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Vabljeni na prireditve ob prazniku delaVabljeni na prireditve ob prazniku dela

Pričeli z gradnjo objekta NK PodvinciPričeli z gradnjo objekta NK Podvinci

Urejanje ribnika v Ljudskem vrtuUrejanje ribnika v Ljudskem vrtu

Okolju prijazna in zelena občinaOkolju prijazna in zelena občina



Sobota, 30. april 2022, parkirišče pod gradom

Od 20. do 21. ure
 Osrednja proslava ob 1. maju, prazniku dela  
  - nastop Pihalnega orkestra Ptuj 
  -  slavnostni govornik Andrej Zorko, izvršni sekretar 

Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
Od 21. do 5. ure
 Zabavno glasbeni program –
  DRUGO DUGME, MALIGANI in DJ Metody, ter pestra gostinska 

ponudba

Nedelja, 1. maj 2022 , parkirišče pod gradom

Od 6. do 10. ure
  Prvomajska budnica s Pihalnim orkestrom Ptuj po četrtnih skupnostih 
Mestne občine Ptuj 

Od 7. do 10. ure
  Pohod po obronkih Slovenskih goric s Planinskim društvom Ptuj

Od 9. do 10. ure
  Sprejem prijav na prireditvenem prostoru za kolesarje

Od 10. do 11. ure
  Start kolesarjenja in kolesarjenje po obronkih Slovenskih goric

Ob 10.30 
 Nastop Pihalnega orkestra Ptuj

Od 9. do 12. ure 
  Gostinska ponudba in mehanska glasba na prireditvenem prostoru

V primeru slabega vremena prireditev odpade.

V primeru slabega vremena prireditev odpade.PR
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Drage Ptujčanke, cenjeni Ptujčani,

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

Fotografija z naslovnice:
Varovanje okolja
Avtor:
Črtomir Goznik

str. 5–6
OSREDNJA TEMA
Program varstva okolja

str. 2
VABILO
Praznovanje praznika dela

str. 17
GASILSTVO
Izobesili olimpijsko 
zastavo

str. 18
OBVESTILA
Vabila in razpisi 
MO Ptuj

str. 7–10
IZ MESTNE HIŠE
Pričetek gradnje objekta 
NK Podvinci

str. 10
AKTUALNO
Razstava Vrtca Ptuj

Naslednja številka izide v petek, 
27. maja 2022.

sončni žarki prebujajo naravo, rastje odpira svoje cvetove, vse kipi od življenja. 
Narava se kaže v vsej svoji lepoti. Dnevi so daljši, toplejši. Omejitve zadnjih let 
se zdijo samo še kot slabe sanje, več se zbiramo, srečujemo, družimo. 

Smo v prazničnem času. Za nami je velikonočni čas, ki simbolizira odpuščanje, 
razumevanje, grajenje miru in iskanje sožitja. To je čas, ki v ospredje postavlja 
povezovanje in sodelovanje. Pred vrati so dan upora proti okupatorju in prvo-
majski prazniki. Naj bodo kresovi, budnice in praznovanja priložnost za nove 
zgodbe. Priložnost, da ponovno zgradimo odnose med sabo in utrdimo vezi. 
Da v ospredje postavimo hvaležnost za vse, kar imamo. Najdimo svojo srečo 
v malih stvareh – stisku roke, prijaznem nasmehu, spodbudni besedi, obisku 
soseda, v pogovoru z znancem, plesu, petju, sprehodu … Najdimo zavedanje, 
da se polnost življenja ne meri v številkah, ampak v vsebini. Zapolnimo jo s 
srčnostjo, veseljem in radostjo. Naučimo se negovati dobro, in to čuvati. Vsako 
dejanje šteje. Vsako pusti odtis. Zato naj bodo naša dejanja taka, ki puščajo 
dobre sledi. 

Vabim vas torej, da se nam pridružite na številnih dejavnostih in dogodkih, ki 
jih za vas, skupaj z društvi in posamezniki, pripravljamo v mestu in okolici. Po 
težkih časih, ki so za vsemi nami, potrebujemo novo priložnost. Dejavnosti je 
veliko in zagotovo bo vsak našel nekaj zase. 

Po številnih poteh se lahko odpravite s kolesi ali peš. Obiščete lahko številne 
ponudnike in se okrepčate z lokalnimi dobrotami. Tudi sprehod po mestu in 
kepica sladoleda sta dobra izbira. Možnosti je veliko. Narava vabi. Mesto vabi. 
Vabi življenje. Živite ga polno. 

PRIREDITVE OB PRVEM MAJU
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BRALNA ZNAČKA ZA 
ODRASLE

AVSTRIJSKA 
VELEPOSLANICA NA 
OBISKU

MESTNA TRŽNICA 
OBARVANA MODRO

SKUPŠČINA ZVEZE 
DRUŠTEV GENERAL 
MAISTER

VELIKONOČNO JAJCE V 
CERKVI SV. OŽBALTA

Mestna kronika

22. marca so v razstavišču ptujske knji-
žnice odprli Bralno značko za odrasle 
2022, že 22. zapored. Gostili so pisate-
ljico, publicistko, prevajalko in avtori-
co najboljše knjige minulega leta Erico 
Johnson Debeljak in se tako poklonili 
svetovnemu dnevu poezije, pomladi 
in novi bralni sezoni. Če so lani odra-
sli bralci brali »vetrovne« knjige, bodo 
letos prebirali kratke zgodbe 19 doma-
čih in tujih avtorjev. Izpolnjene zgibanke 
bodo v knjižnici zbirali do 22. novembra. 
Stanka Krajnc Letonja

Praznično velikonočno vzdušje je Turi-
stično društvo Ptuj letos pričaralo s po-
stavitvijo velikonočnega zlatega jajca pri 
cerkvi sv. Ožbalta. Jajce, ki ga je poslikal 
Toni Hamler, dekorativni mojster, resta-
vrator in grafik, je bilo prvič razstavljeno 
v sklopu velikonočne razstave ročnih del 
v minoritskem samostanu v letu 2013.
Stanka Krajnc Letonja

V začetku meseca je mestno hišo obi-
skala avstrijska veleposlanica v Sloveniji 
Elisabeth Ellison-Kramer z delegacijo. 
Namen njihovega prihoda je bil tudi 
obisk Fürstove hiše ob 200 letnici delo-
vanja družine Fürst na Ptuju in podjetja 
Mark Metal. Srečanje z županjo Nuško 

2. aprila smo obeleževali svetovni dan 
zavedanja o avtizmu, ki je letos potekal 
pod sloganom »Srečno potovanje skozi 
življenje«. Avtizem je razvojna motnja z 
največjim primanjkljajem na področju 
socialne komunikacije in interakcije ter 
z izrazito stereotipnostjo/nefleksibilno-
stjo na področju dejavnosti in interesov. 
V znak širjenja zavedanja o avtizmu ter 
ozaveščanju družbe o razumevanju oseb 
z avtizmom in varovanju njihovih člove-
kovih pravic smo na predvečer 2. aprila 
tudi v MO Ptuj modro osvetlili mestno 
tržnico. Modra svetloba je na avtizem 
opozarjala tudi še 2. aprila.
Stanka Krajnc Letonja

Gajšek v mestni hiši s širšo ptujsko de-
legacijo je minilo v prijetnem vzdušju in 
tudi zanimivih pogovorih o konkretnih 
gospodarskih temah. Dotaknili so se 
dnevnih delavskih migracij k severnim 
sosedom, izzivov za slovenska podjetja 
na avstrijskem trgu ter predvsem turi-
stičnih priložnosti. Avstrijski gostje so 
pomemben segment v ptujskem turiz-
mu, zato se jim želijo v Zavodu za turi-
zem Ptuj še bolj približati. Veleposlanica 
pa se tudi že veseli obiska Ptuja v času 
Kurentovanja. Barbara Ferčič

26. marca je v Dominikanskem samo-
stanu Ptuj potekala 17. skupščina Zveze 
društev general Maister, kjer je zbrane 
pozdravila županja Nuška Gajšek. Pred-
sednik Društva general Maister Ptuj dr. 
Štefan Čelan je skupaj s predsednico 
zveze mag. Lučko Lazarev Šerbec položil 

venec h kipu Rudolfa Maistra na mestni 
tržnici, s čimer so se poklonili velikanu 
slovenskega naroda, pesniku, generalu 
in njegovim borcem za severno mejo ter 
počastili spomin na njegov rojstni dan. 
Stanka Krajnc Letonja
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Okolju prijazna in zelena občina, bliže občanom
dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj
mag. Zdenka Bezjak, 
SOU Sp. Podravje in Mestna občina Ptuj

Dosedanji razvoj družbe je povzročil nesprejemljivo raven 
onesnaževanja okolja in izčrpavanja naravnih virov. To nam 
kaže okoljski odtis, s katerim ocenimo vpliv človeštva na planet 
in je odvisen od življenjskega sloga ljudi, v primerjavi z bio-
loško zmogljivostjo Zemlje. V Sloveniji se je okoljski odtis na 
prebivalca povečal z 2,5 Gha na 5,8 Gha, kar pomeni, da po-
trebujemo kar 2,3-krat naravnih dobrin več kot nam narava 
omogoča. Okoljski odtis Slovenije se je povečal od osamosvoji-
tve do danes za skoraj 50 % (Novak, 2017). Postali smo tipična 
potrošniška družba, planetarne meje so presežene.
Za pot v sonaravno družbo se morajo dejavnosti vseh nas 
usmeriti v sonaravno kroženje materiala in energije tako, da bo 
zagotovljena primerna kakovost življenja. To pa pomeni velike 
spremembe v družbi, ki ne bo več povzročala neobvladljivih 
emisij v zrak, vodo in tla. Usmeritev v skoraj nič odpadkov 
mora biti naš cilj.

Vloga lokalne skupnosti
Lokalne skupnosti z načrtovanjem ukrepov na področju var-
stva okolja lahko hitreje in učinkoviteje zmanjšujejo in prepre-
čujejo obremenjevanje okolja. Okoljski problemi so namreč 
zelo raznovrstni in medsebojno prepleteni, zato je treba upo-
števati geografske, družbene in gospodarske pogoje občine.
Gonilne sile družbenoekonomskega razvoja Mestne občine 
Ptuj so mnoge dejavnosti: gospodarstvo, energetika, kmetij-
stvo, turizem, promet, prostor in podobno. Vse to povzroča po-
večanje ali omejevanje obremenitev za okolje (voda, zrak, tla, 
hrup, odpadki) in vpliva na naravne ekosisteme, kakovost bi-
vanja in zdravje ljudi. Mestna občina Ptuj je leta 2014 nazadnje 
pripravila Občinski program varstva okolja za obdobje sedmih 
let. V tem času je prišlo do precejšnjih družbenih in podnebnih 
sprememb, prav tako sprememb na zakonodajni ravni in posle-
dično v pristojnosti občin.
V pripravi je novi Občinski program varstva okolja za Mestno 
občino Ptuj za obdobje 2022–2027. Program je trajnostno na-
ravnan in bo uporabljen kot temeljna podlaga prostorskega, 
gospodarskega in družbenega razvoja občine. Pripravila se je 
analiza stanja okolja v Mestni občini Ptuj, ki ne zajema le pre-
gleda stanja po posameznih elementih okolja (zrak, voda, tla in 
drugo), ampak tudi dejavnosti, ki vplivajo na okolje in ključne 
akterje, ki posredno ali neposredno vplivajo na kakovost okolja 
v lokalni skupnosti.

Analiza stanja okolja v Mestni občini Ptuj
V nadaljevanju so predstavljene obremenitve okolja glede na 
dejavnosti v Mestni občini Ptuj.

– Promet
Za območje Mestne občine Ptuj je značilna nadpovprečna go-
stota javnega cestnega omrežja (km/km2) v primerjavi z držav-
nim povprečjem (2021). Z dograjevanjem avtoceste, mestnih 
obvoznic in izboljševanjem kakovosti državnih in regionalnih 
cest se okoljevarstvene razmere na področju pretočnosti pro-
meta sicer izboljšujejo, še vedno pa promet ostaja pomemben 
onesnaževalec zraka, prometna infrastruktura pa velik porab-
nik prostora. Hitro rastoč promet in z njim povezano okoljsko 
obremenjevanje predstavljata eno večjih preprek sonaravnemu 
razvoju, v veliki meri pa sta pogojena s širšimi nadregionalni-
mi prometnimi tokovi in odvisna od kakovosti ter pretočnosti 
prometnih poti. 
Na področju trajnostne mobilnosti se izboljšuje kolesarska in-
frastruktura z gradnjo kolesarskih poti, ki povezujejo Mestno 
občino Ptuj z drugimi občinami Spodnjega Podravja. V samem 
mestu Ptuj je trenutno urejeno malo kolesarskih poti oziroma 
hodnikov za kolesarje, vendar je načrtovanih več glavnih in da-
ljinskih kolesarskih povezav. Od leta 2018 dalje je vzpostavljen 
sistem Pecikl, ki omogoča brezplačno izposojo koles za vožnjo 
po mestu, na voljo pa so tudi štiri neplačljive polnilnice za ele-
ktrične avtomobile.

– Energetika
Poraba električne energije se povečuje na vseh segmentih 
odjema (industrija, mali poslovni odjemalci in gospodinjstva). 
V primerjavi z letom 2012 se je zvišala za 3,2 %, medtem ko se 
je poraba toplotne energije znižala za 8,8 %. Večina javnih stavb 
v lasti Mestne občine Ptuj je energetsko prenovljenih, posodo-
bljena je kotlovnica daljinskega ogrevanja, ki je hkrati v fazi 
prehoda na obnovljive vire energije (lesna biomasa), izvedena 
je rekonstrukcija javne razsvetljave in podobno. Zaradi navede-
nih investicij in prizadevanj za zmanjšanje negativnih posledic 
so se zmanjšale tudi emisije CO2: v letu 2012 so bile ocenjene na 
4,29 tone/preb., v letu 2020 pa na 4,24 tone/preb.

– Industrija in storitvene dejavnosti
Industrija in določeni drugi poslovni subjekti, ki so zavezanci 
z večjimi obremenitvami okolja, izvajajo stalni monitoring in 
poročanje. Pri manjših in srednjih podjetjih, ki niso zavezan-
ci za monitoring in poročanje, je kakovost nadzora večji izziv. 
Na območju Mestne občine Ptuj je osem podjetij zavezancev za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v vode in 
dve podjetji glede emisij v zrak ter šest podjetij kot upravljavcev 
za naprave onesnaževanja okolja večjega obsega, eno podjetje 
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plinov, osem podjetij pa se ukvarja z ravnanjem z odpadki.
V okviru obremenjevanja okolja še vedno ostaja občasna pro-
blematika emisij neprijetnih vonjav na desnem bregu Drave, 
prav tako se občasno zaznavajo emisije aerosolov iz gospodar-
ske cone na levem bregu Drave ob Dornavski cesti.

– Kmetijstvo
V Mestni občini Ptuj predstavlja kmetijstvo pomembno gospo-
darsko panogo. V ekološko kmetijstvo je bilo leta 2021 vključe-
nih devet kmetij (leta 2014 jih je bilo šest), ki obdelujejo 59,37 
ha kmetijskih površin; v ukrep operacije KOPOP (kmetijsko-
-okoljska-podnebna plačila) je vključenih 41 kmetij. Kmetije so 
pred dvojnim izzivom – proizvajati hrano, hkrati pa varovati 
okolje, naravo in biotsko raznovrstnost, ker je preudarno izko-
riščanje naravnih virov bistveno za našo proizvodnjo hrane in 
kakovost življenja. Posebna pozornost se posveča uporabi vode 
v kmetijstvu (namakanje, odvodnjavanje), preprečevanju erozi-
je (odnašanje finih delcev prsti in siromašenje tal) in poplav ter 
postopnemu prehodu z mineralnih gnojil na druga organska, 
okolju prijazna gnojila.

– Turizem
Zelena in trajnostno naravnana drža turizma na Ptuju je krovna 
usmeritev, s pomočjo katere so presojani vsi ukrepi in dejav-
nosti na tem področju. Ptuj se je v letu 2016 vključil v Zeleno 
shemo slovenskega turizma kot slovenska zelena destinacija in 
pridobil srebrni znak »Slovenia Green«, po recertifikaciji leta 
2019 pa je pridobil bronasti znak »Slovenia Green«. V letu 2021 
je evropski okoljski znak »Okoljska marjetica« pridobilo Pre-
nočišče Panorama kot prvo v Mestni občini Ptuj. To pomeni, 
da ima njihova turistična ponudba manjše negativne vplive na 
okolje v primerjavi z drugimi istovrstnimi.
Podrobnejša analiza je objavljena na spletni strani Mestne 
občine Ptuj: ptuj.si.

Potrebni ukrepi za sonaravno, okolju prijazno in 
zeleno občino
Na lokalni ravni igra občina ključno vlogo pri določanju ra-
zvojnih smernic in ciljev ter izvajanju ukrepov, da se zagotovita 
učinkovito varovanje in ohranjanje okolja. Za vzpostavitev ka-
kovostnega okolja na območju Mestne občine Ptuj bo z usmer-
jenim načrtovanjem, vzpostavitvijo primernih upravljavskih 
sistemov, spodbudami in investicijami, ozaveščanjem in akti-
vacijo prebivalcev treba izvesti ukrepe na več področjih:
– varovanje vodnih virov,
– varovanje zraka,
– varovanje narave in zelena infrastruktura,
– varovanje pred drugimi okoljskimi obremenitvami,
– krožno gospodarjenje,
– podnebne spremembe in civilizacijska tveganja,
–  horizontalni pristop: povezovanje in participativno sodelo-

vanje, digitalizacija okoljskih podatkov, učinkovita okoljska 
komunikacija.

Sodelovanje javnosti in zainteresiranih deležnikov
Sodelovanje javnosti v postopku priprave okoljskega progra-
ma (OPVO) prinaša vrsto koristi, kot so boljša obveščenost o 
varstvu okolja, pridobivanje stališč, informacij in predlogov, 
kar prispeva h kakovostnejšemu dokumentu, zato objavljamo 
povabilo tako prebivalcem kot zainteresiranim deležnikom za 
sodelovanje. 

Kako? 
Z izpolnjevanjem spletne ankete o pomenu varovanja okolja 
in možnostjo, da predlagate ukrepe za zmanjšanje negativnih 
vpliv na okolje, naravo in naravne vire (voda, zrak, tla). 

Spletna anketa je objavljena na spletni strani Mestne občine 
Ptuj: ptuj.si.

BODIMO DEJAVNI IN PRIJAZNI DO OKOLJA V 
MESTNI OBČINI PTUJ:
–  Spremenimo mobilne navade.
– Preidimo na obnovljive vire energije.
–  Postanimo dejavni pri zmanjšanju odpadkov in zavržene 

hrane.
–  Zmanjšajmo uporabo plastike za enkratno uporabo.
–  Preidimo v krožno gospodarjenje (popravilo, ponovna 

uporaba, recikliranje, kompostiranje idr.).
– Odgovorno nakupujmo oblačila.
– Kupujmo lokalno in ekološko hrano.
– Vrnimo se k trajnostnemu življenjskemu slogu »manj je 
več«.
– Poglobimo spoštljiv odnos do narave in naravnih virov 
(voda, zrak, tla).
– Bivajmo in ustvarjajmo sonaravno.



7 ŠTEVILKA 4, APRIL 2022

IZ MESTNE HIŠE
Fo

to
: S

ta
nk

a 
K

ra
jn

c 
Le

to
nj

a

Protokolarna primopredaja objekta UE Ptuj

Temeljni kamen za športni objekt NK Podvinci

Na slavnostnem dogodku smo 22. marca podpisali primopre-
dajni dogovor ob protokolarni primopredaji objekta Upravne 
enote Ptuj na Slomškovi 10, ki ga je prevzelo v upravljanje Mi-
nistrstvo za javno upravo RS. Dogovor sta podpisala županja 
MO Ptuj Nuška Gajšek in minister za javno upravo Boštjan 
Koritnik, pri podpisu pa je prisostvoval tudi načelnik UE Ptuj 
mag. Metod Grah.
Županja Nuška Gajšek je od primopredaji dejala: »Veseli nas, 
da bo ena najstarejših stavb z novim lastnikom, ministrstvom, 
dobila novo, lepšo podobo. Mi smo si več let prizadevali, da 
stavba dobi novo, osveženo podobo, saj gre za vstopno točko 
v mesto in je kot taka ogledalo mesta. Glede na vse opravlje-
no delo in delo, ki še bo opravljeno, si tudi zaposleni zaslužijo 
prenovljene prostore. Zato gre zahvala ministrstvu za posluh, 
da smo s ciljem prenove oz. obnove prenos objekta izpeljali.« 
Ministrstvo za javno upravo bo v letošnjem letu pristopilo k 

energetski in statični sanaciji objekta, ki bo predvidoma traja-
la šest do devet mesecev, z zaključkom predvidoma do poletja 
2024. Ocenjena vrednost gradbeno obrtniških in inštalacijskih 
del znaša 800.000 evrov.

Županja Nuška Gajšek je 25. marca z direktorjem podjetja Ro-
botehnika, d. o. o., Andrejem Orovičem podpisala pogodbo za 
izvedbo rekonstrukcije in novogradnje objekta NK Podvinci, s 
predsednikom Nogometnega kluba Podvinci Mitjo Lahom pa 
so odkrili temeljni kamen za omenjeno investicijo.
Za potrebe delovanja Nogometnega kluba Podvinci in drugih 
društev v občini bomo v sklopu investicije izvedli rekonstrukci-

jo osnovnega objekta ter izgradili prizidek k staremu objektu v 
skupni bruto površini 736,6 m2. Izvedba gradnje je predvidena 
v dveh fazah, rok za dokončanje del je v decembru 2022.
Investicijo bo financirala Mestna občina Ptuj v višini 359.900,00 
EUR z DDV (I. faza), ob sofinancerskem deležu Fundacije za 
šport, Nogometne zveze Slovenije ter NK Podvinci (II. faza).
Z investicijo bomo zagotovili nove oz. dodatne prostore v pri-
tličju – garderobo za domačine s pripadajočimi prhami in sa-
nitarnimi prostori, garderobo za goste, sobo za prvo pomoč, 
garažo za shranjevanje orodja in opreme, pralnico/tehnični 
prostor, prostor za rekvizite, skladišče, klubski prostor, sanita-
rije za obiskovalce ter nov povezovalni hodnik in stopnice v 
nadstropje. V nadstropju je del I. faze še ureditev delnega pove-
zovalnega hodnika in soba za NK Podvinci.
Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je ob podpisu po-
godbe in odkritju temeljnega kamna dejala: »Zavedamo se, da 
vlaganje v športno infrastrukturo pomeni vlaganje v nadaljnji 
razvoj športa, v njegovo prihodnost. Zato se trudimo zagota-
vljati pogoje in primerno okolje za različne oblike športnih 
dejavnosti, za športno udejstvovanje različnih ciljnih skupin 
ter primerno spodbudo vseh tistih, ki se s športom ukvarjajo. 
Verjamem, da bo nova pridobitev za Nogometni klub Podvin-
ci, kot tudi za druga društva, pomenila dodano vrednost in bo 
pomembno vplivala na dvig kakovosti ter pripomogla k dose-
ganju zavidljivih rezultatov.«

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja
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Stanka Krajnc Letonja

Dela na kulturni dvorani Doma krajanov Grajena

Urejanje ribnika v Ljudskem vrtu – 
poplavna varnost

V novembru 2019 smo svojemu namenu predali kuhinjo v 
Domu krajanov Grajena. Z investicijo izgradnje in nabave 
opreme v vrednosti nekaj več kot 80.000 EUR smo ohranili 
skupni prostor za druženje, izobraževanje in druge prireditve 
v kraju.
V oktobru 2021 smo začeli obnovo prostorov v Domu kraja-
nov Grajena, kjer ima Kulturno društvo Grajena v souporabi tri 
prostore. Z obnovo smo omogočili izvajanje javnih kulturnih 
in s kulturo povezanih dejavnosti v Domu krajanov Grajena. 
Projekt smo razdelili v dve fazi. I. faza je obsegala vgradnjo 
toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje objekta v vrednosti 
48.400 EUR in obnovo prostorov za namene delovanja društev 
v vrednosti okrog 75.000 EUR. V sklopu obnove/ureditve pro-

Drava Vodnogospodarsko podjetje, d. o. o., je za izvedbo pro-
jekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – obmo-
čje ptujske Drave« – Rogoznica, Ljudski vrt, Vičava, Čreta s 
30. marcem 2022 začelo pripravljalna dela na odseku območja 
Ljudski vrt. 
V sklopu izgradnje suhega zadrževalnika v Ljudskem vrtu se bo 
izvedel zemeljski nasip ob Ulici 5. prekomorske in na južnem 
obrobju ribnika višine 0–2,2 m v skupni dolžini 150 m. Sam za-
drževalnik se po videzu ne bo bistveno razlikoval od današnje-
ga stanja. V primeru naliva se bo voda zbirala v zadrževalniku, 
kar je ključno pri zagotavljanju zaščite šole pred poplavami. V 
sklopu del bo urejen tudi ribnik, ki se bo izpraznil in poglobil, 
brežine se bodo ob cesti zavarovale z leseno oblogo. Po kon-
čanih delih je predvidena nova krajinska ureditev – zasaditev 
tako v ribniku kot na nasipih ob cesti, ureditev učne grede in 
brežin. Zaključek del je predviden do konca julija 2022.

storov smo sanirali strope in tla, na novo uredili omete ter talno 
keramiko, prostore opremili z novimi sanitarijami, mizo, stoli. 
Prostor smo svojemu namenu predali 26. marca 2022.
Čaka nas še II. faza, v sklopu katere bomo izvedli toplotno izo-
lacijsko fasado in stavbi dali novo podobo.

Kulturna dvorana Grajena dobiva novo podobo in funkcional-
nost, s čimer bo dejansko lahko uporabljena za svoj namen 
– izvajanje javnih kulturnih in s kulturo povezanih dejavnosti 
ter druženje. 
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Stanka Krajnc Letonja

Zbrali manj odpadkov kot lani

Pomlad je čas za vrtnarjenje

V soboto, 26. marca, je v vseh četrtnih skupnostih Mestne 
občine Ptuj potekala čistilna akcija. Udeležilo se je je med 300 
in 350 udeležencev, 1600 osnovnošolcev in vrtčevskih otrok pa 
je okolico šol in vrtcev čistilo v tednu pred in po čistilni akciji. 
Po podatkih koordinatorjev akcije se je zbralo 1520 kilogramov 
mešanih komunalnih odpadkov in 3380 kilogramov kosovnih 
odpadkov, kar je 6620 kilogramov manj kot v preteklem letu. V 
sklopu akcije so ugotovili, da problematiko še vedno predsta-
vlja odmetavanje odpadkov iz avtomobilov v varovalne pasove 
občinskih in državnih cest.

Na Mlinski cesti na Bregu ob enoti Zvonček Vrtca Ptuj so na 
občinskem zemljišču na voljo komunalno opremljeni vrtički. 
Za zdaj je zasedenih 15 od skupno 42 vrtičkov. Slednji so veliki 
50 kvadratnih metrov, na voljo je souporaba lope za shranjeva-
nje orodja po dostopni ceni – 17 evrov za letni najem in doda-
tni obratovalni stroški. Predvidoma do konca aprila bodo na 
voljo tudi sanitarije, kjer urejamo le še priključek na gospodar-
sko javno infrastrukturo.
Vsi zainteresirani ste vabljeni k zakupu. Vrtovi so namreč odlič-
na priložnost za vse tiste, ki radi vrtnarite, ki se želite oskrbeti s 
svojo zdravo, domačo, lokalno pridelano hrano, ki želite preži-
veti čas na prostem v naravi. Ker gre za skupnostne vrtove, je to 
tudi priložnost za druženje, izmenjavo sadik, pridelkov.

Vlogo za vrtiček lahko občani podate v sprejemni pisarni 
Mestne občine Ptuj ali pošljete po pošti na sedež MO Ptuj.
Več informacij o zakupu vrtičkov lahko dobite pri Alenki 
Bezjak na: 02 748 29 42 ali: alenka.bezjak@ptuj.si.

Stanka Krajnc Letonja

Tudi Mestna občina Ptuj se je pridružila pobudi sajenja medo-
vitih rastlin Čebelarske zveze Slovenije. Dodatno smo posejali 
travniške medovite cvetice. 70 kilogramov semen travniških 
rastlin smo posejali na zelenicah Volkmerjeve ceste, za ptujsko 
bolnico, na območju Župančičeve ulice, Ljudskega vrta, Ulice 
5. prekomorske, Kraigherjeve ulice, Rimske ploščadi in v Špor-
tnem parku Spuhlja. Tudi kosili bomo kasneje, tako da bomo 
čebelam omogočili daljšo pašo.

Sajenje medovitih rastlin za čebele
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Stanka Krajnc Letonja

Pisma županji

Županji Nuški Gajšek so učenci 4. razreda OŠ Ljudski vrt na-
pisali pisma s svojimi željami. Pri predmetu družba so namreč 
spoznavali občino, četrtne skupnosti, tudi delo županje. Ker se 
lahko občani nanjo obrnejo tako, da se dogovorijo za sestanek 
ali ji pišejo, so se učenci odločili, da ji napišejo pismo z roko. 
Tako so se urili tudi v pisanju, kako se pismo pravilno napiše, 
kam nalepimo znamko. Otroci so v svojih pismih predlagali 
azil za živali, živalski vrt, terarij, »vlakec smrti«, legoland, doži-
vljajski park z bazenom in ponudbo sladoleda, bazen s penica-
mi ter mnoge druge ideje. Vse so dobre, zanimive, saj so odraz 
otroške domišljije, igrivosti in nadobudnosti. Županja Nuška 
Gajšek je ob prebiranju dejala: »Ponosna sem nanje, da jim je 
pomembno, kako živijo, in da razmišljajo o tem, kaj bi lahko 

izboljšali. Nekatere ideje bodo ostale želje, saj se vsega ne da 
uresničiti, vendar pa naša zaveza ostaja, da delamo projekte, ki 
bodo izboljšali kakovost bivanja naših občanov, med njimi pa 
bomo še posebej pozorni na naše najmlajše.«

Stanka Krajnc Letonja

Razstava Vrtca Ptuj
V Galeriji Magistrat smo 13. aprila odprli razstavo 3. medna-
rodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z naslovom »Doma sem 
ob reki, jezeru, potoku«. Na natečaju je sodelovalo 13 vrtcev 

iz petih držav – Srbije, Avstrije, Nemčije, Slova-
ške in Slovenije, izbirni postopek ocenjevanja na-
grajenih likovnih del pa je vodil akademski slikar 
Tomaž Plavec. Ravnateljica Marija Vučak je dejala: 
»Z odličnim sodelovanjem ter zaupanjem v prete-
klem letu smo se na prav poseben način povezali s 
starši naših otrok, saj so v pomladnih mesecih s pro-
jektom Doma sem ob reki Dravi pred vse postavili 
izzive igrivega raziskovanja našega prelepega mesta 
ter skritih kotičkov, hkrati pa z namigi za aktivnosti 
spodbujali k zdravemu in aktivnemu preživljanju 
prostega časa družin. Odzivi so daleč nad pričako-
vanji in na osnovi brošure Vrtca Ptuj je Zavod za 
turizem izdal Vodnik za male raziskovalke in razi-
skovalce ter velike radovednice in radovedneže po 
najstarejšem slovenskem mestu.« 
Razstavo, ki jo je odprla županja Mestne občine Ptuj 
Nuška Gajšek, so z nastopom popestrili otroci iz 
enote Vijolica s pesmima Naše mesto in Ob bistrem 
potočku je mlin.
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Stanka Krajnc Letonja

Turistično društvo Ptuj – dejavnosti

Županje so se srečale na Ptuju

Jožica Težak

Člani TD Ptuj smo bili konec februarja v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem Ptuj prisotni na stojnicah ob mimohodu mask 
po mestu. V ptujskem Evroparku smo za čas pusta namestili 
pustne zastave. Izvedli smo tudi srečanje Turističnih društev 
LAS – Spodnje Podravje, skupaj z Zavodom za turizem pa smo 
predstavljali Ptuj na sejmu turizma Alpe-Adria v Ljubljani. 
Udeležili smo se tudi akcije čiščenja okolja, sedaj pa smo na 
ogled postavili svoje velikonočno jajce v cerkvi sv. Ožbalta.
24. aprila bo pred cerkvijo sv. Leopolda Mandiča tradicional-
ni blagoslov konj, 6. maja pa bomo na Mestnem trgu obeležili 
obletnico vstopa Slovenije v EU. 
Žal pa smo se med tem časom tudi poslovili od svojega dol-
goletnega, najstarejšega člana UO TD Ptuj Zdravka Zamude, 
ki je bil še do zadnjega poln idej, predvsem glede ocvetličenja 
našega mesta.

Mestna občina Ptuj je gostila jubilejno 10. srečanje Kluba 
županj, ki se ga je udeležilo 12 županj slovenskih občin.
Po neformalnem druženju ob zajtrku v mestni hiši so si županje 
ogledale knjižnico v minoritskem samostanu sv. Petra in Pavla, 
cerkev sv. Jurija, Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, ustavile so se v 
ptujskem Škrniclu, sprehod čez mesto pa je županjam odstrl 
številne ptujske znamenitosti.
Na formalnem delu v Dominikanskem samostanu Ptuj sta ge-
neralna sekretarka SOS Jasmina Vidmar in strokovni sodelavec 
na SOS Miha Mohor županjam predstavila aplikacijo »Finanč-
ni podatki občin SOS« in najboljše prakse občin na področju 

kmetijstva (mreženje in povezovanje kmetov, virtualne tržnice, 
zadruge …) za potrebe vzpostavitve Kmetijskega razvojnega 
centra v provinci Anbar v Iraku.
Srečanje je prineslo izmenjavo dobrih praks v posameznih ob-
činah, predvsem pa sproščeno druženje ob klepetu, ki so ga žu-
panje prav pogrešale.
Klub županj je zaživel pod okriljem Skupnosti občin Slovenije 
leta 2014 z zavedanjem, »da uravnoteženje prostorov odločanja 
vpliva na oblikovanje politik, ki čim širše zaobjemajo in vklju-
čujejo različne potrebe in pričakovanja občank in občanov, ter 
da uspešnost žensk v politiki dolgoročno pozitivno vpliva tudi 
na pripravljenost žensk za vstopanje v lokalno politiko«.
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Nemška okupacija, OF in upor proti okupatorju

Do ustanovitve OF je v primerjavi z 
drugimi deli Slovenije prišlo z določeno 
zamudo, kar moramo pripisati brutalno-
sti nacistične okupatorske politike. Are-
tacije in izgoni slovenskega izobražen-
stva ter narodno zavednega meščanstva 
ter odločni in uničujoči nastopi nemške 
vojske proti prvim partizanskim skupi-
nam so prinesli zastoj in strah pri orga-
niziranju upora, niso pa ljudem odvzeli 
odločnosti, da se bodo ubranili in se 
ne bodo pasivno prepustili na milost in 
nemilost uničujočim načrtom nacizma. 
Sodelovanje zavednih Slovencev raz-
ličnih političnih in svetovnonazorskih 
usmeritev v boju proti okupatorju in tudi 
sodelovanje ljudi iz dveh tako različnih 
taborov, kot sta bila katoliški in komuni-
stični, je trajalo do konca vojne. Osvobo-
dilni boj na Štajerskem je torej imel ves 
čas vojne narodnoosvobodilni značaj.
Brutalnost okupacije aprila 1941 je z 

vso silovitostjo doletela tudi ptujsko ob-
močje. Zgodaj zjutraj 6. aprila 1941 so 
enote nemške vojske in vojaška letala 
obstreljevali most na Ptuju in položa-
je jugoslovanske vojske na Turnišču pri 
Ptuju. 8. aprila 1941 so na Ptuj prispele 
prve enote nemške vojske. Do 11. aprila 
so Nemci obvladali celotno ptujsko ob-
močje in nadaljevali pohod v smeri proti 
Hrvaški. Prve aretacije narodno zave-
dnih Slovencev so Nemci na Ptuju izve-
dli že 9. aprila 1941, in sicer po vnaprej 
pripravljenih seznamih, ki so jih izdelali 
lokalni Nemci, člani Kulturbunda. Are-
tirane Ptujčane in okoličane so zaprli 
na orožniški postaji v Prešernovi ulici, v 
sodne zapore, v zasedeno Lenartovo hišo 
in v kapucinski samostan. Za prvimi je-
tniki, ki jih je okupator izgnal s ptujske-
ga območja, so nacisti na osnovi ovadb 
aretirali politično sumljive ljudi, ki so jih 
po zaslišanju na sedežu gestapa zaprli v 
ptujske zapore. Tako je bilo v tistih dneh 
v ptujskih zaporih dnevno zaprtih od 
120 do 150 jetnikov. Zaradi prenatrpa-
nosti so zavojevalci ustanovili zapor na 

gradu Borl, ki je postal največji simbol 
trpljenja in poskusa uničenja sloven-
skega naroda in civilnega prebivalstva v 
času druge svetovne vojne. Za nekatere 
od več kot 1000 jetnikov je bil Borl v času 
od pomladi 1941 do ukinitve marca 1943 
zadnja postaja pred izgonom na Hrva-
ško, v Srbijo ali Nemčijo. Za okoli 40 je-
tnikov pa je bil Borl tisti kraj, kjer so jih 
nacisti izbrali za talce in jih nato odpelja-
li na morišče. Tako so Okrožni odbor OF 
ustanovili šele v začetku oktobra 1941. 
Po vaseh Slovenskih goric, Haloz in Dra-
vskega polja so odbori OF nastajali že od 
junija dalje, a so večino članov s pomo-
čjo izdajalcev aretirali in ustrelili.
Vendar iskra upora ni zamrla. Posame-
zniki so organizirali uporniške skupine. 
Dokaz za to je Slovenjegoriška Lackova 
četa, ki pa je bila uničena 8. avgusta 1942 
v Mostju. 
Poskrbeli bomo, da leto spominov in 
opominov ne bo pozabljeno.

(Z dovoljenjem avtorja je članek skrajša-
la B. Bezeljak.)

33. FESTIVAL DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ
20.-22. maj 2022 med 8. in 18. uro 
Minoritski samostan Ptuj  

Kulinarično razvajanje  
v prireditvenem šotoru 
ter raznolika ponudba  
dobrot na stojnicah.

www.dobroteslovenskihkmetij.si
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Trideset let mladinskega raziskovalnega 
dela v Spodnjem Podravju in Prlekiji

Dr. Štefan Čelan in
Nataša Mršek, ZRS Bistra Ptuj

Če mnogim skeptikom na začetku naše poti še ni bilo jasno, 
čemu se že v osnovni in srednji šoli ukvarjati z znanstvenoraz-
iskovalnim delom, jih danes verjetno ni več treba prepričevati 
o nujnosti tovrstnega ukvarjanja z mladimi. Globalizirano in 
digitalizirano gospodarstvo briše meje med zaposlenimi in sa-
mozaposlenimi. Mnoga delovna mesta, ki jih poznamo danes, 
pred dobrim desetletjem sploh niso obstajala. Generacije, ki 
danes vstopajo v osnovno šolo, bodo zagotovo iskale in našle 
zaposlitev na številnih delovnih mestih, ki danes sploh še ne 
obstajajo. Mnoge industrijske panoge in tudi storitve, ki bodo 
temeljile na avtomatizaciji in umetni inteligenci, bodo revoluci-
onarno vplivale na številne poklice v zasebnem in tudi javnem 
sektorju. Vse te spremembe bodo zahtevale ogromne napore in 
naložbe v formalne in neformalne oblike izobraževanja. Stalni-
ca slehernega, ki si bo želel zagotoviti dobro delovno mesto in 
s tem kakovostne pogoje za življenje in delo, bo vseživljenjsko 
učenje. Naloge, ki so pred njimi, bodo prvenstveno povezane z 
nenehnim inoviranjem, ki pa ga ni mogoče doseči brez vrhun-
skih formalnih in neformalnih znanj ter kompetenc.
V skrbi, da bi našo mladino čim prej in tem bolje usposobili za 
tovrstne izzive, smo pri ZRS Bistra Ptuj pred 30 leti začeli pro-
jekt »Uvajanje mladih v znanost«. Namen tega projekta je v prvi 
vrsti ohraniti naravno otroško vedoželjnost mladih. Tako pri 
mladinskem raziskovalnem delu ne gre le za odkrivanje novih 
teoretičnih osnov, gre bolj za to, da mladi raziskovalci (učenci, 
dijaki) spoznajo principe in metode raziskovalnega dela. Zave-
dati se je treba, da imajo mladi, kljub navidezni neizkušenosti, 
v sebi ogromno vedoželjnosti, predvsem pa neobremenjeno in 

neukalupljeno razmišljanje. 
V vseh teh letih je bilo izdelanih in predstavljenih več kot 1800 
raziskovalnih nalog, pri katerih je sodelovalo več kot 5100 
mladih raziskovalk in raziskovalcev. Ti izdelujejo naloge na 19 
raziskovalnih področjih, jih predstavijo na regijskih srečanjih, 
najboljše na posameznem področju pa se uvrstijo na državno 
srečanje. Od leta 2009 se je na državno srečanje uvrstilo 300 
raziskovalnih nalog, od tega jih je 58 doseglo zlato priznanje, 
95 pa srebrno.
Na letošnjem, že 30. regijskem srečanju, ki ga je zaznamovala 
koronakriza, je 99 mladih raziskovalcev pod vodstvom 71 men-
torjev izdelalo in uspešno predstavilo 36 raziskovalnih nalog, 
23 od teh se je uvrstilo na državno srečanje. 
Pri ZRS Bistra Ptuj si bomo v okviru projekta mladinskega razi-
skovalnega dela še naprej prizadevali spodbujati mlade razisko-
valce in raziskovalke, da stopajo po poti odkrivanja neznanega. 
Skupaj s prizadevnimi in nepogrešljivimi mentorji jih želimo 
spodbujati in navduševati za to, da bi v sebi odkrili raziskovalni 
duh, ga ohranili ter seveda nadgrajevali med izobraževanjem 
in seveda kasneje. 
V upanju in z namenom, da se bo čim več mladih zavedalo 
pomena raziskovanja in odkrivanja novih spoznanj, da jih bo 
čim več stopilo na to vznemirljivo pot, ki bo kdaj pa kdaj prine-
sla tudi čudne, nenavadne ali morda celo neuporabne rezultate, 
se bomo skupaj z osnovnimi ter srednjimi šolami in ob podpori 
gospodarstva še naprej trudili vzdrževati visoko raven mladin-
skega raziskovalnega dela. 
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Dan šole 2022 – čisti oceani, zeleni planet, 
eden in edini je naš svet

Mateja Pešaković, Tamara Slana, Mateja Cartl
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Vemo, da se naše okolje iz leta v leto spreminja, in opažamo 
velike spremembe, ki so zelo skrb vzbujajoče. Vemo pa tudi, 
da lahko z majhnimi spremembami pripomoremo k velikim 
spremembam za naš planet. Zato je nujno, da s pogovorom in 
dejavnostmi v to vključujemo tudi otroke.
Naš celoletni šolski projekt – Čisti oceani, zeleni planet, eden 
in edini je naš svet – se je začel na začetku šolskega leta. Učence 
smo postopoma seznanjali z okoljsko problematiko in tem, 
kaj vse lahko storimo, da polepšamo in ozdravimo naš planet. 
Učenci na razredni stopnji so svoja opažanja in občutja do 
okolja predstavili s pomočjo različnih pesniških, pripovednih 
in likovnih del. Učenci na predmetni stopnji pa so iz odpadne-
ga materiala oblikovali oblačila, iz odpadne embalaže so ustva-
rili kipe ter pripravili vizualna sporočila.

V petek, 18. marca 2022, je Osnovna šola Ljudski vrt ponov-
no obeležila svoj dan šole. Letošnja tema dneva šole je bila 
ekološko obarvana.  

Zaključne dejavnosti ob dnevu šole so se odvijale v tednu od 
14. do 18. marca 2022. Te so bile zelo pestre in zanimive. Iz 
kartonskih škatel so nastajali roboti in druge igrače, odpadni 
tekstil smo reciklirali v igrače za male živali. Na podnebne spre-
membe smo opozarjali z eko transparenti in piktogrami. Iskali 
smo dejstva in jih analizirali, s fotoaparatom pa smo dokumen-
tirali onesnaževanje okolice v naši neposredni bližini. Vsa na-
stala dela učencev smo razstavili v avlah in hodnikih šole.
Najboljša pripovedna, pesniška in likovna dela učencev so 
bila objavljena v našem prvem Eko-novičniku, ki je na spletni 
strani šole. 
Ob zaključku dneva šole smo v petek, 18. marca 2022, izvedli 
kulturni dan. Učenci so si skupaj z razredniki ogledali video 
prireditev. Otroci od 1. do 3. razreda so prisluhnili pravljici 
Zemlja je dobila vročino in likovno poustvarjali. Učenci od 4. 
do 6. razreda so si ogledali film o robotu Wall-E-ju, ki jih je 
popeljal 700 let v prihodnost, ko je človeštvo zaradi prevelike 
onesnaženosti zapustilo Zemljo, za sabo pa so pustili čistilnega 
robota WALL-E-ja. Učenci od 7. do 9. razreda pa so se s pomo-
čjo dokumentarca 2040 seznanili s tem, kako lahko z določeni-
mi spremembami vplivamo na boljšo prihodnost. 
Tako učenci kot tudi vsi zaposleni šole smo z novimi znanji in 
izkušnjami odlično zaključili še en celoletni šolski projekt.
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Že drugo zlato Cankarjevo priznanje in 
najvišje število točk

Elektro in računalniška šola Ptuj
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Svarun Čelan obiskuje 4. letnik Elektro in računalniške šole ŠC 
Ptuj, smer tehnik računalništva. Je vsakoletni odličnjak, poleg 
računalništva pa ga zelo veseli tudi branje, tako je v letošnjem 
šolskem letu že tretjič sodeloval na Cankarjevem tekmovanju, 
in to ponovno zelo uspešno. Že pred dvema letoma je dosegel 
najvišje število točk v svoji kategoriji in s tem osvojil zlato Can-
karjevo priznanje, v lanskem šolskem letu srebrno, letos pa je 
ponovno svoje zavzeto delo okronal z zlatim priznanjem.
Cankarjevo tekmovanje poteka na treh ravneh, in sicer na 
šolski, regijski ter državni ravni, za vsako stopnjo pa je treba 
prebrati oz. ustrezno poznati predpisano literaturo, tako lite-
rarna dela kot strokovne članke ter sorodno literaturo. Svoje 
razumevanje del in ustvarjalno pisanje morajo tekmovalci izka-
zati s pisanjem razlagalnega spisa, ki zahteva zmožnost poglo-
bljenega branja, veliko mero razgledanosti in povezovanja tako 
literarnega kot širšega družbenega dogajanja. Že drugo leto za-
pored je posebnost tekmovanja zaradi epidemioloških razmer 
v zvezi s covidom 19, da poteka na daljavo, po povezavi Zoom, 
kar od tekmovalcev zahteva tudi tehnično podkovanost, ki pa 
sicer mladim ne povzroča večjih težav.
Svarun je tudi letos najprej sodeloval na šolskem tekmovanju in 
nato regijskem. Na obeh je dosegel največ točk. Uspelo se mu je 
uvrstiti na državno tekmovanje, ki je potekalo 12. februarja, in 

tudi na njem je skupaj še z enim dijakom iz Ljubljane dosegel 
najvišje število točk. Pri pripravah na tekmovanje ga je vodila 
in usmerjala profesorica Mojca Patekar, ki pravi, da je sicer 
mentorstvo na Cankarjevem tekmovanju zahtevno, a kadar gre 
za tako zavzetega dijaka, kot je Svarun, tudi neizmerno prijetna 
izkušnja, pri kateri pridobita oba, tako tekmovalec kot mentor.
Svoje vtise o tekmovanju in občutke ob uspehu je Svarun strnil 
z naslednjimi besedami: »Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
je bilo zelo dobra popotnica za moje življenje. Dalo mi je prilo-
žnost, da sem spoznal del slovenske in evropske književnosti, ki 
je do sedaj nisem poznal, in se tako mnogo naučil. Hvaležen sem 
za to priložnost, čeprav je včasih terjala tudi določena odrekanja 
in zahtevala trdo delo. Prišel sem do mnogih novih spoznanj in 
odkril tudi nekaj zanimivih del ter avtorjev. Mislim, da bi se na 
takšnem tekmovanju moral preizkusiti vsak, ki ga zanima knji-
ževnost, kajti to tekmovanje ti da priložnost, da vidiš določena 
dela tudi z drugih zornih kotov in vidika avtorja samega. Za-
hvalil bi se tudi mentorici, prof. Mojci Patekar, ki mi je dela še 
podrobneje razložila, me vodila in bila zmeraj na voljo, ko sem 
potreboval pomoč.«
Za konec pa še povejmo, da je Svarun te dni dobil tudi povabilo, 
da njegov spis objavijo v glasilu Slovenščina v šoli.

Dijaku Elektro in računalniške šole ŠC Ptuj je spet uspel »ve-
liki met« – že drugič je v svoji kategoriji (3. in 4. letnik, srednje 
strokovno izobraževanje) dosegel najvišje število točk na dr-
žavni ravni Cankarjevega tekmovanja.
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IZ MESTNE HIŠE/AKTUALNO

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Sedma obletnica Šole zdravja Ptuj - Panorama

Priznanje za naj javno stranišče

Projekt Društvo Šola zdravja v Sloveniji deluje od leta 2006. 
Člani, ki jih prepoznamo po oranžni barvi, pa vsako jutro, razen 
nedelj in praznikov, ob 7.30 izvajajo telovadbo 1000 gibov. Šola 
zdravja Ptuj – skupina Panorama je obeleževala sedmo obletni-
co delovanja skupine, zato so svojo jutranjo telovadbo izvedli 
na panoramskem griču – to je bil njihov POZDRAV POMLA-

Predsednik ocenjevalne komisije Boštjan Ropič in koordinato-
rica akcije Naj javno stranišče Danica Koren sta nam v aprilu 
predala priznanje, ki smo ga prejeli ob svetovnem dnevu stra-
nišč. Akcijo organizira Društvo za kronično vnetno črevesno 
bolezen. V kategoriji mestnih občin smo prejeli priznanje naj 
javno stranišče 2021. Naziv smo pridobili za takrat dve javni 
stranišči, ki imata sanitarije za osebe z invalidskimi vozički, 
označen dostop tako na stavbi kot na info točki, v turistični 
karti in z usmerjevalnimi tablami.

DI, ki so ga združili s praznovanjem. Zbrane je pozdravila tudi 
županja Nuška Gajšek, vadbi pa so se pridružili še najmlajši iz 
Vrtca Ptuj, enote Marjetica.

Stanka Krajnc Letonja

Prva seja otroškega mestnega sveta

Otroški mestni svet se je 6. aprila sestal na svoji 1. seji v šolskem 
letu 2021/2022. Vodi ga mini županja Lana Ornik, sestoji pa iz 
24 predstavnikov ptujskih osnovnih šol. Po pozdravnem nago-
voru županje in mini županje, podanih pobudah in predlogih 
so sledile predstavitve projekta »Ptuj – otrokom prijazno Uni-
cefovo mesto«, Unicefove raziskave o duševnem zdravju otrok 
in mladostnikov »Kako se počutiš?« in projekta Varne točke ter 
programov Kapljica in Insta po#moč »Kam po pomoč ali le na 
pogovor, če se znajdeš v stiski?«.
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Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

Oddaja V petek zvečer 

Tudi na Ptuju zaplapolala olimpijska 
zastava

V oddaji V petek zvečer smo se doslej 
uspešno pomerili z ekipama iz Ribnice 
in Ljutomera, v naslednjem krogu pa nas 
čaka ekipa Idrije – zmaga nad Idrijo bi za 
nas pomenila uvrstitev v finale. Oddajo 
si boste lahko ogledali 6. maja ob 20. uri 
na 1. programu TV SLO. Ptujsko ekipo 
vse od začetka zastopajo Urška Vučak 
Markež ter brata Gašper in Miha Malek, 
ki se na tekmovalno-zabavne izzive 
vselej odlično pripravijo. Da jim je laže, 
zanje navija bučno ptujsko občinstvo.

Na kar 212 lokacijah po celotni Sloveniji so 8. aprila ob 18. uri 
slavnostno izobesili olimpijske zastave CTIF. Gasilski zvezi 

Slovenije je bila leta 2017 namreč zaupana organizacija Ga-
silske olimpijade Celje 2022, ki se bo odvijala med 17. in 24. 
julijem 2022. V sedmih dneh se bo na več prizoriščih zvrstilo 
okoli 3000 tekmovalcev. Sodelovali bodo tekmovalci iz okoli 25 
držav. V osmih dneh se bo odvila vrsta tekmovanj in dogodkov.
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OBVESTILA/TURISTIČNI KOTIČEK

Subvencionirano letovanje 
otrok 2022

Vabilo na srečanje starejših občanov

Javni pozivi na področju kulture

FESTIVALSKI PTUJ

Ptuj bo tudi letos prireditveno-festivalska prestolnica, saj 
se bo pestro dogajanje odvijalo vse do konca leta. Podrob-
ne napovednike dogodkov najdete na spletnih straneh: 
www.ptuj.si in www.visitptuj.eu, na družbenih kanalih in 
e-novičkah Mestne občine Ptuj in Zavoda za turizem Ptuj. 
Tiskani napovednik aktualnih mesečnih dogodkov pa vas 
čaka tudi v Turističnoinformacijskem centru Ptuj (Mestni 
trg 4). Vabljeni, da obiščete ptujske prireditve in ponudni-
ke v starem mestnem jedru.

www.visitptuj.eu

TURISTIČNI KOTIČEK

Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja razpis za letovanje 
otrok v nastanitvenih kapacitetah VIRC Poreč in DMZ na Po-
horju. Mestna občina Ptuj ponuja možnost subvencionirane-
ga letovanja za otroke s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Ptuj. Prijave bo zbiral Center interesnih dejavnosti Ptuj. Sklep 
o kriterijih za subvencionirano počitniško letovanje otrok v 
letu 2022 je objavljen v Uradnem vestniku, št. 4/2022, ki je do-
stopen na spletni strani www.ptuj.si pod zavihkom Uradni ve-
stnik. Preostale informacije in morebitne spremembe (prijav-
nice, pogoji, cene in način plačila) najdete na spletnih straneh 
CID Ptuj (www.cid.si) in MO Ptuj (www.ptuj.si) predvidoma v 
začetku maja. 

Četrtna skupnost Breg - Turnišče vljudno vabi občane iz Četr-
tne skupnosti Breg - Turnišče na tradicionalno prireditev »Sre-
čanje občanov, starih 70 in več let«.
Program prireditve:
–  Za občane, stare 70 in več let, z območja Turnišča bo srečanje 

potekalo v petek, 6. maja 2022, z začetkom ob 12.30 v prosto-
rih Doma krajanov Turnišče, Selska cesta 2, Ptuj.

–  Za občane, stare 70 in več let, z območja Brega bo srečanje 
potekalo v petek, 13. maja 2022, z začetkom ob 12.30 v pro-
storih Doma krajanov Ivan Spolenak Breg, Zadružni trg 12, 
Ptuj.

Vljudno vabljeni.

MO Ptuj obvešča zainteresirane prijavitelje, da so objavljeni 
javni pozivi za zbiranje predlogov za izvedbo projektov Glas-
beni festival v letu 2021, Likovni festival v letu 2021 in Pesniški 
festival v letu 2021. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-
stev, namenjenih tem pozivom, je 120.000,00 EUR. Pozivi traja-
jo do 12. maja 2022, besedila pa so od 7. aprila 2022 objavljena 
na spletni strani MO Ptuj: www.ptuj.si.
MO Ptuj obvešča zainteresirane prijavitelje, da je od 11. aprila 
2022 objavljen Javni poziv za subvencionirano snemanje v glas-
benem studiu. Projekt je bil izglasovan v okviru participativ-
nega proračuna za leto 2022 v razdelku mladi. Poziv je odprt 
do porabe sredstev oz. najdlje do 1. novembra 2022, besedilo 
poziva je objavljeno na spletni strani MO Ptuj: www.ptuj.si. 

–  Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 
2021

–  Sklep o potrditvi ocene izvajanja občinskega programa 
varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2020

–  Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj naziv 
častni občan, naziv zaslužni občan, zlata plaketa in 
plaketa

–  Sklep o kriterijih za subvencionirano počitniško leto-
vanje otrok v letu 2022

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

URADNI VESTNIK, ŠT. 4/2022
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Drage upokojenke, cenjeni upokojenci, dragi 
volivci in volivke, dragi člani in članice!

Več kot 600.000 je nas upokojencev. Če bi druge stranke resnično 
spoštovale upokojence, bi bili naši materialni, bivalni in drugi pogoji 
bistveno boljši. V resnici je edino DeSUS bila � sta stranka, ki je do-
segla veliko pozi� vnih premikov. In vendar premalo. Tega se zave-
damo in vam obljubimo, da bomo v naslednjem mandatu delovali 
boljše. Vaši interesi morajo bi�  pred osebnimi. Najpomembnejše 
programske cilje bomo dosegli s kredibilnimi kandida� . Ti so: 
Za pravične pokojnine, dostojno starost in uveljavljanje temeljev 
dolgožive družbe.
Za javno in dostopno zdravstvo
Za spoštovanje principov demokra� čne ustavne  ureditve
Za ohranitev zdravega okolja našim potomcem
Za reševanje stanovanjske problema� ke – varovana in neprofi tna 
stanovanja za mlade
Za zaposlovanje – zaposlovanje mladih, starejših oseb in invalidov
Za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh deležnikov v družbi .

SMO ZA SVOBODNE, POŠTENE IN DEMOKRATIČNE VOLITVE 
DeSUS ni običajna stranka, je že 30 let moralna vez slovenske družbe 
in naroda kot celote. Vaš glas ZA na volitvah bo glas sodelovanja 
in povezovanja, bo glas razuma in spoštovanja. Bo glas dostopnos-
�  do zdravnika, do reform zdravstva, vrednotenje dela učitelja, za 
plače vredne opravljenega dela in pokojnin, ki ne bodo le malen-
kost večje, kot so socialne pomoči. Bo glas za dostojno starost in 
sosedsko pomoč – bolnim, invalidom, vsem pomoči potrebnim. Vaš 
glas ZA bo za podporo civilnim družbam in skupinam, ZA zakone, ki 

bodo opros� li plačila dajatev za potrebno opremo gasilcem, huma-
nitarnim organizacijam, prostovoljcem. ZA zakone, ki bodo kmetom 
omogočili pošteno pokojnino. Kandidatke in kandida�  DeSUS smo 
jamstvo zato. Brez »nahrbtnikov«, pošteni, delavni, skrbni do okoli-
ce, družine, otrok in vnukov. Imamo prepoznavni obraz, pokončno 
držo in smo v svoji okolici spoštovani. Zavedamo se in spoštujemo 
vrednote stranke DeSUS, njeno zgodovino. Kri� čni smo do vseh od-
klonov v družbi, ki smo jo gradili z odrekanjem in s ponosom. Glas 
ZA je glas pro�  razprodaji narodovega bogastva in glas spoštovanja 
do vseh generacij. Pro�  korup� vnos� ! Program s katerim DeSUS na-
stopa na letošnjih, v marsičem prelomnih volitvah, je le del celote 
naše skrbi za sedanjost. In v mnogočem program za prihodnost – 
ZA demokracijo in svobodo, ZA zrak in vodo, ZA zeleno okolje, ZA 
rodovitnost zemlje, ZA zdravo rast naših vnukov. SADIMO SKUPAJ, 
RASTEMO SKUPAJ. Hočemo bi�  z in med ljudmi, deli�  usodo vseh, 
s programi in načr�  bi�  prisotni na terenu, obrazloži�  vsem kaj bo 
doletelo starejšo generacijo, če naši predstavniki ne bodo sedeli v 
Državnem zboru Republike Slovenije in v Nadzornih sve� h podje� j, 
ki smo jih gradili in vodili.
TOREJ VSI NA VOLITVE, dajmo svoj glas »ZA«  za vas in za nas.

MARTA TUŠEK

OGLASI/VOLITVE V DZ RS

Naročnik oglasa je Desus



OGLASI/VOLITVE V DZ RS

N
aročnik: Konkretno, Beethovnova ulica 2, 1000 Ljubljana

BRIGITA
TETIČKOVIČ
BRIGITA
TETIČKOVIČ

VLASTA
STOJAK

Čas je za 
spremembe. Čas 
je, da bo drugače. 
V čast mi bo, da se 
bom lahko borila za 
vas.

Zato 24. aprila 
obkrožite 12.

Hvala vam.

Hočemo 
spremembe. Zato 
kandidiram za 
poslanko. Vabim 
vas, da mi 24. aprila 
z vašo podporo pri 
tem pomagate.

Hvala za zaupanje.
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OGLASI/VOLITVE V DZ RS

Branko Goričan
Ptuj I

Marko Vargazon
Ljutomer

Mitja Lah
Ptuj II

Sabina Gutalj
Murska Sobota I

Izidor Štajnberger
Ptuj III

mag. Stanko Čerpnjak
Murska Sobota II

mag. Sonja Bily
Gornja Radgona

Bernardka Janžekovič 
Breznik
Pesnica

dr. Aleksandra Pivec
Ormož

Albert Potočnik
Lenart

Jožef Horvat
Lendava

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.

20

Za odpravo državnega centralizma in ustanovitev pokrajin;
za skladen razvoj podeželja in povrnitev ugleda kmetu, sadjarju, 
vinogradniku, ribiču;
za uvedbo dodatnih finančnih spodbud za kmetovalce, mlajše od 35 let;
za ukinitev statusa medsosedske pomoči kot “dela na črno”;
za ureditev kmečkih pokojnin;
za višje vdovske pokojnine;
za spoštovanje vseh ljudi.
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• dokončanje začete investicije v Urgentni center,
• izgradnja novega doma za starejše, 
• umestitev in izgradnja obvoznice v smeri Ormoža,
• investicije v infrastrukturo prometa, komunale, 

kolesarskih poti za urejeno in vabljivo Spodnje Podravje,
• protipoplavna varnost z urejenimi vodnimi in obvodnimi 

površinami v Podravju,   
• Podravje vrt pridelave vrtnin in kmetijskih pridelkov za 

slovensko prehransko varnost z izgradnjo namakalnih 
sistemov v kmetijstvu,

• turistični in gospodarski razvoj Ptuja z okolico za mlade 
generacije, 

• Ptuj s kulturno, izobraževalno, upravno in zdravstveno  
oskrbo spodnjega Podravja.

Ptuj potrebuje delovnega poslanca državnega zbora.

Peter
Pribožič

Za Ptuj in 
Podravje z NSi

14 ROK 
LEBAN 
Ptuj I

BOŠTJAN 
KORAŽIJA 
Ptuj II

LINA 
HABJANIČ 
Ptuj III
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Redna aprilska seja
35. redna seja Mestnega sveta Mestne 
občine Ptuj je potekala v torek, 19. apri-
la 2022.

Stanka Krajnc Letonja

Mestne svetnice in svetniki so imeli na 
dnevnem redu tokratne seje predlog 
Zaključnega računa proračuna Mestne 
občine Ptuj za leto 2021, predlog Sklepa 
o potrditvi Strategije vzpostavitve digi-
talne občine Ptuj, predlog Sklepa o izdaji 
soglasja k zadolžitvi podjetja Javne službe 
Ptuj, d. o. o., predlog Sklepa o potrditvi 
Ocene izvajanja Občinskega programa 
varnosti na območju Mestne občine Ptuj 
v letu 2021, predlog Sklepa o potrdi-
tvi Poročila o delu Varnostnega sosveta 
za leto 2021, predlog Sklepa o določitvi 
cene 24-urne dežurne pogrebne službe 
v Mestni občini Ptuj, predlog Sklepa o 
potrditvi Investicijskega programa (IP) 
»Fekalna kanalizacija – Pacinje«, predlog 
Sklepov o potrditvi Investicijskega pro-
grama (IP) »Ureditev dostopov do turi-
stičnih znamenitosti v območju za pešce 
v starem mestnem jedru Ptuja (Lackova 
in Zelenikova ulica)« in Načrta razvojne-
ga programa (NRP) »Ureditev dostopov 
do turističnih znamenitosti v območju 
za pešce v starem mestnem jedru Ptuja 
(Lackova in Zelenikova ulica)«, predlog 
Sklepa o ugotovitvi javne koristi zaradi 
interesa odkupa zemljišč za potrebe za-
gotovitve varnega dostopa do Centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti OE Štrk, 
predlog Sklepa o menjavi nepremičnine 
katastrska občina 366 Krčevina pri Vur-
bergu, parcela 1934/2, z nepremičnino 
katastrska občina 366 Krčevina pri Vur-
bergu, parcela 2164/18, predlog Sklepa o 
menjavi nepremičnin katastrska občina 
366 Krčevina pri Vurbergu, parcele 
1921/6, 1921/7, 1924/7 in 1924/9, z ne-
premičnino katastrska občina 366 Kr-
čevina pri Vurbergu, parcela 2164/19, 
predlog Sklepa o prodaji nepremičnin 

katastrska občina 397 Hajdina, parceli 
807/12 in 808/18, predlog Sklepa o pro-
daji nepremičnine katastrska občina 385 
Podvinci, parcela 45/4, predlog Sklepa o 
brezplačni uporabi poslovnega prostora 
Aškerčeva ulica 8, Ptuj, predlog Sklepa o 
brezplačni uporabi poslovnega prostora 
Prešernova ulica 16, Ptuj, predlog Sklepa 

Spoštovani občanke in občani,

ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela
iskreno čestitam in vabim na osrednji slovesnosti,

proslavo ob dnevu upora proti okupatorju,

27. 4. 2022,  ob 10. uri
pred upravno zgradbo Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in 

proslavo ob prazniku dela,

30. 4. 2022, ob 19.30
na parkirišče pod Ptujskim gradom.

Praznujmo ponosno!

Nuška Gajšek,
županja Mestne občine Ptuj

o ukinitvi stavbne pravice na nepremič-
ninah katastrska občina 392 Krčevina pri 
Ptuju, parceli 561/1 in 561/2. Pri točki 
»volitve in imenovanja« so svetnice in 
svetniki sprejeli mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Glasbena šola Karol Pahor 
Ptuj.
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Odgovori na pobude in vprašanja s 34. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj
V skrajšani obliki objavljamo pobude in vprašanja s 34. redne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je potekala v 
ponedeljek, 21. marca 2022, ter odgovore nanje. V celoti so 
objavljeni na spletni strani Mestne občine Ptuj, na povezavi: 
https://www.ptuj.si/objave/232.

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala 
pobudo št. 1521/34: Ponovno naj se preveri, ali je ureditev 
parkirnega mesta za invalida v krogu 50 m od vhoda v blok 
njegovega stanovanja možna. In če je, je naša družbena dol-
žnost, da se to uredi. Ali pa naj se ukine rezervirani parkirni 
prostor, zaprt z verigo.
Odgovor: Navedenega predloga ni mogoče upoštevati, ker je 
predlog za parkirni prostor na zasebni nepremičnini in ni v 
sklopu javnih parkirišč, s katerimi razpolaga Mestna občina 
Ptuj. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala vpra-
šanje št. 1522/34: Občane zanima, ali projekt gradnje kole-
sarke predvideva ponovno zasaditev dreves ob trasi in ali 
bodo tudi posajena. 
Odgovor: V okviru gradnje RKP odseka 2 so bila na območju 
Mestne občine Ptuj podrta izključno tista drevesa, ki so bila 
napoti pri izvedbi kolesarske povezave (območje čez Cesto 8. 
avgusta 19). V okviru projekta ni predvidene nove zasaditve, saj 
je na območju, kjer so bila drevesa odstranjena, še gozd. 
Pripravil: Tadej Zorec

Marta Tušek, svetniška skupina DeSUS, je posredovala 
pobudo št. 1523/34: Uredi naj se delna razsvetljava na delu 
Bevkove ulice, ki se vzpenja in konča kot slepa ulica na vrhu 
hriba. V nepreglednem zavoju Bevkove ulice naj se preveri 
varnost vožnje in po potrebi namestijo ogledala.
Odgovor: Pobudo bomo vključili v načrt izgradnje javne raz-
svetljave v prihodnjih letih. Predlagano pobudo za postavitev 
ogledala v Bevkovi ulici bomo posredovali upravljavcem ob-
činskih cest v pregled in ustrezno ureditev.
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko in Aleš Gregorec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andre-
ja Čuša, je posredovala pobudo št. 1524/34: Predlagam, da 
upravljanje Galerije od Zavoda za turizem prevzame Pokra-

jinski muzej. Rešitev je mestni svet podprl kot začasno.
Odgovor: Trenutno vsa odprta vprašanja med občinami so-
ustanoviteljicami Pokrajinskega muzeja Ptuj  - Ormož še niso 
razrešena, zato ostaja do nadaljnjega Galerija mesta Ptuj pod 
okriljem Javnega zavoda za turizem Ptuj.
Pripravila: Klavdija Petek

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1525/34: Ker prodaja hostla 
ni uspela, predlagam, da se opravi premislek, ali bi to nepre-
mičnino, namesto da se proda, uporabili za kaj druga – npr. 
dijaški/študentski dom, prehodni dom za mlade družine 
itd. Navsezadnje bi ga lahko sedaj uporabljali za namestitev 
ukrajinskih beguncev. 
Odgovor: Navedeni objekt je v evidenci možnih kapacitet za 
nastanitev beguncev iz Ukrajine. Mladinsko prenočišče Kurent 
je v solastništvu Republike Slovenije in Mestne občine Ptuj, v 
deležu do 375/1000 – mestna občina in 625/1000 – RS. 
Pripravili: mag. Janez Merc, Urša Simonič in Branko Kumer, 
direktor CŠOD

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1526/34: Predlagam, da di-
rektorica vrtca pripravi prilagodljivejši način medletnega 
vpisa ob upoštevanju ekonomskega vidika.
Odgovor: Vrtec Ptuj pri postopku vpisovanja otrok upošteva 
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj, v katerem so določe-
ni pogoji in kriteriji točkovanja za vpis otroka v vrtec. Vsem 
otrokom staršev, ki so svoje otroke vpisali v času osrednjega 
vpisa in izpolnjujejo starostni pogoj, je z novim šolskim letom 
zagotovljeno mesto v vrtcu, ne glede na število doseženih točk. 
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto občina zagota-
vlja tudi prosta mesta za pravočasno vpisane otroke, ki bodo 
po začetku šolskega leta dopolnili predpisani starostni krite-
rij. Prosta mesta, ki se zapolnjujejo med letom, so namenjena 
otrokom s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj. Občina 
prav tako vsako leto med šolskim letom odpira nove oddelke I. 
starostne skupine, ko je za to podan zadosten interes vključitve 
tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in norma-
tivi oblikoval en oddelek. Načeloma je v Vrtcu Ptuj dovolj mest 
za vse otroke, za katere je občina zavezanka za plačilo razlike 
med ceno programa in plačilom staršev. 
Pripravila: Andrejka Mulec

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1527/34: V Štajerskem te-
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dniku št. 21 je bil na tretji strani objavljen članek na temo 
nezdružljivosti občinskih funkcij. Predlagam, da občina 
pri MJU in KPK preveri združljivost teh funkcij in sprejme 
ustrezne odloke, da bo sestava mestnega sveta in svetov za-
vodov pravno nesporna.
Odgovor: Dopis KPK je objavljen v prilogi na spletni strani 
Mestne občine Ptuj.
Pripravil: Matej Gajser

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1528/34: Prosim, da se čim 
prej objavijo odgovori na vprašanja na pobudo št. 1519/33 v 
zvezi z znižanjem stroškov ogrevanja in revizijo razveljavlje-
nega razpisa. 
Odgovor: Odgovore na obe peticiji smo posredovali podpisni-
kom peticije ter vsem naslovnikom (mestni svet, županja, novi-
narka Štajerskega tednika). Zadnje prejeto pismo pobudnikov 
peticije smo prejeli malo pred sejo mestnega sveta. Odgovore 
pripravljamo in bomo na dopis seveda tudi odgovorili. 
Pripravil: mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj, d. 
o. o.

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je posredovala pobudo št. 1529/34: Predlagam, da se 
občina bolj vključi v področje izobraževanja in ne prepu-
šča tega samo redarstvu, naj se npr. poveže z veterinami na 
področju MO Ptuj, da bi z letaki izobraževale lastnike o ne-
varnosti puščanja pasjih iztrebkov v naravi. Verjamem, da s 
kombinacijo ukrepov (izobraževanje lastnikov, omogočanje 
brezplačnih vrečk in kaznovanje lastnikov) lahko bistveno 
izboljšamo stanje tudi na tem področju. 
Odgovor: Pri nadzoru ugotavljamo, da imajo vodniki pri sebi 
vrečke, vendar kljub temu ne pobirajo iztrebkov za svojimi 
ljubljenčki, torej z načinom izobraževanja in z omogočanjem 
brezplačnih vrečk ne bomo spremenili miselnosti vodnikov 
psov, ki s seboj nosijo vrečke izključno za primer nadzora. Po-
trebno bo dosledno kaznovanje posameznikov, ki ne bodo spo-
štovali odloka.
Pripravil: Tadej Zorec

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, 
je posredoval pobudo št. 1530/34: Kako daleč so pogovori 
o izgradnji bloka z neprofitnimi stanovanji za avtobusno 
postajo na Ptuju med Mestno občino Ptuj in Stanovanjskim 
skladom RS?
Odgovor: Trenutno čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja.
Pripravil: Alen Jevtović

Matej Siebenreich, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredoval pobudo št. 1531/34: Kdaj naj bi se začela gradnja 
neprofitnih stanovanj za avtobusno postajo na Ptuju?
Odgovor: Na to vprašanje v tem trenutku ne moremo odgovo-
riti, ker je v teku pridobivanje gradbenega dovoljenja; šele po 

tem lahko stečejo vsi potrebni postopki za izvedbo. 
Pripravil: Alen Jevtović

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1532/34: Na vprašanje št. 1396/31, 
ki se nanaša na pitno vodo, še ni bilo odgovora od Komunal-
nega podjetja Ptuj.
Odgovor: Koncentracija nitrata v distribuirani vodi ni bila pre-
sežena že zadnjih 20 let. Koncentracija atrazina v distribuirani 
vodi je bila v letu 2021 presežena enkrat, v času izredno pove-
čane porabe vode. Rezervnega zajetja nimamo. Pomagamo si z 
globinskimi vodnjaki. 
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1533/34:  Prosim za tabelarni 
prikaz prihodka omrežnine in stroška obnove za zadnjih pet 
let.
Odgovor: V prilogi posredujemo tabelo nujnih investicijskih 
vlaganj od leta 2016 do 2021 ter tabelo prihodkov od najemni-
ne in izvedene investicije Mestne občine Ptuj za obdobje petih 
let.
Pripravila: Komunalno podjetje Ptuj, d. d., in Marijana 
Nikšič Zorko

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala vprašanje št. 1534/34: Ali je nadzorni odbor 
glede zahteve občanov za znižanje cene daljinskega ogreva-
nja delo zaključil?
Odgovor: Nadzorni svet Javnih služb Ptuj je navedeno pro-
blematiko obravnaval. Za ta namen je bila tudi ustanovljena 
komisija, ki je delo zaključila in mestnemu svetu posredovala 
poročilo na 34. seji.
Pripravil: Andrej Trunk

Dijana Alibabič, svetniška skupina Lista Andreja Čuša, je 
posredovala pobudo št. 1535/34: Predlagam, da se energenti 
za zagotavljanje oskrbe s toplotno energijo zakupijo za ku-
rilno sezono in ne za koledarsko leto. Tako bi bili odjemalci 
že vnaprej seznanjeni s ceno ogrevanja.
Odgovor: Nakup plina za posamezno ogrevalno sezono 
pomeni nakup po kvartalih, ki pa običajno predstavlja dražjo 
obliko nakupa kot na daljše obdobje, npr. za obdobje enega leta. 
Pripravil: Franci Voglar, strokovni sodelavec Javnih služb 
Ptuj, d. o. o.

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1536/34: Mestni občini Ptuj se predlaga, da me-
stnemu svetu predstavi terminski plan predvidene rekon-
strukcije dela mestne kotlovnice, z navedbo odgovornih 
oseb, ki bodo dejavnosti vodile, ter da mestnemu svetu me-
sečno poroča o izvedbi dejavnosti rekonstrukcije po termin-
skem planu.
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Odgovor: Trenutno je projekt v fazi priprave in uvedbe v delo, s 
tem pa tudi priprava terminskih planov. Kakor hitro bodo ter-
minski plani izdelani, bodo predani v pregled.
Pripravil: Franci Voglar, strokovni sodelavec Javnih služb 
Ptuj, d. o. o.
Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1537/34: Glede na izredno sušo se Mestni občini 
Ptuj predlaga, da nemudoma pozove pristojne službe k za-
livanju vseh mladih dreves, zasajenih v Mestni občini Ptuj.
Odgovor: Pozvali smo koncesionarja, da začne zalivati zasaje-
na mlada drevesa.
Pripravil: Tadej Zorec

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredo-
val pobudo št. 1538/34: Mestni občini Ptuj se predlaga, 
da pozove mednarodno znane ponudnike hitre prehrane 
(Burger King, Kentucky Fried Chicken) k odprtju posloval-
nice v starem mestnem jedru.
Odgovor: Mestna občina Ptuj trenutno nima prostega poslov-
nega prostora, ki bi bil primeren za ponudnika hitre prehrane, 
vendar sproti spremlja interes in povezuje potencialne ponu-
dnike z lastniki nepremičnin. 
Pripravil: Mitja Emeršič

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš, je posredoval 
pobudo št. 1539/34: Vse od ureditve nove tržnice se ugota-
vlja, da to ni tržnica, ampak prireditveni prostor. Ker je tudi 
želja branjevk, ki pri tržnični dejavnosti še vztrajajo, da se 
tržnična dejavnost preseli na Novi trg, se predlaga, da se nji-
hovemu predlogu ugodi.
Odgovor: MO Ptuj je že pristopila k ureditvi potrebne doku-
mentacije, da se tržni prostor razširi tudi na območje ob Bla-
govnici. 
Pripravila: Klavdija Petek

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1540/34: Podajam pobudo, da Mestna občina Ptuj pozove 
ponudnika mobilne telefonije A1, da poskuša vzpostaviti 
boljši signal na območju Mestne občine Ptuj.
Odgovor: Vprašanje poslano na A1, čakamo odgovor (info@
a1.si).

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1541/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, na 
podlagi katere pogodbe upravlja Podjetje za stanovanjske 
storitve Ptuj, d. o. o., s stanovanji v lasti Mestne občine Ptuj, 
in koliko sredstev je bilo pobranih od najemnin za obdobje 
zadnjih petih let.
Odgovor: PSS Ptuj upravlja s stanovanji MO Ptuj na podlagi 
Pogodbe št.: 362-30/94-2 z dne 25. 2. 1994. V zadnjih petih letih, 
to je od leta 2017 do 2021, je bilo pobranih skupaj 4.034.554 
EUR najemnin, to pomeni letno povprečno 806.911  EUR 

najemnin. Trenutno je aktivnih 511 stanovanjskih enot. 
Pripravilo: PSS Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1542/34: Podajam pobudo, da Podjetje za stanovanjske 
storitve poda informacijo s specifikacijo, kam so namenili 
sredstva od pobranih najemnin za obdobje zadnji petih let. 
Odgovor: Vsa sredstva se vlagajo v obnovo praznih stanovanj 
in redno vzdrževanje zasedenih stanovanj ter v vzdrževanje 
stanovanjskih stavb, v katerih so stanovanja v deležu etažne-
ga lastništva. Vsako leto PSS Ptuj, d. o. o., pripravi poročilo v 
skladu s pogodbo, ki ga dostavi na MO Ptuj, iz katerega je raz-
vidno, koliko sredstev je bilo vloženih in v katera stanovanja 
ter objekte.
Pripravilo: PSS Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1543/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, koliko 
sredstev je ostalo od Kurentovanja 2022, za katere vsebine so 
se sredstva porabila (po postavkah) in kam bodo namenjena 
preostala sredstva.
Odgovor: Priprava finančne realizacije prireditve Kurentova-
nje 2022 je v zaključni fazi. Kam se bodo lahko namenila more-
bitna preostala neporabljena sredstva od načrtovanih 50.000,00 
EUR, bo odločeno v soglasju z Mestno občino Ptuj in svetom 
Zavoda za turizem Ptuj, in temu bo treba prilagoditi tudi pro-
gram dela in finančni načrt zavoda za leto 2022.
Pripravila: Klavdija Petek

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1544/34: Podajam pobudo, da se pojasni, zakaj lahko 
druge občine izvajajo carsharing, pri nas pa je bilo, ne da bi 
se opravila analiza, odgovorjeno, da se to ne da izvesti.
Odgovor: Na pobudo je bilo odgovorjeno, da se bo z Javnimi 
službami Ptuj, d. o. o., preverila možnost izvedbe souporabe 
vozil. Ker je treba narediti podrobno analizo vseh zavodov in 
poiskati pravi način za izvedbo tako imenovanega »CARSHA-
RINGA«, to še ni bilo dokončano.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1545/34: Podajam pobudo, da se obvesti upravljavec ceste, 
naj se popravi udarna luknja v križišču Raičeve, Potrčeve in 
Trstenjakove ulice.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1556/34: Podajam pobudo, da se na Vičavi pri trgovini 
postavi usmerjevalna tabla za Dom krajanov Olge Meglič. 

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1558/34: Podajam pobudo, da se poda informacija o po-
pravilu cestišča na LC328151 in LZ328171 Ptuj–Mestni Vrh, 
kjer so na več delih cestišče in bankine uničeni.
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Odgovor: Predlagano pobudo bomo posredovali upravljavcu 
občinskih cest Javne službe Ptuj, d. o. o., v pregled in ustrezno 
ureditev.
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1546/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, zakaj 
Komunalno podjetje Ptuj, d. d., uporabnikom iz Občine 
Hajdina izstavlja položnice za vodo s subvencijo, občani 
Ptuja pa plačujemo omrežnino za odvajanje odplak in nato 
še omrežnino za čiščenje odplak brez ugodnosti, kot to pri-
pada občanom Hajdine, kar pripelje do tega, da smo občani 
Ptuja v podrejenem položaju.
Odgovor: Subvencija se ne določa z elaborati o oblikovanju cen 
storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, ki jih 
pripravlja koncesionar, temveč je predlog višine subvencije iz-
ključno v pristojnosti občin. Predlog subvencije ali njena spre-
memba se lahko pripravi kadar koli neodvisno od elaboratov, 
potrjuje pa se na občinskih svetih. Mestni svet Mestne občine 
Ptuj je na svoji 12. seji 16. decembra 2019 sprejel sklep, s ka-
terim je prenehala veljavnost Sklepa o višini subvencioniranja 
cen storitev obveznih GJS varstva okolja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj. 
Torej, od 1. januarja 2020 za navedene cene ne velja več nobena 
subvencija, ker smo z razliko zapirali finančno vrzel za projekt 
izgradnje kanalizacije; subvencijo bomo v skladu z zavezami iz 
projekta uvedli po zaključku projekta. 
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1547/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, zakaj 
se na položnicah za čiščenje odplak plačuje omrežnina za 
odplake, ki so na osrednji čistilni napravi, saj smo že plačali 
omrežnino za odvajanje.
Odgovor: Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
zahteva ločeno oblikovanje cene za vsako od storitev. Prav tako 
je obvezno za vsako storitev ločeno izračunavati in prikazovati 
ceno izvajanja storitve in ceno omrežnine.  
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1548/34: Podajam pobudo, da se pri Domu krajanov 
Bratje Reš umakne oglasna tabla Komunalnega podjetja 
Ptuj, ki ovira izvoz s parkirišča.
Odgovor: Na terenu bomo skladno s pravilnikom preverili 
ustreznost preglednosti pri vključevanju na glavno cesto. Če bo 
ugotovljeno, da je obstoječa tabla postavljena v pregledno polje 
pri vključevanju na glavno cesto, bo tudi prestavljena.
Pripravil: Tadej Zorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1549/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, kako 

je s sanacijo cestišča v Aškerčevi ulici po končanih delih 
ob gradnji »Stare steklarske«, saj so namreč težka tovorna 
vozila in delovni stroji poškodovali cestni ustroj in prihaja 
do posedanja ter večjih lukenj na ulici.
Odgovor: Poškodbe asfalta, nastale zaradi gradbenih del pri 
revitalizaciji Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi 
ulicami, se bodo popravile z vzpostavitvijo v prvotno stanje. 
Celovita sanacija Aškerčeve ulice se lahko obravnava kot ločen 
projekt in se bo izvedla, če bodo za to zagotovljena sredstva v 
prihodnjih proračunih.
Pripravila: Mojca Brunčič

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1550/34: Podajam pobudo, da se popravi nedelujoč hi-
drant v Orešju 210. 
Odgovor: Načrt prioritetnih popravil oz. zamenjave hidran-
tov za leto 2022 je pripravljen skupaj z gasilci, ki so na terenu 
skupaj s komunalnim podjetjem preverili stanje hidrantov in 
določili vrstni red zamenjav. 
Pripravila: Marijana Nikšič Zorko

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1551/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, koliko 
hidrantov je bilo popravljenih, zamenjanih ali na novo zgra-
jenih v zadnjem letu dni in koliko je delujočih oz. dodatno 
okvarjenih po lokacijah.
Odgovor: V Mestni občini Ptuj sta bila v letu 2021 nedelujoča 
202 od skupno 762 hidrantov. V lanskem letu je bilo zamenja-
nih 32 hidrantov. Na novo je bilo zgrajenih 25 hidrantov.
Pripravilo: Komunalno podjetje Ptuj, d. d.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1552/34.  Ponovno podaja pobudo na pobudo št. 1447/32: 
Podajam pobudo, da se obvesti upravljavec vodotokov, da 
uredi brežine in očisti vodotok v Štukih pri stanovanjski hiši 
Štuki 40 in 40a.
Odgovor: Pobudo smo posredovali na DRSV in koncesionarju 
VGP Drava Ptuj in prejeli odgovor g. Černigoja: »S predstavni-
kom DRSV, gospodom Lukmanom, sva si zadeve ogledala na 
terenu v začetku letošnjega leta. S pribrežnimi lastniki (gospa 
Kovše in gospod Črešnik) smo se dogovorili, da v letošnjem 
letu pripravimo idejno rešitev, ovrednotimo sanacijska dela in 
na podlagi pridobljenega poskušamo dela smiselno (po potrebi 
fazno) uvrstiti v letni plan v prihodnjih letih.«
Pripravil: Gašper Černigoj, VGP Drava Ptuj, d. o. o.

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1553/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, kako 
daleč so dogovori za prenos parcel v javno dobro z name-
nom izgradnje javne ceste med JP828311 (Pivkova ulica) in 
LK329631 Zavčeva ulica.
Odgovor: Vlagatelji so dobili pisni odgovor; je pa na tem delu 
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problematika kompleksnejša, zato jo bo mogoče rešiti samo ob 
resnem sodelovanju lastnikov. 
Pripravil: Aleš Gregorec

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1554/34: Podajam pobudo, da se preveri, kje prihaja do 
izlivov odplak v potok Grajena na Maistrovi ulici. 
Odgovor: Komunalno podjetje Ptuj, d. d., nas je obvestilo, da 
so stanovanjski objekti in drugi objekti, ki stojijo v bližini vodo-
toka Grajena, vsi priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, 
razen v predelu Maistrove ulice. Za lažje reševanje zadeve bi 
bilo treba zagotoviti natančnejšo lokacijo, in sicer, v katerem 
predelu vodotoka Grajena prihaja do izlivanja odplak oz. fe-
kalij. 
Pripravil: Aleš Lešnik

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo 
št. 1555/34: Podajam pobudo, da se poda informacija, koliko 
turističnih taks od ponudnikov ni bilo plačanih v zadnjih 
treh letih.
Odgovor: V večini primerov je pristojbina na podlagi plačilne-
ga naloga tudi plačana, zato ni treba peljati postopka prisilne 
izterjave s pomočjo pristojnega davčnega organa. Trenutno je v 
izvršbi dolg podjetja ORLICOM, d. o. o., v višini 9381,25 EUR, 
za dolg v višini 1295,00 EUR pa je izdan plačilni nalog. Podjetju 
Strelski center Gaj, d. o. o., je bil izdan plačilni nalog v višini 
10.864,48 EUR. Postopek je v teku, saj je bil na plačilni nalog 
podan ugovor, da nočitve določenih turistov niso bile zaklju-
čene v sistemu E-turizem (ni bilo odjave gostov), zato podatki 
niso realni. 
Pripravila: Klavdija Petek

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je posredoval pobudo št. 
1557/34: Ponovno podajam pobudo na pobudo št. 1495/33, 
da se pojasni, ali se lahko študenti višješolskega programa 
bionike vpišejo v visokošolski program elektronike, ker je 
zaslediti, da jim je vpis otežen. 
Odgovor: Na vsebinski del vprašanja je bilo že ustrezno od-
govorjeno. Prav tako je bilo pojasnilo ponovno podano ustno 
od v. d. direktorja zavoda na zadnji, 34. seji Mestnega sveta 
MO Ptuj. Vsebinski posli v zvezi z dejavnostjo so v pristojnosti 
zavoda in ne občinske uprave. Vprašanje lahko občinska uprava 
posreduje oziroma odstopi zgolj v pristojno reševanje na zavod. 
Občinska uprava, organi in županja so dolžni pojasnjevati 
stvari, ki izhajajo neposredno iz njene pristojnosti.
Pripravil: Alen Jevtović

Sergeja Puppis Freebairn, svetniška skupina Lista Andreja 
Čuša, je na seji posredovala vprašanje št. 1559/34: Kaj se 
dogaja z zaprtjem odlagalnega polja v zvezi s Cero Gajke?
Odgovor: Za projekt zapiranja odlagališča, izgradnje vzho-
dne brežine in ureditev severne brežine na CERO Gajke je bilo 
20. marca 2022 izdano gradbeno dovoljenje na Upravni enoti 

Ptuj. V teku je izdelava projekta za izvedbo s popisi del in oce-
njeno investicijsko vrednostjo gradbenih del, ki bo v skladu 
s terminskim planom dokončan do 8. aprila 2022. Projektna 
dokumentacija bo predana Javnim službam Ptuj (JSP), ki so 
upravljavec odlagališča in v skladu s predpisi pristojni za za-
piranje odlagališča. Sledi izbira izvajalca za izvedbo zapiralnih 
del. Pred začetkom gradnje je treba pridobiti tudi spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) za zapiranje odlagališča 
na CERO Gajke, ki ga pridobivajo JSP. 8. decembra 2021 je bila 
oddana vloga za spremembo OVD na ARSO. Po zadnjih infor-
macijah je ARSO odgovor na vlogo za spremembo OVD oddal 
na pošto 30. marca 2022, ki pa ga do 31. marca na JSP še niso 
prejeli. Sprememba OVD za zapiranje odlagališča bo vsebovala 
nove pogoje za izvedbo zaprtja odlagališča na nižji višini od 
predvidene v trenutno veljavnem OVD ter pogoje za izvajanje 
ukrepov 30 let po zaprtju odlagališča, zato bodo JSP lahko šele 
po pridobitvi spremembe OVD tudi uradno prijavile zapiranje 
odlagališča pristojnim institucijam. 
Pripravila: Alenka Korpar

Milan Klemenc, samostojni svetnik, je na seji podal vpraša-
nje št. 1560/34, vezano na stanje projektov glede elektrifika-
cije.
Odgovor: Svetnikova trditev, da na občini glede tega ne poč-
nemo nič, ne drži. Javne službe Ptuj, d. o. o., na podlagi infor-
macij Elektra MB pripravljajo popise in ponudbe za izvedbo 
elektropriključkov novih polnilnih postaj. Pripravlja se Strate-
gija vzpostavitve digitalne občine Ptuj, ki bo pogoj za prijavo 
projektov na prihajajočo finančno perspektivo, ki bo predvsem 
usmerjena v digitalizacijo in pridobivanje energije iz obno-
vljivih virov. Na področju sončnih elektrarn za izkoriščanje 
potencialov javnih streh se trenutno pripravljajo vloge za pri-
dobivanje soglasij. Izbranemu izvajalcu so bili predani vsa po-
trebna dokumentacija, pooblastila, vsi potrebni podatki, me-
rilna mesta, priključne moči in predvidene letne porabe za 30 
objektov. Sledili smo novemu energetskemu zakonu, ki pa se 
je komaj sedaj začel uveljavljati v praksi, zato se je tudi časov-
no vse skupaj premaknilo. Na področju sončnih elektrarn se v 
skladu z zastavljeno perspektivo v LEK 2022 pripravlja možnost 
za izkoriščanje degradiranih zemljišč za sončne elektrarne. 
Pripravila: Tadej Zorec in Sebastjan Jakolič
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DANIEL GLATTAUER: ČUDEŽ

18. 5., 20.00 

Mestno Gledališče Ptuj

SKUPAJ POBARVAJMO DAN

5. 5., 9.00–12.00

Mestna tržnica Ptuj

ZORAN TAIROVIĆ,
ODPRTJE RAZSTAVE

25. 5., 18.00

Galerija Luna

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

TOREK, 3. 5.

13.00: Kreativni torek v Špajzi: Driping in Jackson Pollock, ustvarjal-
na delavnica za zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti; 18.00: Starševski čvek, skupno druženje staršev, kjer boste 
lahko v miru poklepetali, popili kavico, se pritoževali in delili izkušnje z 
drugimi »isto trpečimi« starši (Marija Baškarad), Špajza modrosti (tudi 
10. 5., 17. 5. in 24. 5.)

SREDA, 4. 5.

19.00: Spletna predavanja ob sredah: Povezani odnosi v družini, 
brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Simona Vrbanič, Simona 
Kapl), Špajza modrosti

ČETRTEK, 5. 5.

9.00–12.00: Skupaj pobarvajmo dan, lokalni medgeneracijski dogo-
dek, ki povezuje različne ljudi, različnih starosti in različnih potreb, Dru-
štvo Sožitje Ptuj, Mestna tržnica Ptuj; 13.00: Po šoli v špajzo, brezplač-
ne dejavnosti za učence (Martina Frangež), Špajza modrosti (tudi 12. 
5., 19. 5. in 26. 5.); 17.00: Pravljična urica z jogo, literarno srečanje, 
namenjeno otrokom od 4. leta starosti dalje, zaželeni so copatki in lahna 
oblačila, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (tudi 19. 5.); 18.00: Družinska raz-
merja: Razveze, stiki, ločitev, svetovalnica ob razvezi zakonske zveze 
ali prekinitvi zunajzakonske skupnosti (Darja Nadelsberger Bene), možni 
individualni dogovori, obvezne prijave, Špajza modrosti

PETEK, 6. 5.

9.00: Druženje ob kavi in čaju za vse generacije (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti (tudi 13. 5., 20. 5. in 27. 5.); 12.30: Srečanje starejših ob-
čanov, tradicionalno srečanje krajanov, starih 70 in več let, z območja 
Turnišča, Četrtna skupnost Breg - Turnišče (Dom krajanov Turnišče); 
16.30–20.00: Makrame – umetnost vozlanja vrvi, ustvarjalna delav-
nica (Nuša Topolovec), CID Ptuj (25 €/mladi 15–29 let: 15 €); 17.00: 
Tvoja višja vibracija, odprtje tretma studia za regeneracijo ter popolno 
sprostitev telesa in uma (Zoran Rosić, s. p.,), Gomilškova ulica 1, Ptuj; 
17.00: Anastasia Nails, odprtje lepotnega studia za unikatno in umetni-
ško poslikavo ter podaljšanje nohtov, poslovno-stanovanjski objekt (Go-
milškova ulica 1, Ptuj); 17.00: promoTOUR Office, odprtje poslovnega 
prostora Agencije za promocijo turizma, ki ureja spletne portale Discover 
Ptuj, MojSvet.Info in Vina Slovenije (Wines of Slovenia), (Gomilškova uli-
ca 1, Ptuj); Nadaljevalni tečaj šivanja, CID Ptuj (80 €/mladi 15–29 let: 
65 €) (do 8. 5.)

SOBOTA, 7. 5.

Pridi v mesto in ujemi spomin v objektiv, fotografski natečaj, na ka-
terem lahko sodelujete s svojimi fotografijami starega mestnega jedra 
Ptuja, Zavod za turizem Ptuj; 

SOBOTA, 7. 5.

9.00–13.00: Svetovalnica za mlade: Insta po#moč, brezplačen in po-
polnoma zaupen program nudenja psihološke pomoči Insta po#moč, 
namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti, CID Ptuj (tudi 9. 5. in 
21. 5.); 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, Zavod TuRA, 
rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: brezplačno), 
15.30 in 17.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, Zavod TuRA, 
rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (20 €/družino); 20.00: 
Šalamun & Uporabniki, koncert glasbenih skupin, ki že kar nekaj let 
ustvarjajo glasbo v svojem posebnem stilu, CID Ptuj

PONEDELJEK, 9. 5.

14.00: Srečevalnica na daljavo: Čvekamo o filmu in življenju, spletno 
druženje za vse generacije, kjer se bodo zvrstili različni tematski dogod-
ki, druženja, pogovori in razna izmenjava mnenj (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti (tudi 16. 5., 23. 5. in 30. 5.); 16.00–18.00: WordPress šola, 
osnovni tečaj izdelave spletnih strani v sistemu WordPress, promoTO-
UR, Črtomir Rosić, s. p., poslovno-stanovanjski objekt (Gomilškova 
ulica 1, Ptuj) (75 €) (do 13. 5.); 18.00: Psihoterapevtsko svetovanje, 
brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti 
obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe … (Zlatko Zimet), 
Špajza modrosti (tudi 16. 5., 23. 5. in 30. 5.)

TOREK, 10. 5.

13.00: Kreativni torek v Špajzi: Tiskamo, ustvarjalna delavnica za za-
interesirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza modrosti; 17.00: 
Igralna urica s knjigo, literarno srečanje, namenjeno otrokom od 5. do 
9. leta starosti, zaželeni so copatki in lahna oblačila, Knjižnica Ivana Po-
trča Ptuj

ČETRTEK, 12. 5.

19.00: Srečko Molk in Aleksander Fenos, svečano odprtje likovne raz-
stave in pogovor z avtorjema, Knjižnica Ivana Potrča (razstavišče knji-
žnice) 

PETEK, 13. 5.

12.30: Srečanje starejših občanov, tradicionalno srečanje krajanov, 
starih 70 in več let, z območja Brega, Četrtna skupnost Breg - Turnišče 
(Dom krajanov Ivan Spolenak); 19.00: Eva Voda: Urbano življenje, od-
prtje fotografske razstave mlade Ptujčanke, ki se v zadnjem letu posve-
ča fotografiji urbanega življenja, CID Ptuj

SOBOTA, 14. 5.

10.00–13.00: Jaz tebi – ti meni: Svet rastlin, tradicionalna spomladan-
ska izmenjava rabljenih oblačil in modnih dodatkov je prava priložnost, 
da osvežimo svojo garderobo na naravi in denarnici prijaznejši način, 
CID Ptuj; 14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, Zavod 
TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: brez-
plačno), 15.30 in 17.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, Za-
vod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (20 €/družino)
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Popolnejši seznam in opis dogodkov najdete na portalu www.di-
scoverptuj.eu. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb 
programa ali odpovedi prireditev zaradi aktualnega stanja.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

KINO (več na www.kinoptuj.si)NEDELJA, 15. 5.

12.00–15.00: Nedeljski brunch: Okusi Mediterana, kulinarično razvaja-
nje z bogatim izborom jedi (show cooking) s kuharskim chefom Rober-
tom Žibratom, Terme Ptuj (Grand hotel Primus) (19,90 €, otroci do 12 
let: 11 €, otroci do 4 let: brezplačno)

TOREK, 17. 5.

13.00: Kreativni torek v Špajzi: Črta in teksture, ustvarjalna delavnica 
za zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza modrosti

SREDA, 18. 5.

18.00: Mednarodni muzejski dan: Žensko obredje na tapiserijah 
Marija Preglja, predavanje ob 40-letnici delovanja prvega konservator-
sko-restavratorskega ateljeja za tekstil v Sloveniji in predstavitev osmih 
tapiserij, stkanih po predlogah znamenitega Marija Preglja, Pokrajinski 
muzej Ptuj - Ormož (Ptujski grad); 19.00: Spletna predavanja ob sre-
dah: Čustva pri otrocih, brezplačna strokovna svetovalnica za starše 
(Simona Vrbanič, Simona Kapl), Špajza modrosti

SOBOTA, 21. 5.

13.00: Muzejski vikend: Orfej in Evridika, delavnica za družine z ogle-
dom razstave Duhovni svet antičnega Ptuja, delavnica je namenjena 
družinam z otroki, starimi več kot 5 let, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 
(Ptujski grad); 14.00: Postani začasni skrbnik malih mačjih velikanov, 
izobraževanje za prostovoljce, ki bi želeli pridobiti teoretično in praktično 
znanje o oskrbi mačjih sesnih mladičev (dudarčkov) in v prihodnje po-
magati pri reševanju življenj teh malih velikanov, CID Ptuj; 18.00: Vinska 
degustacija v temi, degustacija, ki vam približa vino drugače, kot ste 
vajeni, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (19 €); 
14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, Zavod TuRA, rov pod 
Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: brezplačno), 15.30 in 
17.00: Pobeg iz grajskega rova, pustolovščina, Zavod TuRA, rov pod 
Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (20 €/družino)

TOREK, 24. 5.

13.00: Kreativni torek v Špajzi: Ustvarjamo frotaž, ustvarjalna delavni-
ca za zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza modrosti; 
19.00: Jazz v vsako mesto: Razvoj in zgodovina jazzovske glasbe 
na Slovenskem, prireditev ob 100-letnici jazz glasbe na Slovenskem 
in pogovor z Nikolo Matošićem, Knjižnica Ivana Potrča; 19.00: Spletna 
predavanja ob sredah: Največje napake komunikacij z otroki in kako 
jih popraviti, brezplačna strokovna svetovalnica za starše (Simona Vr-
banič, Simona Kapl), Špajza modrosti

SREDA, 25. 5.

18.00: Zoran Tairović, odprtje razstave priznanega multimedialnega 
umetnika iz Srbije, Galerija Luna (Murkova ulica 2, Ptuj)

ČETRTEK, 26. 5.

19.30: Ansambel Camerata Academica Ljubljana, koncert profesorjev 
ljubljanske Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ki izvajajo repertoar 
iz svetovne in slovenske, starejše in najnovejše literature, Festival Arsa-
na, Ptujski grad (Slavnostna dvorana) (15 €; dijaki, študenti, upokojenci: 
10 €)

PETEK, 27. 5.

Nadaljevalni tečaj lončarstva, intenzivni nadaljevalni tečaj lončarstva je 
namenjen tistim, ki so glino že spoznali (Janja Repina Potočki), CID Ptuj 
(70 €, mladi 15–29 let: 55 €) (tudi 27. 5., 28. 5. in 11. 6.)

SOBOTA, 28. 5.

18.00: Degustacija piva v temi, degustacija piva drugače, kot ste va-
jeni, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (22 €); 
14.00: Vodeni ogled rova pod Ptujskim gradom, Zavod TuRA, rov pod 
Ptujskim gradom (Ptuj Underground) (5 €, otroci: brezplačno), 15.30 in 
17.00: Pobeg iz grajskega rova, Zavod TuRA, rov pod Ptujskim gradom 
(Ptuj Underground) (20 €/družino)

SREDA, 4. 5.

10.00: Filmska čajanka: Cyrano (Joe Wright), VB, Italija, Kanada in 
ZDA, 2021, 124 min, srce parajoča glasbena drama o ljubezenskem 
trikotniku, Mestni kino Ptuj (3 €)

SOBOTA, 14. 5.

10.00: Kino vrtiček: Pika in Packa packata (Prick och Fläck på fläcken, 
Lotta in Uzi Geffenblad), Švedska, 2013, 44 min, sklop sedmih kratkih 
animiranih filmov, sinhronizirano, 3+, projekciji filma bo sledila ustvarjalna 
packalnica za otroke z likovnico Saro Ferčič, Mestni kino Ptuj (3 €)

SREDA, 25. 5.

13.00: Z dojenčkom v kino: Gloria Mundi (Robert Guédiguian), Francija 
in Italija, 2019, 106 min, drama

ČETRTEK, 5. 5.

20.00: Jernej Čampelj: Ljubezen gre skozi želodec, vedno lačna … 
komedija o odnosih med ljudmi, odnosu do prehranjevalnih navad, od-
nosu do družbenih norm in standardov (za Izven), gostuje: Smejmo se, 
Mestno gledališče Ptuj (18 €)

SOBOTA, 7. 5.

9.30 in 11.00: Pesmice podstrešja, nepozabna glasbena gledališka 
otroška predstava, ki bo navdušila majhne in velike (za Izven), gostuje 
Miškino gledališče v sodelovanju z Dejanom Kranjcem, Mestno gleda-
lišče Ptuj (8 €)

SREDA, 18. 5.

20.00: Daniel Glattauer: Čudež, turbulentna komedija uspešnega av-
strijskega dramatika (za Izven), gostuje Narodni dom Maribor, Mestno 
gledališče Ptuj (18 €)

NEDELJA, 22. 5.

20.00: Wajdi Mouawad: Vsi ptice, vznemirljiva drama priznanega ka-
nadskega avtorja libanonskega rodu, ki je po svetu zaslovela v prejšnji 
sezoni, kanadski avtor (za izven), koprodukcija Mestnega gledališča 
Ptuj, Mini Teatra in Festivala Ljubljana, Mestno gledališče Ptuj (18 €)

SREDA, 25. 5.

20.0: Gajaš, brez maske, Petelinji zajtrk se znova nadaljuje z izjemnim 
Vladom Novakom v monodrami Prešernovega nagrajenca Ferija Lain-
ščka in uprizoritvi, ki jo podpisuje režiser Samo M. Strelec (za Izven), 
Mestno gledališče Ptuj (15 €)

PONEDELJEK, 30. 5

20.00: C'est La Vie, baletno-glasbena predstava, s katero bodo ume-
tniki posredovali občinstvu svoj pogled na institucionalno umetnost, 
družbo in bližnjo naravo, ki jih obdaja (za Izven), gostuje Anamaria Ra-
danovič, Mestno gledališče Ptuj (za odrasle: 15 €, za otroke: 8 €)
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NIHČE NE OHLADI, 
TAK KAK MI!

NAJBOLJŠI NA PTUJU!
www.bodylife.si

051 60 60 52
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KONTAKT: Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
02 74 94 506, hotel.primus@terme-ptuj.si
www.sava-hotels-resorts.com

Nedeljski brunch
“Okusi mediterana”
Nedelja, 15. 5. 2022, 
med 12.00 in 15.00
Cena: 19,90 €/osebo

Kopanje za vso družino
v Termalnem parku
(2 odrasla + do 3 otroci)

Vsak petek 31,20 €
Ugodnost ne velja med 
prazniki in počitnicami.

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

do 30. 4. 2022:  240 €  140 €

Programi savnanja 
s Savna mojstri Slovenije
Sobota, 23. 4. in 
nedelja, 24. 4. 2022
Od 13.00 - 20.00 
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Informacije: 02 74 94 150,
wellness@terme-ptuj.si

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

Info: 02 74 94 530, 
termalni.park@terme-ptuj.si

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

Varnost 
se začne 
pri nas

*Dobroimetje na kartici lahko unovčite za nakup storitev in blaga v AMZS centrih po 
Sloveniji. Dobroimetje prejmete novi ali obstoječi člani, ki v AMZS hkrati opravite 
registracijo in sklenete zavarovanje. Več o ponudbi na www.amzs.si/trivvrsto 

AMZS Ptuj, Ormoška c. 23, 
T: 02 749 3534

Državni praznik, 27. april, in delavski praznik, 1. maj, 
naj bosta praznika miru, svobode in upanja.

 
Da pomembni in za slovenski narod usodni dogodki 
ne zbledijo in ne utonejo v pozabo, bomo s svojimi 

aktivnostmi poskrbeli v Združenju borcev za vrednote 
NOB Ptuj. 

Zaradi razmer, ki so vladale bomo 80. obletnico okupaci-
je in raznarodovalnih dogodkov obeležili v letu 2022.

Branka Bezeljak,
predsednica ZB za vrednote NOB Ptuj

in članica Predsedstva ZZB za vrednote NOB Slovenije



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

Prodajate 
nepremičnino? 

Pokličite in se dogovorite za termin:

NUDIMO:
• posredovanje pri prometu z nepremičninami  

(prodaja, nakup, menjava),
• vodenje postopkov prodaje in nakupa nepremičnin,
• svetovanje na področju prometa z nepremičninami,
• sestavo vseh vrst pogodb ter
• drugih listin, ki so potrebne v prometu z nepremičninami.

Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj

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

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

Pridite na spremembo! Se priporočamo.

Moderna mestna električna
kolesa PUCH že od 1399 €!

Kolesarski center Bike Ek, Ulica heroja Lacka 9, 2250 Ptuj
T: 02 771 2441, E: info@bikeek.si
Delovni čas: ponedeljek-petek (9.00-12.00, 13.30-19.00),
sobota (9.00-12.00), nedelje in prazniki (zaprto)

www.bikeek.si
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