogoznica; 10.00: Kakor cedra na Libanonu: Ker običajno ne deluje, 
predavanje o osebnostni rasti (mag. Zmago Godina) in predstavitev liba-
nonske cedre (mag. Ignac Janžekovič), Krščanska adventistična cerkev 
Ptuj; 17.00: Dan spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem, spominska 
slovesnost s kulturnim programom, Upravna zgradba Pokrajinskega 
muzeja Ptuj - Ormož; 18.00: Pivska degustacija v temi, degustacija, ki 
vam približa pivo drugače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, Rov pod ptujskim 
gradom (Ptuj Underground) (tudi 4. 9.);18.00: Kakor cedra na Libano-
nu: Osredotočeno življenje v hrupnem svetu, predavanje o osebnostni 
rasti (mag. Zmago Godina), Krščanska adventistična cerkev Ptuj; 19.00: 
Deo Soli Ptuj, premiera videa o mitrejih, aktivacija portala Deo soli Ptuj, 
Hotel Mitra Ptuj; 21.00: Državno prvenstvo v slam poeziji, tekmovanje 
najbolj nabrušenih pesniških jezikov Slovenije, CID Ptuj, Mestni kino Ptuj

NEDELJA, 8. 8.

9.00: Tekmovanje za ribiškega carja, tradicionalno ribiško tekmova-
nje, Ribiška družina Ptuj, Ribniki Rogoznica; 9.00–17.00: Radioamater-
ski tabor, mednarodno tekmovanje radioamaterjev ob prazniku Mestne 
občine Ptuj, Radioklub Ptuj, Mestni Vrh (Gomila)

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

PONEDELJEK, 9. 8.

10.00–12.00: Ustvarjanje virtualnega sveta, interaktivna delavnica 
spoznavanja računalniške aplikacije CoSpaces Edu (12+), obvezne pri-
jave, CID Ptuj (tudi 30. 8.); 16.30–19.00: Uglasbi in zapoj, kantavtorska 
delavnica za mlade (13+), obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 13. 8.)

TOREK, 10. 8

9.00–10.30: Rubikova kocka za začetnike, delavnica za otroke (5+), 
obvezne prijave, Špajza modrosti; 10.00–12.30: Recikliram in ustvar-
jam, kreativna delavnica predelave odpadnega materiala v uporabne 
izdelke, obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 13. 8.); 11.00–12.30: Rubi-
kova kocka za nadaljevalce, delavnica za otroke (5+), obvezne prijave, 
Center Špajza modrosti

SREDA, 11. 8.

9.00–11.00: Oglje je moja tehnika, umetniška delavnica za otroke (5+), 
obvezne prijave, Špajza modrosti

ČETRTEK, 12. 8.

20.00: Aleksander Štumberger in Filip Zelenjak: Med figurativnim, ab-
straktnim in digitalnim, odprtje razstave likovnih del dveh mladih ustvar-
jalcev s Ptuja, CID Ptuj

PETEK, 13. 8.

9.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije, medgeneracijsko 
družabno srečanje z raznimi aktivnostmi, Špajza modrosti (tudi 20. 8.)

PONEDELJEK, 16. 8.

9.00–13.00: Nastop – pristop ali odstop?, delavnica javnega nastopa-
nja z različnimi praktičnimi situacijami (13–18 let), obvezne prijave, CID 
Ptuj (15 €) (do 20. 8.)

SREDA, 18. 8.

9.00–11.00: Rad poziram in rišem kroki, umetniška delavnica za otroke 
(5+), obvezne prijave, Špajza modrosti

ČETRTEK, 19. 8.

9.00–11.00: Pišem in ilustriram, umetniška delavnica za otroke (7+), 
obvezne prijave, Špajza modrosti; 21.00: Neozdravljivo ne obstaja: Pot 
do telesnega in duševnega zdravja, brezplačno predavanje o naravni 
zdravilni moči Bruna Gröninga, predavanje prek Zooma, društvo Krog 
prijateljev Bruna Gröninga (tudi 16. 9.)

PETEK, 20. 8.

10.00–13.00: Karierno svetovanje, brezplačno svetovanje pri načrtova-
nju osebne in karierne poti, Ljudska univerza Ptuj, Nakupovalni center 
Qlandija (tudi 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9.); 20.00: Magnifico, 
poletni koncert priljubljenega glasbenika, Dominikanski samostan Ptuj 
(Sončni park) (26 €)
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Dnevi poezije in vina Ptuj 2021, eden največjih in najprepoznavnejših 
mednarodnih pesniških festivalov v tem delu Evrope praznuje 25 let. Za-
ložba Beletrina, ulice in trgi starega mestnega jedra, 24. 8.–28. 8. 2021, 
10.00–24.00; Rimske igre Ptuj 2021, tradicionalna prireditev, v kateri se 
Ptuj spremeni v rimski Poetovio, ko mesto zasedejo gladiatorji, legionarji, 
senatorji, vestalke in drugi Rimljani, Društvo za rimsko zgodovino Ptuj, 
staro mestno jedro in Rimski kamp Poetovio, 19. 8.–22. 8. 2021; Dobrote 
slovenskih kmetij Ptuj 2021, kulinarična prireditev s 30-letno tradicijo, na 
kateri se predstavlja ponudba slovenskih kmetij, minoritski samostan Ptuj, 
3. 9.–5. 9. 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; Poletne počitnice v CID-u, pisan nabor počitniških delavnic 
za otroke in mlade, CID Ptuj, 28. 6.–31. 8. 2021; Kino brez stropa 2021: 
Letni kino, tradicionalne filmske projekcije na prostem, Kino Ptuj (dvorišče 
za kinom), 9. 7.–29. 8. 2021; Teden vseživljenjskega učenja, dogodki 
ob najvidnejši kampanji na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki 
opozarjajo na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih, Ljudska 
univerza Ptuj, 6. 9.–10. 10. 2021; Teden svetovalnih središč, dogodki 
ob promociji formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter pred-
stavitev svetovalne podpore odraslim, Ljudska univerza Ptuj, 22. 9.–24. 
9. 2021; Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina za družine in otroke 
skozi igro, s katero boste v soju luči reševali uganke, raziskovali rov in 
se zabavali, Zavod TuRA, Rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground), 
vsako sredo (ob 15.00) in vsako soboto (ob 15.30); Ogled ptujskih rovov, 
vodeni ogledi in sprehodi skozi ptujsko podzemlje, Zavod TuRA, Rov pod 
Ptujskim gradom (Ptuj Underground), vsako sredo (ob 17.00) in vsako 
soboto (ob 14.00); Alja Košar: V kraljevstvu točk, razstava grafičnih del 
priznane umetnice in likovne pedagoginje, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 
(Ptujski grad), 20. 6.–29. 8. 2021, torek–petek: 10.00–16.00, sobota–ne-
delja: 10.00–18.00; Ujemi poletje! Zaživi življenje!, popestrite svoje pole-
tje z brezplačnimi dogodki, ki bodo potekali v prijetnih prostorih ali v parku 
Krščanske adventistične cerkve Ptuj (Belšakova 71)

REDNE RAZSTAVE IN DOGODKI

KINO

SOBOTA, 14. 8.

21.00: Nostalgičen večer na Kinu brez stropa s filmom Poletje ’85, 
projekcija filma in glasbeni dogodek, Kino Ptuj (5 €/4 €)

PETEK, 27. 8.

23.30: Dnevi poezije in vina: Kino in vino: Feri, festivalska projekcija 
dokumentarnega filma o Feriju Lainščku, enim najplodovitejših in prizna-
nih slovenskih književnikov z degustacijo vin, Kino Ptuj

SOBOTA, 28. 8.

10.00: Dnevi poezije in vina: Kino vrtiček: Tako raste, festivalska pro-
jekcija filma in pogovor s Ferijem Lainščkom, enim najplodovitejših in 
priznanih slovenskih književnikov, Kino Ptuj

NEDELJA, 29. 8.

20.30: Zaprtje Kina brez stropa Ptuj 2021, svečani zaključek tradicio-
nalne prireditve s koncertom Patricije Škof in Tilna Beigotina ter filmom 
Duša, Kino Ptuj (5 €/4 €)

SOBOTA, 21. 8.

18.00: Vinska degustacija v temi, degustacija, ki vam približa vino dru-
gače, kot ste vajeni, Zavod TuRA, Rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Un-
derground) (tudi 18. 9.)

NEDELJA, 22. 8.

Otroški tabor, družabno srečanje za otroke (4–10 let) za zabavno in 
sproščeno slovo od počitnic, Krščanska adventistična cerkev Ptuj (do 
24. 8.)

PONEDELJEK, 23. 8.

9.00–11.00: Vožnja s kolesom po pumptracku, tečaj za otroke (6+) z 
osnovami vožnje po pumptracku, obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 
27. 8.); 10.00–13.00: Delavnica animiranega filma, šola animiranega 
filma za otroke (10–14 let) s spoznavanjem različnih tehnik animacije, 
obvezne prijave, CID Ptuj (15 €) (do 27. 8.)

TOREK, 24. 8.

17.00–19.00: Žičke + gumbi = klaviatura, glasbena delavnica za otroke 
(9+) na Dnevih poezije in vina, obvezne prijave, CID Ptuj; 18.00: Pod-
porna skupina za ženske, motivacijsko srečanje, namenjeno ženskam, 
ki potrebujejo več za boljše počutje in lažje prehajanje trenutnih stisk, 
Špajza modrosti (tudi 31. 8.)

SREDA, 25. 8.

10.00–13.00: Karierno svetovanje, brezplačno svetovanje pri načrtova-
nju osebne in karierne poti, Ljudska univerza Ptuj, Mestni trg (pred LU 
Ptuj) (tudi 1. 9., 8. 9., 15. 9., 22. 9. in 29. 9.)

PETEK, 27. 8.

18.00: Večerja na mostu, romantično kulinarično doživetje ob pogledu 
na najstarejše slovensko mesto, Gostilna Ribič, ptujski pešmost

SOBOTA, 4. 9.

Kuhna na dvorišču, tradicionalno kulinarično druženje z lokalnimi okusi, 
Zavod TuRA Ptuj, Mestna tržnica; 10.00–15.00: I feel good!, celodnev-
na motivacijska predavanja in delavnice za srečno življenje, Krščanska 
adventistična cerkev Ptuj

SOBOTA, 11. 9.

Grajske igre Ptuj 2021, tradicionalna prireditev, ki vas popelje na nena-
vadno potovanje v čas srednjeveškega Ptuja, Društvo Cesarsko-kraljevi 
Ptuj, Ptujski grad; 18.00: Povrnimo življenju življenje, koncert mando-
linske skupine Amos in njihovih glasbenih gostov, Krščanska adventi-
stična cerkev Ptuj

SOBOTA, 18. 9.

11.00–21.00: Odprta kuhna, gurmanske avanture na edinstveni kuli-
narični tržnici, Zavod za turizem Ptuj, Mestni trg; 13.00: Oj, ta vojaški 
boben, muzejska delavnica za družine z ogledom posodobljene razsta-
ve starih glasbil, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad; 19.00: 
Vokalni ansambel Elinor: Trenutek, koncert uglasbene poezije Srečka 
Kosovela, Josipa Murna, Antona Medveda, Toneta Kuntnerja in Antona 
Martina Slomška, Ptujski grad (Viteška dvorana)

PETEK, 24. 9.

18.00: Spodnje Podravje, dežela kulinaričnih pregreh, odprtje raz-
stave z zgodovinskim pregledom prehranjevanja Spodnjega Podravja s 
ponazoritvami na panojih in s tematskimi upodobitvami ter s predmeti iz 
ptujskega muzeja, sorodnih ustanov in zasebnih zbirk, ter dokumentar-
nim filmom, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Ptujski grad

SOBOTA, 25. 9.

11.00: Spodnje Podravje, dežela kulinaričnih pregreh, javno vodstvo 
po razstavi z zgodovinskim pregledom prehranjevanja Spodnjega Po-
dravja, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Ptujski grad

PONEDELJEK, 27. 9.

  obeležitev svetovnega dneva turizma z lokalnimi turističnimi ponudniki 
in tradicionalno podelitvijo priznanj za ocvetličene hiše na Ptuju in v oko-
lici, Zavod za turizem Ptuj, staro mestno jedro Ptuja



Pomaranča
Hotel in restavracija

www.pomaranca.si

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

20. 8. 2021

11. 9 . 2021, ob 20.00
Dominikanski samostan -

sončni park

TABU
AKUSTIKA

Vstopnice na Evetimu, v Ptujski
kavarni, na blagajni Javnih služb Ptuj

www.dominikanskisamostan.si

Dominikanski samostan-
sončni park - ob 20.00

Vstopnice na Eventim, Pošta Slovenija,
v Ptujski kavarni in na blagajni
Javnih služb Ptuj

www.dominikanskisamostan.si

Dominikanski samostan
južno dvorišče - ob 20.00

Petek, 30. 7. 2021

Sobota, 31. 7. 2021

Popperkeg
Orchestra

Tribute to 
CHICK COREA - 
Marko Črnčec 

& friends



Med Contour - do 2,5 cm manj  
že z enim tretmajem
Zmanjšajte obseg pasu, stegen ali zadnjice do 
2,5 cm že po enem do 120 minutnem tretmaju, 
ki oblikuje telo s pomočjo ultrazvoka, z 
vakumsko masažo, limfno stimulacijo in 
limfno drenažo.

Cena za en tretma do 30. 9. 2021:  
240 € 140,00 €

T: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.si

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

Zdravstveni  
center Terme Ptuj 
 Í Samoplačniški pregledi 
priznanih ortopedov

 Í Protibolečinske terapije  
z MIS laserjem

 Í Protibolečinske terapije  
z udarnimi valovi

zdravstvo@terme-ptuj.si

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

za nakup darilnih bonov in se z 
drugimi popusti izključuje. 

    Kupon je veljaven 
do 30. 9. 2021.

-30%
Termalni Park ali 
hotelsko kopališče  
Vespasianus

popusta ob nakupu wellness 
storitev nad 50 EUR. Ne velja za 

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

 Kupon je veljaven 
do 30. 9. 2021.

-10€
Valens Augusta  
wellnes
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Brunch “JURČKI IN LISIČKE”
Nedelja, 26. 9. 2021, med 12.00 in 15.00

Kulinarično razvajanje z bogatim izborom  
jedi s kuharskim chefom Robertom Žibratom.

Cena: 19,90 €/osebo, otroci do 12 let:
11,00 €/osebo (otroci do 4 let brezplačno).

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

Kopanje za  
vso družino
v Termalnem parku  
vsak petek                31,20 €

Ugodnosti v Termalnem Parku*
Ponedeljek -  
DAN ZA MLADINO  
- 50% popusta na ce-
lodnevno otroško, dijaško 
in študentsko vstopnico.

Sreda -  
DAN ZA UPOKOJENCE  
- 50% popusta na  
upokojensko  
vstopnico

*Ugodnosti ne veljajo med prazniki. T: 02 74 94 530, termalni.park@terme-ptuj.si
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RESTARTTOURptuj
koncertne poslastice v

DVORANI CAMPUS SAVA

noro glasbeno poletje na ptuju

www.campus.si


