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Praznujte! Z okusom.
Vinoteka Ptujske kleti, Vinarski trg 1, 2250 Ptuj.

Ponedeljek - petek: od 9. do 16. ure, sobota: od 8. do 12. ure.
Telefon: 02 787 98 27
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Naslednja številka izide v četrtek, 
22. decembra 2022.

November je prinesel temnejše dni, ohladitve in večjo potrebo po toplini. Ravno v 
novembrskih dneh osvetljujemo temo, ki je lahko v svojem bistvu zelo temna in hladna.
25. november je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. S tem dnem se uradno 
začnejo t. i. oranžni dnevi, ki trajajo 16 dni in so del svetovne kampanje za človekove 
pravice žensk. Z dejavnostmi, ki jih v tem času organiziramo, vam želimo približati 
svoja opažanja, posredovati informacije, ki jih boste morda v prihodnje potrebovali. 
Vam, ki morda nasilja ne doživljate v svoji bližini, in vam, ki se vam je nasilje pretiho-
tapilo v vaš dom in kroji vaš vsakdan. Vse z namenom, da ga boste prepoznali, pravilno 
poimenovali in vedeli, da smo tukaj, ko nas boste potrebovali.
Le mimobežni stik s trenutnim družbenim vzdušjem sporoča, da nasilja ni več ali manj, 
ampak da nasilje preprosto živi in diha s polnimi pljuči. 
Vedno, ko je posameznik nasilen, je tako zato, ker je lahko. Zakaj so posamezniki, ki se 
vedejo nasilno v družini, lahko v družbi prijateljev prav prijetni? Ker imajo in zmorejo 
imeti svoje vedenje pod nadzorom. Kje pa ga nimajo? Tam, kjer doživljajo, da nadzora 
ni treba imeti. Tam, kjer morda ne bodo nič izgubili, če bodo nasilni, tam, kjer jih nihče 
ne bo (z)mogel zaustaviti in kjer bodo morda na podlagi tega oblikovali prepričanje, 
da je njihovo vedenje »dovoljeno«.
Če se neposredno srečamo z nasiljem, se v nas lahko prebudita grozljiv strah in šok. 
Včasih sami ne zmoremo koraka naprej, potrebujemo pomoč drugega. Če nasilje doživi-
mo posredno, se nam lahko postavlja več vprašanj. Manjkajo nam odgovori. Sprašujemo 
se, kaj narediti. Na tej točki se dajmo kdaj previdno malo zaustaviti. Dajmo premisliti, 
poiščimo sogovornika, posvetujmo se s strokovnimi službami ali le posredujmo infor-
macijo naprej. Vse to lahko pomaga in ne dovoljuje, da se nasilje nadaljuje.
Ob novembrskih dejavnostih si želim za vse nas, da se povežemo v zavedanju, da morda 
prepogosto uporabljamo nasilno vedenje ali pa ga prepogosto toleriramo. Odgovorno 
je, da skupaj dobro vemo, zakaj je pomembno nasilju ne dajati prostora in zakaj ga 
moramo zaustavljati. 
Nasilje je premoč enega in tiho trpljenje drugega. Tega ne bomo dovoljevali, mar ne?
Tople in mirne dni vam želim.

Spoštovane in spoštovani, si želimo 
dovoljevati nasilje?
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KOMEMORACIJA OB DNEVU 
SPOMINA NA MRTVE

RAZSTAVA SOZVOČJE 
GLASBE IN SLIKARSTVA

80. OBLETNICA SMRTI 
OLGE MEGLIČ TRŽNICA OBARVANA V 

MODRO

ORANŽNI DNEVI

Mestna kronika

V Parku spominov je potekala žalna 
slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. 
Sodelovali so praporščaki Območnega 
združenja borcev za vrednote NOB Ptuj, 
veteranov vojne za Slovenijo Ptuj in slo-
venskih častnikov Ptuj, Društva generala 
Maistra Ptuj in Kluba brigadirjev Ptuj. 
Zbrane je nagovorila slavnostna govorka 
Marija Hernja Masten, v kulturnem pro-
gramu so nastopili učenci OŠ Olge Meglič 
Ptuj, vence k obeležjem na pokopališču pa 
so položili Nuška Gajšek, županja Mestne 
občine Ptuj, Branka Bezeljak, predsednica 
ZB za vrednote NOB Ptuj, Vlado Žgeč, 
predsednik OZ veteranov vojne za Slo-
venijo Ptuj, Marjan Ostroško, Društvo 
generala Maistra Ptuj, Marko Potočnik, 
predsednik Kluba brigadirjev Ptuj, in 
Janez Rožmarin, mestni svetnik MO Ptuj.

Na mednarodni dan boja proti nasilju 
nad ženskami, 25. novembra, se začne 16 
dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki 
se zaključijo 10. decembra, na svetovni 
dan človekovih pravic. Tudi letos se HD 
Soroptimist Ptuj vključuje v ozaveščanje o 
tej problematiki. Skupaj s Knjižnico Ivana 
Potrča so 8. novembra 2022 organizirali 
predavanje Tamare Korpar Kako prepo-
znamo nasilje v družini?, skupaj s CSD 
Ptuj in Mestnim kinom Ptuj pa bodo 
24. novembra v ptujskem kinu po ogledu 
mednarodno nagrajenega slovenskega 
animiranega filma Špele Čadež Steakho-
use organizirali še predavanje s strokov-
njaki na to temo.

V Miheličevi galeriji na Ptuju so 27. okto-
bra odprli razstavo najnovejšega likovne-
ga opusa slikarja Vinka Prislana, ustvar-
jenega med letoma 2018 in 2022. Opus 
sestoji iz ciklusov Potovanja in Vilinski 
ples, v njem pa avtor s pomočjo simbol-
ne likovne ikonografije odstira povezavo 
med slikarstvom in glasbo. Razstava bo 
na ogled do 27. novembra 2022.

V Domu krajanov na Vičavi se je odvila 
spominska slovesnost ob 80. obletnici 
smrti revolucionarke Olge Meglič, ki so 

MO Ptuj je tudi letos podprla prizadeva-
nja Zveze društev diabetikov Slovenije in 

Stanka Krajnc Letonja

ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, 
ki jo obeležujemo 14. novembra, ptujsko 
mestno tržnico obarvala v modro. Tema 
svetovnega dneva sladkorne bolezni za 
obdobje 2021–2023 je dostop do zdra-
vljenja sladkorne bolezni, ki jo ima več 
kot 170.000 Slovencev.

jo ustrelili kot talko v Mariboru 4. no-
vembra 1942. Pripravili so jo učenci OŠ 
Olge Meglič s svojimi mentorji pod vod-
stvom Diane Bohak Sabath. V glasbi in 
recitalih smo se sprehodili po življenju iz-
jemne osebnosti, narodno zavedne borke 
za delavske pravice, ki je bila ustreljena 
na dvorišču sodnih zaporov v Mariboru 
v skupini 97 talcev.
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Martinovanje v mestu z najstarejšo vinsko 
kletjo na Slovenskem je posebno doživetje

Mateja Tomašič

»V program Martinovega dogajanja smo vključili storitve šestih 
zainteresiranih ponudnikov pod imenom Odkrivamo zgodbe 
Mestnega Vrha, kjer so si lahko obiskovalci tri nedelje zapored 
ogledali več kot 100 let staro prešo, poklepetali z vinskimi kralji-
cami, se udeležili turističnega vodenja Trte umirajo stoje, obiskali 
viničarijo Hiška Herberstein, v družbi Rimljanov pokusili antični 
napitek mulsum, si ogreli roke in želodce s kostanji in odlično 
domačo kuho ali pa se podali na pohod s Planinskim društvom 
Ptuj,« so sporočili z Zavoda za turizem Ptuj. 

Martinov utrip mesta je ustvarjalo veliko število 
ponudnikov
Tokratno martinovanje so v sodelovanju z Radijem Ptuj razširili 
v pestro dvodnevno dogajanje 11. in 12. novembra na različnih 
lokacijah po mestu. Obiskovalci so uživali v okušanju mladega 
vina in vin starejših letnikov ter kulinaričnih dobrot lokalnih 
ponudnikov in v vinsko obarvanem kulturnem programu. Med 
drugim so se na Ptuju srečale vinske kraljice, vitezi vina slo-
venskega in evropskega reda ter princi karnevala, imenovali so 
deveto ptujsko vinsko kraljico, Lucijo Kramer, izvedli vinogra-

Na Ptuju je bilo po nekajletnem premoru ponovno tradicio-
nalno praznovanje martinovanja. Bogato dogajanje, ki so ga 
letos še nadgradili, je postreglo z barvitim programom po 
ptujskih mestnih ulicah in trgih, gostinskih lokalih in tudi v Do-
minikanskem samostanu in rovih pod Ptujskim gradom. Ptuj 
pa je dobil tudi novo vinsko kraljico. 

dniške igre in krst mošta. Martinovanje je postreglo še z Marti-
novo vinsko tržnico, Kuhno v mestu, umetniško Art promenado 
in nastopom Komornega moškega zbora Ptuj. Zavod za turizem 
je izvedel turistično vodenje Zgodbe o vinu, v Dominikanskem 
samostanu je Štajerska hiša kulinarike poskrbela za gurmansko 
doživetje z vinskim izborom Ptujske kleti. Najmlajši so se zaba-
vali na Martinčkovem ringarajanju. V Vinskem hramu Ptujske 
kleti so bile degustacije mošta in vin linije Pullus, v Vinski kleti 
in vinoteki Osterberger v Hotelu Mitra pa so izvedli pokušino vin 
iz štajerskih kleti ob spremljavi mesnih in sirnih dobrot okoliških 
kmetij. V Hotelu Mitra je bil tudi na ogled dokumentarni film 
Mihaela Toša in Petra Vesenjaka o kulturi pridelave in pitja vina 
na Ptujskem. Martinovo dogajanje so z glasbo popestrili Dejan 
Vunjak in Brendijeve barabe ter Petovia kvintet in Alfi Nipič.
 
Posebnosti vinskega letnika 2022
Vsak letnik vina je malo drugačen, poseben. »Letos smo imeli 
zelo zahtevne vremenske razmere, ki so se kasneje odrazile tudi 
v dozorevanju grozdja. Ob trgatvi smo imeli nadpovprečno slad-
korno stopnjo z nižjimi kislinami in višjo vrednostjo pH, torej 
parametre, ki so hitro narekovali, da bo kletarjenje letošnjega 
letnika zahtevnejše. Tako so številni imeli težave s hitrostjo fer-
mentacije, prihajalo je do zastojev in pri mnogih vinih je ostal 
nepovreti sladkor. Pri vinogradnikih, ki so upoštevali vsa tehno-
loška navodila in so spremljali dogajanja v vinogradih, okušamo 
odlična vina. Vina so po cvetici in aromatiki značilno sortno 
prepoznavna, še zlasti sauvignoni, in na telesu nekoliko boga-
tejša. Zaradi obilice sonca so tudi barve vina zrelejše, obogatena 
so z rumeno zlatimi odtenki. Mogoče bomo pogrešali svežino in 
pitnost, pa vendar so večje razlike med posameznimi kletarji,« je 
povedal Andrej Rebernišek, mestni viničar in direktor KGZ Ptuj.
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Sprehod skozi zgodovino martinovanj v 
našem mestu
Mateja Tomašič

V okolici Ptuja, zlasti na podeželju, je bila navada, da so se mladi 
pari ženili v dveh obdobjih, ob martinovem in pustu. Za kmeta pa 
je veljalo, da sv. Jurij pašo požegna in pastirci lahko peljejo živino 
past, sv. Martinu pa pašnike zapre. Kmetje so se okoli vremena 
pogosto ozirali na ljudske pregovore. Z martinovim so povezani: 
Na martinovo lepo – za tri dni grdo. Če je na martinovo grdo, 
bo lepa zima. Sv. Martin oblake preganja, nestanovitno zimo 
napravlja. Če martinova gos po ledu plazi, o božiču navadno po 
blatu gazi. Najbolj pa je v naših krajih sv. Martin znan po reku: 
»Svet’ Martin iz mošta dela vin.« Ko mošt zavre, se prav okoli 
martinovega že dodobra očisti in postane mlado vino. Vinogra-
dniki so v tem času opravili tudi prvi pretok.

Martinovo je vinski praznik
Naš kulturni prostor pozna tudi martinovo kot jesenski pust. 
Etnologinja Dušica Kunaver je zapisala, da je kmet do marti-
novega spravil vso letino pod streho. Zaključek težkega dela 
v vinogradu čez leto se je proslavil s krstom mošta, pokušino 
mladega vina in pojedino, na katero so povabili prijatelje in tiste, 
ki so pomagali v jeseni potrgati grozdje. Med dobrotami je bila 
zagotovo pečena gos. Legenda namreč pravi, da je bil Martin tako 
skromen, da se je leta 371, ko so ga izvolili za škofa v Toursu, 
skril med goske, ko so mu prišli povedat, da je postal škof, te pa 
so ga z gaganjem izdale.

Martinovo in vino tudi v Statutu mesta Ptuja iz leta 
1376
Že leta 1376 je v mestnem pravu Ptuja ta datum kot plačilni 
dan. Meščani so poravnali svoje obveznosti do oblasti, plačali 
so zemljiški davek, ki je moral biti plačan najkasneje do marti-
novega. Verjetno zato, ker so do takrat vinogradniki že prodali 
svoj mošt in so lahko plačali. Členi, ki govorijo o vinu, so še: Po 
svetem Martinu naj se v mesto ali skozi mesto ne vozi vina. Kdor 
to prekrši, naj se mu vino zlije na zemljo ali vzame v špital za 
bolnike ali vzame za mojega gospoda Salzburškega (nadškofa). 
To vino sme (vnanjik) prodajati na podeželju. Toda v mestu naj 

Martinovanje ali martinovo je praznik, posvečen novemu vinu, 
je obdobje, ko se mošt spremeni v vino. Njegovi izvori segajo 
celo v predkrščansko obdobje. V našem najstarejšem mestu 
je martinovo omenjeno že v Statutu mesta Ptuja iz leta 1376. 
Skozi leta ohranjanja tega praznika na Ptuju nas je popeljala 
zgodovinarka in arhivarka Marija Hernja Masten. 

si (ga) noben meščan ne drzne točiti, razen če ga je pošteno kupil 
pred svetim Martinom. 
V 19. stoletju je naš ptujski časopis – Pettauer Zeitung – okoli 
martinovega objavil tudi kak članek na temo vina, kletarjenja itd. 
Leta 1890 je na martinovo, 11. novembra, na prvi strani objavljen 
članek z naslovom O pripravi vina iz letošnjega grozdja. Tudi 
kasnejši Ptujski list je ohranil to navado in je v jesenskem času 
objavljal članke o vinu, vinogradništvu, kot leta 1919 članek: 
Nekaj besed o sladkanju vinskega mošta. 
Na Ptuju je delovala dijaška kuhinja za revnejše dijake. Sredstva 
so se zbirala s prostovoljnimi prispevki, iz zapuščin in darov. 
Leta 1919 je prof. Anton Sovre na dražbi prodal gos za 200 kron 
in sredstva namenil dijaški kuhinji. Tudi ptujski prošt Martin 
Jurkovič je za svoj god ob martinovem kuhinji namenil 450 kron. 
V času med obema vojnama se je ohranil plakat Gostilne pri 
Pošti, ki sta jo imela v najemu zakonca Berlič. Ta v svojem boga-
tem tekstu nazorno kaže, da je bilo martinovanje zelo priljubljena 
prireditev na Ptuju.
V času po drugi svetovni vojni so bile na Ptuju več ali manj 
manjše martinove prireditve. Vinska kultura je ponovno prido-
bila med letoma 1951 in 1956, ko so bile na Ptuju velike gospo-
darske razstave, na katerih so bila ocenjena tudi najboljša vina 
(Slovenija vino in Vinarska zadruga Ptuj). 
V osemdesetih letih so se martinovanja močno razmahnila, 
prirejal jih je Haloški Biser, takratno gostinsko podjetje, ki je v 
Hotelu Petovia vsako leto imelo zabavno prireditev Martinova-
nje. Gostom so postregli bogat martinov meni s pečeno gosko 
in novim vinom. Nastopali so humoristi in glasbeniki. 
Ptujska klet (Slovenske gorice) je vedno znova objavljala rezultate 
vinskih letnikov in pomen martinovanja. Glavni kletar Viktor 
Hedžet je leta 1980 kletarje imenoval Martinovi pomočniki. 
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Tudi Turistično društvo Ptuj je prirejalo martinovanja. Šlo je za 
veliko turistično prireditev, ki je potekala v mestu, kjer so bili 
krst mošta in vinogradniške igre (kotaljenje sodov po Murkovi 
ulici), zabava in vino. 
Martinovanje so pripravljale gostilne, društva, hotel, kasneje 
Terme Ptuj. Pivska kultura se je do danes zelo spremenila in 
dvignila na dokaj visoko raven. Ptujski tednik je v času marti-
novanj pisal tudi opozorila o vinjenosti in vožnji: »NE VOZITE 
VINJENI! Čeprav ga je zelo malo, je mošt v vinskih kleteh že 
odvrel. Kmalu bo tu 11. november, martinovo, ko po starih šegah 
iz mošta postane mlado vino. To tradicijo so v svoj prid zadnja 
leta izkoristili gostinci in privatni gostilničarji, saj ne manjka 
zabav in raznovrstnih martinovanj. Pričakujemo, da bo tako tudi 
ob koncu tega tedna, zato opozarjamo vse voznike motornih 
vozil, da ne sedajo za volan ali krmilo vinjeni.« 
Devetdeseta leta so prireditve martinovanja še bolj razmahnila. 
Prirejale so jih turistične kmetije, društva gospodinj po raznih 
krajih. V časopisu Ptujski tednik je Nada Pignar objavljala mar-
tinove recepte (račji ragu s hruškami in pomarančo).
Vrsto let je na martinovo soboto, vse do leta 1992, Ptujska klet 
prirejala martinovanja ob Vinarskem muzeju na Bachusovem 
trgu, ker je stala lesena cimprača iz začetka 19. stoletja. Za hišo 
sta bila prizidana hlev in skedenj, ob ocvetličeni hiši je bil urejen 
vrt. Zraven so postavili vinarsko zbirko na prostem. Leseni sodi, 
velika preša, prenesena z Mestnega Vrha (največja na Štajer-
skem), in nekaj kletarskega orodja. Prostor je bil ograjen, ob 
hiši je rastla vinska trta. 
Organizatorji osrednjih javnih martinovanj na Ptuju so kasneje 
bili: GIZ Poetovio Vivat Ptuj (med letoma 1994 in 2000), Zavod 
LTO Ptuj (2001–2006), Mestna občina Ptuj (2007–2010 in 2015), 
Javne službe Ptuj (2011–2014) in Zavod za turizem Ptuj (od 2016 
naprej). V letih 2020 in 2021 organiziranega javnega martinova-
nja ni bilo. Lokacije martinovanj pa so bile različne: Mestni trg, 
tržnica, dvorišče Ptujske kleti, Novi trg … 
Leta 1997 je martinovanje iz eno- in poldnevne prireditve pre-
rastlo v štiridnevno. V organizaciji GIZ Poetovio Vivat Ptuj in 
soorganizaciji MO Ptuj in številnih drugih so na Novem trgu 
pri tržnici postavili prireditveni šotor – Martinov hram. Mar-

tinovanje se je odvijalo na Mestnem trgu, tržnici, v Mestni hiši 
in romanskem palaciju Ptujskega gradu, kjer so izvedli seminar 
za gostince in turistične delavce. Krstili so mošt, predstavili sre-
dnjeveške legende o vinu, v Mestni hiši je bila na ogled razstava 
Kmetijske šole Ptuj, Turistično društvo Ptuj pa je med ptujski-
mi gostinci razpisalo tekmovanje za najboljšo martinovo jed. V 
okviru te zabavne kulturne prireditve pa so predstavili tudi prvi 
katalog turistične ponudbe ptujskega območja. 
Še nekaj zanimivih dogodkov s preteklih martinovanj. Leta 2008 
je bila na ogled filatelistična razstava na temo »Ptuj – mesto trte 
in vina« in predstavitev nagrajenih vin Ptujske kleti, v gostin-
skih lokalih na Ptuju pa teden martinovih jedi. Leta 2010 so v 
Grajski vinski kleti predstavili promocijski film Vinsko turistične 
ceste Srednje Slovenske gorice. Spremljevalni dogodki so bili 
še v Park hotelu Ptuj, Hotelu Mitra, cerkvi sv. Jurija, Vinoteki 
Zlati grozd, minoritskem samostanu, Ptujski kleti, Grand hotelu 
Primus. Imeli so dan odprtih vrat vinskih kleti dela VTC Srednje 
slovenske gorice, martinovanje na Grajeni ter študentsko prire-
ditev Vino ni voda. Leta 2012 so v Vinski vasi Term Ptuj izvedli 
Primusove vinske zgodbe, leta 2015 pa je Gostilna Gastro v Mar-
tinovih hramčkih ponujala jedi, pripravljene po starih receptih iz 
17. in 18. stoletja. Med drugim so imeli tudi šaljivi krst mošta in 
predstavitev vinskega letnika. Krst mošta so običajno opravili v 
cerkvi sv. Jurija, šaljivi krst pa na prireditvenem prostoru v mestu. 
Leta 1999 so na martinovo inavgurirali prvega princa karnevala, 
to je postal Jože Gašperšič. Leta 2005 pa so imenovali prvo ptuj-
sko vinsko kraljico Svetlano Širec. Ptujska vinska kraljica se od 
takrat imenuje vsaki dve leti, prince karnevala pa so imenovali 
vsako leto, po letu 2013 pa njihov mandat traja dve leti.

Sveti Martin Tourski (rojen ok. 316/317 v Savariji) je eden naj-
bolj znanih svetnikov, znan kot tretji tourski škof. Sv. Martin 
(na Hajdini v kapelici na ovinku) je najpogosteje upodobljen 
na freskah, slikah ali kipih kot rimski vojak na konju, ko daje 
del svojega plašča beraču. To dejanje velike dobrote je bilo prvi 
korak na Martinovi poti k svetosti. Kmalu zatem je bil krščen, 
pustil je vojaško službo in začel živeti kot menih.
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Ptuj je dobil deveto ptujsko vinsko kraljico

Ptuj je dobil svojo prvo vinsko kraljico leta 2005, Svetlano Širec, 
ki je leta 2008 postala tudi slovenska vinska kraljica. Druga ptuj-
ska vinska kraljica je bila Tatjana Caf (2007–2009), sledile pa so ji 
Tanja Hauptman (2009–2011), Monika Rebernišek (2011–2013), 
Urška Polanec (2013–2015), Urška Repič (2015–2017), Eva Ga-
šperšič (2017–2019) in Monika Kovačič (2019–2022).

Ptujska vinska kraljica Lucija Kramer 
Lucija Kramer je rojena leta 1995 na Ptuju mami Ireni in očetu 
Ivanu. V letu, ko je bila rojena, je njen oče začel svojo vinogra-
dniško pot in tako letošnja ptujska vinska kraljica raste skupaj z 
vinogradništvom že 27 let. »Zame naziv vinske kraljice pomeni 
čast, da mi je bila zaupana ta vloga. Nosim odgovornost, da ptuj-
ski širši okoliš predstavim kot dobro vinorodno deželo, v kateri 
je veliko odličnih vinogradnikov z vrhunskimi vini. Kot vinska 
kraljica si bom prizadevala za širitev in razumevanje kulture 
pitja vina in za povezovanje med vinogradniki, ker verjamem, 
da lahko skupaj dosežemo več na področju turizma in pri pre-
prečevanju zaraščanja ter opuščanja vinogradov, in še posebej 
zdaj pri preprečevanju razširjanja trsne rumenice, ki lahko resno 
ogrozi prihodnost vinogradništva. Kot hčerka vinogradnika se 
zelo dobro zavedam, koliko truda in znanja je potrebnega za 
donegovanje vrhunskega vina, zato vino zame predstavlja rujno 
kapljico, ki jo moramo uživati in spoštovati. Moja najljubša vina 
so suha vina, kar bi lahko pripisala temu, da je tudi oče ljubitelj 
suhih vin in jim je do zdaj posvečal večino časa, tako da je v naši 
kleti največ suhih vin, od slajših vin pa so to večinoma predikati,« 
je povedala Lucija Kramer. Za svoje kraljičino vino je izbrala suhi 
sauvignon letnika 2021 iz domače kleti Vinogradništva Kramer.
Začetki njihovega vinogradništva segajo 27 let nazaj. Zdaj ob-

Mateja Tomašič

V času letošnjega martinovanja, na-
tančneje 11. novembra ob 11. uri in 
11 minut, je Ptuj dobil že deveto vin-
sko kraljico. Naziv bo nosila Lucija Kra-
mer, ki je mandat prejela od dosedanje 
osme ptujske vinske kraljice Monike 
Kovačič in bo kot vinska kraljica naše 
mesto promovirala prihodnji dve leti. 

delujejo 23 hektarjev vinogradov, na katerih raste 60.000 trsov 
v Dravinjskem Vrhu in Majskem Vrhu, kjer sta že od nekdaj po-
trebna trud in predanost zemlji. Pridelujemo kar osem različnih 
sort grozdja. »Želimo zadovoljiti potrebe vseh kupcev vina, zato 
pri nas lahko dobite suha in tudi malce slajša vina in penine. Na 
svoje prve penine smo še posebej ponosni, ker nosijo srebrno 
medaljo največjega vinskega tekmovanja na Dunaju. Penini Me-
liora sta brut in polsuha, ki se jima bo letos na novo pridružila 
penina brut nature. Pri nas delamo vsi v družini, oče Ivan, mama 
Irena in brat Primož. Ker bo brat nasledil očeta, sem se odločila, 
da sama stopim na podjetniško pot v smeri kozmetike, tako da v 
vinogradu pomagam, kolikor mi dopušča čas, sem se pa vedno 
udeleževala vinskih dogodkov in promocij,« je še dodala deveta 
ptujska vinska kraljica. 

Obleko zanjo je oblikovala in zašila Sanja Veličković
Izhodišče je valoviti videz teras, kjer se prepletajo zemeljske 
barve z zeleno. »Material sem izbirala glede na funkcijo oblačila, 
saj je del nalog vinske kraljice velikokrat tudi deloven – trganje 
grozdja v vinogradu in ne le predstavitve vinske kulture na raz-
ličnih dogodkih. V zgornjem delu oblačila je Sanja z vijugastimi 
raznobarvnimi organskimi oblikami želela poustvariti razgiban 
videz teras. V samem oblačilu te oblike sledijo liniji telesa v obli-
kovanem korzetu, ki nagovarja h kraljevskemu videzu. Spodnji 
del je oblikovan v bogato dolgo krilo. Posebej oblikovan dodatek 
na korzetu sta grozda, ki sta umeščena na levem rokavu, ter 
drugi na podaljšanem 'trsu', ki sega vzdolž krila. Za hladnejše 
dni je oblikovala tudi pončo z rokavi,« je svoje oblačilo opisala 
Lucija Kramer.

OSREDNJA TEMA
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Kam po pomoč žrtve nasilja?

Anita Brunčič, vodja Varne hiše Ptuj

Žal je dom še vedno najpogostejše prizorišče dolgotrajnega na-
silja, ki je še zmeraj skrbno varovano kot družinska skrivnost. 
V veliki večini so žrtve družinskega nasilja še vedno ženske in 
otroci, ki se na poseben način spoprijemajo s stiskami, ki jih 
povzroča nasilje v družini. Pri tem ni treba, da je do otroka kdo 
neposredno nasilen – otrok je žrtev nasilja že, če je prisoten pri 
nasilju nad odraslim in če živi v družini, kjer se nasilje izvaja. 
Nasilje nad ženskami v partnerskem odnosu se navadno začne 
z blagimi oblikami psihičnega nasilja, ki jih žrtev ne prepozna 
kot nasilje. Sčasoma se začne nasilje stopnjevati tako po moči 
in obliki kot pogostosti. Žrtev se na različne načine trudi, da bi 
preprečila nadaljnje nasilje, zato počasi prilagaja svoje življenje 
in sprejema omejitve ter zahteve povzročitelja. Žrtve opisujejo, 
da so med posameznimi dogodki nasilja doživele tudi »obdobja 
miru«, npr., ko se povzročitelj opraviči in obljubi, da bo prene-
hal povzročati nasilje. Takrat se žrtve pogosto odločijo, da bodo 
ostale v odnosu. Vidijo možnost, da bi se partner spremenil, s 
tem pa se ujamejo v začarani krog nasilja. Žrtev pomoč pogosto 
poišče šele, ko v nasilnem odnosu ne zmore več vzdržati ali se 
začne bati za svoje življenje in življenje svojih otrok. 
Žrtve nasilja lahko pomoč poiščejo na CSD, kjer je delo strokov-
nih delavk in delavcev najprej usmerjeno v zaščito ter podporo. 
Za zagotavljanje varnosti imamo na Ptuju že vse od leta 2004 
varno hišo, ki je javni socialnovarstveni program CSD Spodnje 
Podravje. Delovanje programa se financira s sredstvi MDDSZ 
in občin UE Ptuj. Varna hiša je stanovanjska hiša, ki je varen 
prostor, kamor se lahko pred nasiljem umaknejo ženske in nji-
hovi otroci, ki so doživljali kakršno koli obliko nasilja (psihično, 
fizično, ekonomsko, spolno). Čeprav se na zunaj prav nič ne 
razlikuje od drugih družinskih hiš, jo od njih loči bistvena zna-
čilnost – v varni hiši je z raznimi ukrepi v največji možni meri 
poskrbljeno za varnost uporabnic in njihovih otrok, med drugim 
tudi s tajnostjo lokacije.
Pred sprejemom v varno hišo praviloma z žensko opravimo 
pogovor, v katerem jo seznanimo s pravili hišnega reda ter z 

načinom bivanja. Vključitev v program je vedno njena prosto-
voljna odločitev.
Varna hiša ne omogoča le nastanitve v varnem okolju, temveč 
strokovne delavke uporabnicam ves čas ponujamo psihosocialno 
pomoč in zagovorništvo. Z uporabnico opravljamo pogovore, v 
katerih imajo možnost povedati o svojih izkušnjah, o čustvih ter 
doživljanju, željah in načrtih, ob čemer jo podpiramo. Strokov-
no pomoč načrtujemo na podlagi ocene ogroženosti in osebnih 
ciljev uporabnic. Slednje seznanjamo z njihovimi pravicami in 
dolžnostmi, z različnimi možnostmi vključitve v druge oblike 
pomoči za njih in njihove otroke. Prav tako pomagamo pri pre-
skrbi osnovnih življenjskih potrebščin. 
Proces izhoda iz nasilja je dalj časa trajajoč, zato ženske v varni 
hiši ostajajo povprečno eno leto. V tem času si življenje postavlja-
jo »v nove tirnice«. Uporabnice poročajo, da so v času bivanja v 
varni hiši pridobile moč, samospoštovanje, postanejo odločnejše, 
ni jih več tako strah, spremenile so pogled na življenje, odnose ... 
Da je varna hiša v našem okolju še kako potrebna in pomembna, 
priča podatek, da v vseh 18 letih delovanja programa nikoli ni 
bila prazna. Zavetje v njej je v tem obdobju poiskalo 190 žensk 
in 171 otrok. Velikokrat pa so potrebe po prostem mestu večje, 
kot so prostorske zmožnosti. 
Kot družba smo še vedno preveč tolerantni do nasilja. Zakono-
daja narekuje, da smo vsi, še zlasti pa strokovni delavci, zaposleni 
v socialnem varstvu, šolstvu in zdravstvu, dolžni nasilje prijaviti, 
še zlati kadar obstaja sum, da je žrtev nasilja otrok. 
Za pomoč in informacije o nasilju v družini ali nastanitvi v varni 
hiši smo v poslovnem času dosegljivi na: CSD Spodnje Podravje, 
enota Ptuj: 02/787 56 00, gp-csd.sppod@gov.si, in Varna hiša 
Ptuj: 051 368 299, varna.hisa.ptuj@gmail.com.
Ob neposredni ogroženosti je treba poklicati policijo: Policijska 
postaja Ptuj: (02) 780 91 00; 113, ki aktivira interventno službo 
CSD in možnost umika v Krizni center za žrtve nasilja v Mari-
boru, 24 ur na dan, vse dni v letu.
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Odprtje kabineta Stojana Kerblerja v 
stavbi, kjer je posnel prve fotografije
Mateja Tomašič

Odprtja kabineta so se ob Stojanu Kerblerju med drugimi ude-
ležili županja MO Ptuj Nuška Gajšek, državni sekretar na Mini-
strstvu za kulturo Matevž Čelik Vidmar, dr. Marjeta Ciglenečki, 
umetnostna zgodovinarka in strokovna sodelavka pri tem pro-
jektu, ter Marko Drobnič, predsednik uprave podjetja Talum, ki 
je prispevalo donacijo pri opremljanju kabineta. 
Stojan Kerbler se je rodil leta 1938 na Ptujski Gori. S fotografijo 
se je začel ukvarjati že v dijaških letih, bolj intenzivno pa v času 
študija elektrotehnike v Ljubljani. V tistem obdobju je s kolegi 
ustanovil Fotogrupo ŠOLT. »Za njegov opus pa je bilo ključno 
leto 1965, ko se je po končanem študiju vrnil na Ptujsko Goro 
oziroma na Ptuj, se kot energetik zaposlil v Tovarni glinice in 
aluminija v Kidričevem in se včlanil v Fotoklub Maribor. Leta 
1971 je sodeloval na prelomni razstavi Mariborski krog, na kateri 
so se najvidnejši člani mariborskega Fotokluba predstavili kot 
enovita skupina in v slovensko in jugoslovansko fotografijo vnesli 
povsem nove prvine in estetske vrednote. Sledile so odmevne 
predstavitve Kerblerjevih serij Portreti s ptujskih ulic (1971), 
Haložani (1974) in Koline (1982), v okolju tovarne aluminija pa 
je od leta 1965 naprej nastajala obsežna skupina kompozicij, ki jo 
imenujemo kar Tovarniška fotografija. Najbolj znane so Kerbler-
jeve podobe Haložanov. Mojster je beležil haloško življenje v 70. 
letih, tik preden so tudi v odmaknjeni svet vinorodnega gričevja 
pričele vdirati novosti tako imenovanega napredka,« je zapisala 
dr. Marjeta Ciglenečki, odlična poznavalka Kerblerjevega dela, 
in nadaljevala: »Njegove fotografije so dragoceni in izpovedno 
prepričljivi dokumenti življenja, kakršnega ni več. Podobno velja 

za serijo Koline, ki med številnimi poznavalci velja za njegovo 
najmočnejšo izpoved o bistvenih vprašanjih eksistence. Ob svoji 
70-letnici je javnost presenetil z novo serijo, naslovljeno Dvo-
rišča. Dotlej so bili v središču fotografove pozornosti ljudje s 
svojimi zgodbami, Dvorišča pa v razmislek ponujajo sledi njihove 
prisotnosti. Dvorišča so se sčasoma razširila v Prostore, zadnjih 
nekaj let pa sta še vedno v nastajanju seriji Minljivost in Šeleste-
nje; prvo vsebinsko opredeljuje naslov, druga s podobami dreves 
v pogledih od spodaj navzgor tostranstvo simbolno povezuje s 
svetlobo neskončnega neba.«
Stojan Kerbler je osrednjim slovenskim galerijam in muzejem 
podaril izbore svojih fotografij. Letos avgusta pa je mestu Ptuj po-
klonil svojo osebno dokumentacijo in 1650 avtorskih fotografij. Z 
županjo Nuško Gajšek sta darilno pogodbo podpisala 5. avgusta. 
Kabinet so uredili v štirih prostorih nekdanjega dijaškega doma 
na Prešernovi ulici 29, kjer je Stojan Kerbler stanoval, ko je obi-
skoval gimnazijo. Stavba je bila od 17. stoletja stanovanjska hiša, 
leta 1871 so jo prenovili za potrebe nižje gimnazije, med letoma 
1900 in 1980 pa so v njej bivali dijaki. Na balkonu na dvoriščni 
strani stavbe je Kerbler posnel svoje prve fotografije z družinsko 
mehovko, ki mu jo je poklonila mama. »Prostori v drugem nad-
stropju dijaškega doma, kjer je Stojan Kerbler preživljal dijaška 
leta in še skoraj otrok stopil na fotografsko pot, bodo odslej na 
voljo za proučevanje obsežnega, po zaslugi umetnika izvrstno 
arhiviranega in dobro ohranjenega Kerblerjevega opusa, ki ga 
smemo označiti za enega najpomembnejših v zgodovini sloven-
ske fotografije,« je še zapisala dr. Marjeta Ciglenečki.

Na Prešernovi ulici 29 so 8. novembra 
odprli kabinet, posvečen delu mojstra 
fotografije Stojana Kerblerja, enega 
najprepoznavnejših slovenskih fotogra-
fov in prejemnika Prešernove nagrade 
za življenjsko delo leta 2020. V štirih 
prostorih kabineta so na ogled doku-
mentarni prikaz Kerblerjevega življenja 
in dela, stalna razstava mojstrovih fo-
tografij in študijski kabinet, namenjen 
raziskovanju fotografovih mojstrovin. 
Kabinet Stojana Kerblerja bo deloval 
v okviru Galerije mesta Ptuj, s katero 
upravlja Zavod za turizem Ptuj.
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Ptuj in Burghausen: Naj živi pobratenje

Barbara Ferčič

Zadnji konec tedna v oktobru smo se Ptujčani udeležili velike-
ga srečanja pobratenih mest v nemškem Burghausnu. Pro-
slavili smo 20-letnico skupne zgodbe, pri nedeljski maši pa je 
še zadonela pesem pevskega zbora iz našega minoritskega 
samostana.

Veliko srečanje vseh pobratenih mest Burghausna se je odvilo v 
soboto, 29. oktobra, s kulturnim programom in dobrodošlico na 
glavnem trgu. Še pred začetkom so vsa pobratena mesta pozdra-
vile njihove državne himne iz tamkajšnjega cerkvenega zvonika. 
Nadaljevanje dogodka s slavnostno večerjo je bilo v veliki dvorani 
Stadtsaal pri mestni hiši, kjer je za prijetno vzdušje poskrbel 
Big band Burghausen. Župan Florian Schneider je po pozdravu 
vseh navzočih izrazil veselje, da smo se srečali v takem številu, 
in zadovoljstvo ter upanje, da povezani nadaljujemo zgodbe, ki 
trajajo že dve desetletji; Burghausen je lani zaznamoval 20-letni-
co pobratenja tako s slovenskim Ptujem kot nemškim mestom 
Hohenstein-Ernstthal. 
Sledili so pozdravni nagovori županov vseh njihovih pobrate-
nih mest – iz Nemčije, Italije (Sulmona), Francije (Fumel) in 
Slovenije. Ptujska županja Nuška Gajšek je izrazila veliko vese-
lje ob obletnici sodelovanja med mestoma, pozdravila številno 
ptujsko delegacijo in se zahvalila nemškim prijateljem, ki so bili 
krasni gostitelji. Posebna zahvala je šla tudi Elisabeth Hübner, 
ki pri tamkajšnjem združenju pobratenih mest skrbi za Ptuj in 
nadaljuje delo pokojnega moža. Po izmenjavi daril se je županja 
vpisala še v mestno zlato knjigo.

Številna ptujska delegacija
Burghausen je ob tej priložnosti obiskala številna ptujska delega-
cija z županjo Nuško Gajšek na čelu: mestni svetniki in sodelavci 
iz občinske uprave, predstavnica Zavoda za turizem Ptuj, člani 
društev, kot je Cesarsko-kraljevi Ptuj, in številni drugi posame-
zniki, ki so v teh dveh desetletjih stkali tesne vezi s prijatelji v 
mestu na nemško-avstrijski meji. Tukaj je bil tudi pevski zbor 
iz minoritskega samostana s patrom Milanom Kosom na čelu. 
Na osrednji prireditvi so se domačini zahvalili nekaterim posa-
meznikom s simboličnimi darili za ves trud in skrb skupnega 
sodelovanja.
Pater Kos je naslednji dan, 30. oktobra, somaševal pri nedeljski 
maši, pevci pa so poskrbeli, da je v cerkvi zadonela slovenska 
pesem.

Spremljajoče dejavnosti
Že v soboto dopoldne so se nekateri udeležili manjšega sprejema 
v mestni hiši pri županu Schneiderju, popoldne pa se je večja 
skupina odpravila na ogled najdaljšega gradu na svetu – grajski 
kompleks se namreč razprostira na dobrem kilometru dolžine. 
Osrednja stavba je za oglede odprta do 16. ure, dvorišča pa so na 
voljo za sprehod malce dlje. Še zanimivost: na prvem grajskem 
dvorišču so v stavbah uredili stanovanja, ki jih je mogoče najeti 
in postati čisto pravi graščak.
Ptujčani smo obiskali tudi pokopališče in se poklonili spominu 
na žal že pokojnega Gerharda Hübnerja, ki je bil dolga leta go-
nilna sila sodelovanja med mestoma in je tudi prvi prejemnik 
naziva ambasador mesta Ptuj, danes pa to delo zavzeto nadaljuje 
njegova žena Elisabeth.

Številna ptujska delegacija v Burghausnu Srednjeveško obarvani kulturni program na glavnem trgu pred mestno hišo
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GOSPODARSTVO

Vrata odprla Strojna akademija
Stanka Krajnc Letonja

Kdaj in kako je prišlo do ideje o Strojni akademiji?
M. Murko: Ideja o izobraževalnem centru je tlela že kar nekaj 
let, lani pa se je v dogovorih s strateškima partnerjema začela 
postopoma uresničevati. Izobraževalni center za strojnike se mi 
zdi nujen za dobrobit te panoge gospodarstva, saj se podjetja 
spopadamo s pomanjkanjem kakovostnega kadra, ki bi sledil 
razvijajoči se moderni tehnologiji. Projekt smo prvič predstavili 
9. februarja letos, sledila je prenova prostorov na Špindlerjevi. Za 
vso opremo sta zaslužna strateška partnerja, DMG Mori, vodilno 
podjetje na področju strojne tehnologije, in Hoffmann Group, 
zato v objektu zasedata točno določen prostor.

Zakaj ustanovitev Strojne akademije? Kakšne cilje imate?
M. Metličar: Skupaj smo samo močnejši in tako oblikujemo pot, 
ki je razvejana le v skupnih projektnih ciljih, nalogah. Podpora 
vodilnih v domačem kraju je ključna, naš cilj ustanovitve Strojne 
akademije je v prvi vrsti zagotoviti trdno stabilnost in ohranja-
nje razvitosti tako gospodarstva kot tudi izobraževanja našega 
kraja, regije. Obenem želimo povezati, zgraditi trden most med 
gospodarstvom in šolstvom, in tako mladim ponuditi dober 
pogled na dejansko sliko t. i. »službe«. Naloga SA bo zagotovo, 
da mladim ponudimo rešitev, jih motiviramo z nečim novim, 
obetajočim, perspektivnim, nekoliko neznanim. Zato smo že 
oblikovali ekipo mladih, motiviranih, perspektivnih mentorjev, 
ki bodo samoiniciativno raziskovali vsak na svojem področju in 
razvijali nove proizvode.

Kako pa boste izobraževali nove strojnike?
M. Murko: Čeprav kot samostojni izobraževalni center do sedaj 
nismo delovali, imamo dolgoletno tradicijo praktičnih uspo-
sabljanj dijakov. Zavedamo se pomena znanja in kakovostne 

priprave mladih na zaposlitev. Z metodo praktičnega pouka 
neposredno na delovnem območju v proizvodnji bomo vzgojili 
mlade, da se bodo sposobni prilagajati zahtevam hitro spremi-
njajočega se okolja, da bodo kompetentni v svojem poklicu in 
konkurenčni na evropskem tržišču. Zato smo zelo ponosni, da 
nam je s Srednjo strojno šolo na Ptuju uspelo navezati stik z 
več koraki sodelovanja, kar bo mladim zelo dober vzgled. Več 
pozornosti bomo namenili promociji poklica strojnika med 
mladimi in jim približali novosti na trgu z delom na visokoteh-
noloških strojih. Dijakom bomo ponudili odlično možnost, da 
po končanem šolanju delajo za stroji samostojno. Stik z visoko 
konkurenčno in tudi edino moderno tehnologijo na slovenskem 
območju ter izobraževalni program v moderni učilnici in delav-
nici na Strojni akademiji sta prednosti, ki prispevata k razširitvi 
znanja, spretnosti in kompetenc. 

V današnjih časih je zagotovo treba znati mlade znova nav-
dušiti za ta poklic. Verjetno kar težka naloga?

M. Metličar: Poklic strojnika smo že začeli predstavljati po 28 
osnovnih matičnih šolah, kar je približno 850 osnovnošolcem, 
ki jih skušamo motivirati in navdušiti za strojništvo. Prepričani 
smo, da na zanimiv način lahko dosežejo večji obisk na infor-
mativnih dneh in dnevih odprtih vrat tako strojne šole kot tudi 
akademije. 
Tudi z zavodom za zaposlovanje bomo spodbujali izobraževanje 
odraslih ali prekvalifikacije poklicev ter eksterno ponudili še iz-
obraževalne tečaje odraslih. Vključili se bomo v aktivno politiko 
zaposlovanja in tako prispevali h kakovostnemu kadru v strojni 
veji gospodarstva. Strojno akademijo bomo individualno pred-
stavljali tudi predstavnikom podjetij, da bodo svojim zaposlenim 
lahko ponudili možnost dokvalifikacije oziroma prekvalifikacije.

Na Špindlerjevi ulici 23 na Ptuju je 25. 
oktobra vrata odprl Izobraževalni center 
Strojna akademija, ki skupaj s svetovni-
ma gigantoma DMG Mori in Hoffmann 
Group tudi v Sloveniji ponuja možnost 
kakovostnega in v prihodnost usmerje-
nega pridobljenega znanja. Pogovarjali 
smo se z Matjažem Murkom, idejnim 
ustanoviteljem Strojne akademije, in 
Majo Metličar, vodjo marketinga Strojne 
akademije.
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Trideset let Kluba ptujskih študentov

Stanka Krajnc Letonja

V Dominikanskem samostanu Ptuj se je 29. 
oktobra odvijala prireditev v počastitev 30 
let Kluba ptujskih študentov. O zgodovini in 
načrtih kluba za naprej smo se pogovarjali s 
predsednico Lucijo Sevšek.

Zametki študentskega delovanja na Ptuju segajo še nekoliko v 
zgodovino, a KPŠ, kot ga poznamo danes, deluje od leta 1992. 
Koliko predsednikov ga je v tem obdobju vodilo, koliko študen-
tov je soustvarjalo teh 30 let?

Zametki študentskega organiziranja na Ptuju segajo že v leto 
1922, ko je približno 30 študentov ustanovilo prvi akademski 
klub na Ptuju. Letos torej obeležujemo tudi 100-letnico študent-
skega udejstvovanja na Ptuju. Klub je skozi leta spreminjal svoje 
pravne oblike. Iz zgodovinskih zapisov smo ugotovili, da se je 
imenoval tudi Ptujski akademski klub, Ptujski študentski klub, 
ZSMS KPŠ ... Kot zanimivost – leta 1960 je klub dal predlog za 
delavsko brigado in gradnjo ptujskega vodovoda, ravno tega, 
ki ga v nekaterih delih uporabljamo še danes. Klub za interese 
mladih in širše družbe skrbi že celo stoletje, vendar pa so pravne 
oblike, v katerih je deloval, ugašale, se spreminjale. KPŠ, kot ga 
poznamo danes, v takšni pravni obliki, s takšnim imenom, je 
nastal 12. septembra 1992, ko so študentje izvedli prvi občni 
zbor. Do sedaj ga je vodilo 20 predsednikov, vključno z mano. Za 
delo in trud se zahvaljujem vsem nekdanjim ekipam in njihovim 
predsednikom – Juretu Bojnecu, Marku Bezjaku, Katji Kolarič, 
Nataši Ličen, Urošu Vidoviču, Milanu Krajncu Pavlici, Romanu 
Križaniču, Aleksanderu Kranerju, Peteru Ladiču, Urošu Gojkovi-
ču, Nini Milošič, Luki Žižku, Saši Ljubcu, Alenu Iljevcu, Andreju 
Čušu, Dori Lenart, Alešu Megliču, Mihi Rajhu in Alenu Hlišu. 
Klubsko zgodbo je v teh 30 letih soustvarjalo vsaj 650 dejavnih 
članov, s skupnimi močmi pa smo izvedli več kot 2000 projektov. 

Ostajate zvesti svojemu poslanstvu. Kaj je tisto, na kar ste naj-
bolj ponosni, da vam je kot klubu uspelo?

Izjemno ponosni smo, da je KPŠ najpomembnejša mladinska 
organizacija v Spodnjem Podravju, je odlična ustvarjalnica za 
mlade in ponuja raznovrstne dejavnosti. Ponosni pa smo tudi 
na dejstvo, da je klub vsa ta leta rastel in se spreminjal, a obstal. 

V času, ko se spoprijemamo z nezainteresiranostjo mladih, s 
pomanjkanjem samoiniciativnosti in kadra, ostajamo eden naj-
večjih in najdejavnejših študentskih klubov v Sloveniji. Veseli 
nas, da smo tukaj in lahko dvigamo kakovost življenja mladih 
na Ptuju. Verjamem, da bomo svoje poslanstvo nadgrajevali tudi 
v prihodnje.

Poznamo vas po številnih tradicionalnih projektih. Ste ostali 
zvesti vsem, ste v zadnjih letih dodali kakšne novosti?

Večinoma smo ostali zvesti tradicionalnim projektom, vsako leto 
še vedno izvajamo tri najbolj prepoznavne – Kurentanc, Bazeni 
energije in Vino ni voda, ki imajo več kot 20-letno tradicijo. Iz 
projektne ideje preteklih generacij smo razvili prave blagovne 
znamke. Ti projekti rastejo v kakovosti in številu obiskovalcev, 
udeležujejo pa se jih mladi iz cele Slovenije. Kot ekipa si priza-
devamo tudi za aktivno iskanje idej in prepoznavanje potreb 
mladih. V preteklih letih nam je uspelo nadgraditi projekt Štu-
dent dijaku, obnovili smo odbojkarsko igrišče na Ranci, z njim 
tudi upravljamo, več posluha smo namenili športnim projektom, 
svoje delovanje pa vedno bolj usmerjamo tudi v socialo in hu-
manitarnost. 

Kakšni so načrti kluba za naprej? 
V času epidemije je izpadla cela generacija študentov, ki se žal 
niso imeli priložnosti srečati s klubom, obiskati naših dogodkov 
v živo. Že letos smo se tako lotili naloge ponovno približati KPŠ 
študentom in dijakom. Vsekakor si želimo izvesti vse tri tradici-
onalne projekte in dodati čim večje število manjših, kakovostnih 
projektov, omogočiti mlajšim generacijam, da se preizkusijo v 
načrtovanju in izvedbi projektov ter dejavnosti, poiskati dodatne 
vire financiranja in poskrbeti za dober prenos znanja na gene-
racijo, ki prihaja za nami. Načrt kluba je »do naslednjih 30«.
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Ptujski gasilci bogatejši za dve novi plovili 

Vitez krvodajalstva Vladimir Bedrač

Stanka Krajnc Letonja

Stanka Krajnc Letonja

V PGD Ptuj so 22. oktobra svojemu namenu predali dva nova ga-
silska reševalna čolna v skupni vrednosti 55.100,00 EUR – Pioner 
Multi III z izvenkrmnim motorjem YAMAHA F80, ki je prime-
ren za zahtevna reševanja in omogoča prevoz do osmih oseb, 
tovora, reševalcev in potapljačev, ter Zodiac MilPro ERB380, 
ki je reševalno plovilo za reševanje iz vode in je s pomočjo sa-
monapihljivega sistema pripravljen za posredovanje v manj kot 
treh minutah. 
Poveljnik gasilske enote PGD Ptuj Tadej Korošak je povedal: 

V Enoti za transfuzijsko dejavnost Ptuj, ki deluje pod okriljem 
Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor, je bilo v oktobru 
še posebej slovesno, saj so gostili krvodajalca stokratnika. To je 
postal gospod Vladimir Bedrač s Ptuja, ki se je tako pridružil 
vitezom krvodajalstva. Prvič je daroval kri leta 1993 skupaj s ta-
kratnimi sodelavci. Ob stotem odvzemu je dejal, da bo pomagal, 
dokler bo lahko in dokler bo dobrega zdravje, saj je krvodajalstvo 
način življenja, ki mu je, kot se je pošalil, prišlo v kri. Zdravstveno 
osebje Centra za transfuzijsko medicino in OZ Rdečega križa 
Ptuj sta se mu za plemenito dejanje zahvalila z darilom.
Po podatkih ptujskega OZ RK je bilo do konca meseca sep-
tembra organiziranih 129 krvodajalcih akcij, na katerih je bilo 
opravljenih kar 2596 odvzemov, v oktobru pa so izvedli še 19 
krvodajalskih akcij.

»Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj po koncesijski pogodbi izvaja 
reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode. Za potrebe reševa-
nja imamo v uporabi štiri plovila. Dva operativna člana imata 
opravljeno usposabljanje za reševalca iz vode na divjih vodah 
– program C, 11 gasilcev ima tečaj za potapljača prve stopnje in 
štirje za potapljača druge stopnje. Za reševanje iz vode se redno 
usposabljamo na tedenskih operativnih vajah. Ker obstoječa 
plovila niso bila primerna za reševanje po novejših smernicah 
reševanja iz vode, smo konec leta 2021 in v mesecu oktobru 
2022 kupili dve novi plovili za različne vrste reševanj.« Plovili so 
sofinancirali Mestna občina Ptuj, Uprava za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije ter PGD Ptuj.
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Tudi na Ptuju nebo preplavili beli baloni
Stanka Krajnc Letonja

15. oktobra obeležujemo dan otrok, ki so umrli med noseč-
nostjo ali kmalu po porodu. Na ta dan so po različnih slo-
venskih krajih, tudi na Ptuju, v nebo poleteli beli baloni, ki 
sporočajo, da četudi so otroci na drugi strani mavrice, so še 
kako prisotni v srcih staršev in sorodnikov. Ob tej priložnosti 
smo se pogovarjali s Petro Paver Urek, predsednico Društva 
Solzice in soavtorico knjige Prazna zibka, strto srce, ki smo ji 
lahko prisluhnili na nedavnem predavanju Iz bolečine se roje-
vajo biseri v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj.

Društvo Solzice je bilo ustanovljeno leta 2004. Kako pomemb-
no vlogo ima društvo pri pomoči, podpori žalujočim staršem, 
svojcem umrlih otrok?

Društvo Solzice, ki pomaga staršem ob smrti otroka med noseč-
nostjo ali kmalu po rojstvu, deluje v slovenskem prostoru že 17 
let. V društvu dajemo podporo žalujočim staršem, izobražujemo 
strokovne delavce, ki se spoprijemajo s to temo, in ozaveščamo 
širšo javnost o svojih dejavnostih.

Prvi stik s starši umrlih otrok ima pravzaprav zdravstveno 
osebje v porodnišnici. Vendarle gre za najtežje trenutke v ži-
vljenju staršev, zato je pomembno, kakšna je tista prva beseda 
podpore. Kako sodelujete z njimi? 

Izvajamo delavnice, supervizije, pogovore ob njihovih stiskah, 
izkustvene delavnice s področja čustvene inteligence, predavanja 
o doživljanju staršev ob spoprijemanju s smrtjo. Besed tolažbe 
ni, ostane samo človečnost. Besede podpore so, da se poslovi-
jo od otroka in ustvarijo spomine, si vzamejo čas za slovo. Ne 
smemo pa pozabiti še na obveščanje o birokratskih zadevah ob 
smrti otroka – vse to seveda na sočuten način. Sodelujemo z 
osebjem v porodnišnicah in se s skupnimi močmi približamo 
žalujoči družini, ji prisluhnemo, svetujemo iz lastnih izkušenj. 
Na senzibilen način družino pripravimo oz. spodbujamo, da se 
poslovi od otroka, ga pogleda, se ga dotakne, fotografira in si 
ustvari čim več spominov, ki jih je, žal, tako malo, a pomenijo 
zelo veliko na poti žalovanja. 

Smrt je še vedno neka tabu tema, saj se bojimo izgube, bojimo 
se neznanega. Pri izgubi otroka še toliko bolj. Kako pravzaprav 
žalovati, kako se spopasti z izgubo?

Smrt otroka povzroči izjemno težko žalovanje. Nihče ne priča-
kuje, da bo njegov otrok umrl pred njim – to je preprosto proti 
naravnim zakonitostim in se doživlja kot nekaj, kar se sploh ne 
bi smelo zgoditi. Smrt novorojenčka, ne glede na to, ali je nena-
dna ali pričakovana, predstavlja velik stres za družino. Nekateri 

menijo, da starši lahko žalujejo za otrokom le, če je bil živorojen 
in so ga lahko spoznali, četudi le za kratek čas. Vendar se starši 
navežejo na svoje otroke že veliko pred rojstvom in zato žalujejo 
tudi za otrokom, ki je umrl pred rojstvom, za prezgodaj rojenim 
otrokom, ki ni mogel preživeti, in za otrokom, ki ga je mati 
izgubila zaradi prekinitve nosečnosti. Ljudje se razlikujemo in 
žalovanje enih staršev je lahko prav tako boleče kot žalovanje 
drugih, čeprav je navzven drugačno. Zelo pogosto naše predho-
dne izkušnje z izgubo in žalovanjem vplivajo na način doživljanja 
sedanje izgube. Marsikdo meni, da so prvi dnevi žalovanja naj-
hujši, a pogosto ni tako. Takoj po otrokovi smrti starši občutijo 
otopelost in šok, kot če bi jim amputirali pomemben ud. Pogosto 
je učenje, kako živeti z izgubo, brez tistega vitalnega dela sebe, 
ki se ga ne da nadomestiti, najtežji del žalovanja. 

Društvo je bilo pobudnik za ureditev spominskih parkov v več 
mestih po Sloveniji, tudi na Ptuju. Kako pomembno je to za 
starše umrlih otrok, za ohranjanje spomina, tudi za žalovanje?

Ko se starši spoprijemamo s smrtjo otroka, je povsem naravna 
želja, da se z umrlim otrokom ravna spoštljivo, tako kot z vsakim 
pokojnim. Izkušnje kažejo, da pokop sicer prinaša težke občut-
ke, vendar žalujočim pomaga pri predelovanju žalosti. Pokop je 
mejnik na poti žalovanja. Za starše in druge žalujoče je tolažilno, 
če vedo, kje je otrok pokopan, in imajo prostor, kamor lahko 
odnesejo svojo žalost. Pokop otroka je pomemben mejnik v žalo-
vanju, s tem dogodkom se žalovanje šele začne. Pokop predstavlja 
dokončnost, hkrati pa tudi pomiritev, da vemo, kje otrok je. Ko 
še nismo imeli spominskih parkov, ko se staršev ni spodbujalo, 
da pokopljejo svoje otroke, je bilo žalovanje oteženo. Postavljali 
so si vprašanja, kje njihov otrok je. Niso imeli mesta, kamor bi 
odnašali svojo žalost, prižigali svečko, kjer bi s ponosom pokazali 
napis otrokovega imena. Zato jih spodbujamo, da se odločijo za 
eno izmed ponujenih oblik pokopa.
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Deset let Zasebnega vrtca Vilinski gaj 

Širimo mrežo Varnih točk za otroke in mladostnike

Bronja Habjanič 

Jasmina Krajnc

Uspešna pot vrtca se je začela kot ideal zakonskega para Korošec, 
ki sta prepoznala poslanstvo dela z najmlajšimi. Rado je imel 
varstvo na domu, Tamara je delala v Vrtcu Ptuj. Poglobila sta se 
v waldorfsko pedagogiko, ki je sedaj tudi nadgradnja kurikuloma 
v Zasebnem vrtcu Vilinski gaj. Povezala sta se s starši, ki so želeli 
pristop, ki temelji na srčnosti, spoštovanju, prosti igri, gibanju 
na prostem ter ekološki prehrani ob upoštevanju individualnega 
razvoja otroka, in tako je nastal prvi zasebni vrtec na Ptuju.
Danes, po desetih letih, imajo tri enote na različnih lokacijah 
Ptuja, pet oddelkov ter skupaj 84 otrok iz več kot 20 občin. »Enote 
so cvetovi, semena so vsi otroci in tudi vsi zaposleni, ki so že 
šli in ki še bodo šli skozi naš način vzgoje in izobraževanja,« je 
poetično povedala direktorica Tamara Peklar Korošec.
»Sploh se ne zavedamo, kako zelo pomembno vlogo ima naš vrtec 
v okolju, kar pa ni nič narobe, vsaj ne postanemo prevzetni. V 
prvem sedemletju namreč gradimo zdravje v prihodnjih odra-

slih. Kljub tendencam transhumanizma vzgajamo ČLOVEKA 
v najširšem pomenu besede,« je še dodala.
Obletnico so obeležili kar v dveh dogodkih. Dopoldan z družina-
mi: ličkali so koruzo, stiskali jabolčni sok, kovali železo s pravim 
kovačem in si skuhali juho na odprtem ognju. Ogledali so si tudi 
predstavo barvnih senčnih lutk Gledališča Feniks.
Popoldan je v MGP sledil svečani kulturni dogodek z evritmijsko 
predstavo v izvedbi KUD Parsifal s pogostitvijo.

Pod okriljem projekta »Ptuj – otrokom prijazno Unicefovo 
mesto« smo v Mestni občini Ptuj v letu 2018 vzpostavili kar 
15 Varnih točk in s tem prvič tudi mrežo Varnih točk v občini. 
Varne točke smo določili s pomočjo lokalne koordinatorke za 
projekt Varne točke, Nine Koštomaj, Policijske postaje Ptuj in 
Centra za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ptuj. Kar pa je 
najpomembnejše: Varne točke smo določili na podlagi rezultata 
ankete, ki so jo izpolnili učenci in učenke vseh ptujskih osnovnih 
šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol.
Z vzpostavitvijo Varnih točk omogočamo otrokom in mladostni-
kom varnejše okolje v naši občini. Največkrat so na šolskih poteh, 
prepoznate jih po smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno 
mesto ob vhodu v Varno točko. Tako lahko otroci in mladostniki 
vedno najdejo varen prostor, če se jim na poti v šolo, na trening 
ali pri potepanju po mestu zgodi kar koli neprijetnega oziroma 
če se znajdejo v stiski ali potrebujejo le pogovor. 
Z željo, da je mesto prostor za raziskovanje in preživljanje proste-
ga časa in ne strahu, se trudimo, da širimo mrežo Varnih točk. S 
tem ustvarjamo okolje, kjer se lahko otroci in mladostniki brez-

skrbno družijo s prijatelji in preživijo svoje otroške dni varno.
Zato smo izredno veseli, da se je v mrežo priključila nova Varna 
točka, ki je v prostorih projekta Donirana hrana, v Vošnjakovi 
ulici 10 na Ptuju.
Danes je v Mestni občini Ptuj skupno 24 Varnih točk in v njih 
številni prijazni prostovoljci, ki so vedno pripravljeni pomagati. 
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KULTURA/ŠOLSTVO

Zaključena deseta sezona Pikine bralne značke

Jasmina Burjan, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
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Tudi letos ni šlo brez nagajive Pike Nogavičke, ki je otroke veselo 
zabavala že od prihoda naprej. Vodja oddelka Liljana Klemen-
čič je bralce prijazno pozdravila in jih pohvalila, saj so se zelo 
izkazali – tudi starše, ker skrbijo, da imajo otroci radi knjige –, 
ter vse spodbudila k branju.
Sledila je dinamična, zabavna, poučna in ravno prav pravljična 
predstava z naslovom V knjigi skriti zaklad v izvedbi Zavoda 
Enostavno prijatelji. Otroci so pomagali škratku Tinku, da je 
opravil tri naloge in na koncu prejel zaklad – kot otroci, ki so 
pridno brali. Pika Nogavička je (s pomočjo vodje bralne značke 
Jasmine Burjan) poklicala na oder 59 Pikinih bralcev, jim česti-
tala, predala priznanja, Pikine gumbke in darilce. Deset Pikinih 
bralcev je imelo posebno čast, saj so že tretjič sodelovali pri Pikini 
bralni znački in si tako prislužili zlato priznanje in zlati Pikin 
gumbek. Še enkrat iskreno čestitamo vsem Pikinim bralcem!
S Pikinega bralnega seznama, kjer so zbrane hudomušne in ka-

kovostne slikanice, so si bralci izbrali štiri knjige, naslov vsake 
zapisali v Pikino bralno beležko in narisali risbico oz. kaj napisali 
(odvisno od starosti otrok). Kako zelo so bili bralci ustvarjalni, si 
boste lahko ogledali v mesecu novembru v Mladinskem oddelku, 
saj bo na ogled razstava ob desetletnici Pikine bralne značke 
pri nas. Lepo vabljeni! Otroke tudi vabimo, da postanejo Pikini 
bralci, če še niso.
Kot vodja Pikine bralne značke se želim zahvaliti še vsem mladin-
skim knjižničarkam za skrb, da projekt gladko in uspešno teče.
Hkrati vabimo otroke od 4. leta starosti na Igralne urice s knjigo, 
ki potekajo vsak drugi torek v mesecu, in na Pravljice z jogo, ki 
so vsak prvi in tretji četrtek v mesecu v pravljični sobi Branke 
Jurca v Mladinskem oddelku, oboje z začetkom ob 17. uri.
Pravljična vila nas je na predstavi naučila, da se v knjigah skrivajo 
največji zakladi sveta, zato berite in jih odkrivajte.

POPRAVEK 

V septembrski številki Ptujčana smo objavili članek o ptujskih 
zlatih maturantih. Navedli smo, da je bil diamantni maturant 
Elektro in računalniške šole Ptuj Svarun Čelan. Po ponovni 
poizvedbi so nam šole sporočile, da so bili diamantni matu-
ranti tudi Jure Bezjak, Anja Petrovič, Nejc Pevec in Tina Voljč 
iz Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj in Domen 
Lešnik iz Strojne šole Ptuj. Maturantom, ki jih v članku nismo 
navedli, se opravičujemo.

Uredništvo Ptujčana

V Mladinskem oddelku Knjižnice Ivana Potrča Ptuj smo 26. 
septembra 2022 veselo in zelo uspešno zaključili že deseto 
sezono Pikine bralne značke, ki spada pod okrilje Velenjske 
knjižnice. V šolskem letu 2021/2022 se je projekt izvajal v 
osmih splošnih knjižnicah, in sicer v Knjižnici Velenje, Ma-
riborski knjižnici, Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož, v 
Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Ksaverja Meška Slovenj Gradec, 
Osrednji knjižnici Mozirje, Knjižnici Lenart in v Knjižnici Ivana 
Potrča Ptuj.
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TURIZEM

2022

19. 12.–31. 12.

29. 12.–31. 12.

18.00 PRIŽIG LUČK, Mestni trg

glasbeni nastop ptujskih osnovnih šol
otroška animacija
koncert
stojnice

MESTNI TRG
bogat otroški in zabavni program

MESTNI TRG

BOŽIČKOVA HIŠA
glasbeni program

DRSALIŠČE NA MESTNI TRŽNICI
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OBDAROVANJE PREDŠOLSKIH 
OTROK V MO PTUJ Ponedeljek, 12. 12. 2022:

ČS Center (v OŠ Olge Meglič ob 16.30 in 17.30), 
Breg - Turnišče (Dom krajanov Breg ob 16.30 in 
17.30) in Spuhlja (večnamenska dvorana ob 
16.30).

Torek, 13. 12. 2022:
ČS Ljudski vrt (jedilnica OŠ Ljudski vrt ob 16.30 in 
17.30), Breg - Turnišče (Dom krajanov Turnišče ob 
16.30) in Rogoznica (Dom krajanov Rogoznica 
ob 16.30 in 17.30).

Sreda, 14. 12. 2022:
ČS Panorama (Dom krajanov Vičava ob 16.30 in 
17.30), Ljudski vrt (jedilnica OŠ Ljudski vrt ob 16.30 
in 17.30) in Rogoznica (Dom krajanov Rogoznica 
ob 16.30 in 17.30).

Četrtek, 15. 12. 2022: ČS Grajena (Dom kra-
janov Grajena ob 16.30 in 17.30) in Jezero 
(Dom krajanov Budina Brstje ob 16.30).

Četrtek, 15. 12. 2022:
ČS Grajena (Dom krajanov Grajena ob 
16.30 in 17.30) in Jezero (Dom krajanov 
Budina Brstje ob 16.30).

Mestna občina Ptuj in četrtne skupnosti vabijo 
vse predšolske otroke, rojene med 1. januar-
jem 2017 in 31. decembrom 2021, s stalnim 
prebivališčem v MO Ptuj, na novoletno obda-
rovanje in ogled predstav v sklopu projekta 
Veseli december v izvedbi Vrtca 
Ptuj. Otroci naj na predsta-
vo prinesejo kuponček za 
prevzem darila. Kuponček 
bodo prejeli ob vabilu, ki 
bo poslano na naslov stal-
nega prebivališča. Vsi, ki 
se predstave ne bodo 
mogli udeležiti, lahko 
darilo po 19. 12. pre-
vzamejo na upravi 
vrtca, Raičeva ulica 
12, Ptuj.

Ptujska pravljica prinaša bogat praznični program

Pred vrati je december, najbolj čaroben mesec. Po dveh letih 
boste lahko ponovno sproščeno uživali v prazničnih radostih ter 
se sprehajali po okrašenih ulicah starega mestnega jedra.
Številni organizatorji tudi letos za vas pripravljajo bogat program.
Mesto bo v soju prazničnih luči zažarelo v petek, 2. decembra, 
ob 18. uri s prižigom lučk na Mestnem trgu. Spremljal ga bo 
otroški animacijski program, na stojnicah pa bo zadišalo po 
decembrskih dobrotah.
Praznično vzdušje se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh s po-
stavitvijo velikega drsališča in zabavo na okrašeni mestni tržnici.
Od 19. decembra bo v mestu Božiček z Božičkovo hišo, ki bo za 
najmlajše namestil nabiralnik ter zbiral njihove želje. Na Me-
stnem trgu se bo začel vsakodnevni otroški program v pravljičnih 
večernih urah.
Hkrati bo potekal raznolik program številnih ptujskih organiza-
torjev in drugih ponudnikov. Prisostvovali boste lahko odprtju 
nove razstave, uživali v božično-novoletnem koncertu zbora SNG 
Maribor, v koncertih v ptujskih lokalih, v zimskem večeru penin, 
v kulinaričnem brunchu Pisan božič, v otroških gledaliških pred-
stavah, Kino vrtičku, v družinskih dejavnostih na Ptujskem gradu 
in v pravljičnem gozdu »Rdeča kapica« ter v zaključnem pohodu 
na Donačko goro.

Zadnje tri dni v letu bodo na Mestnem trgu potekali koncerti: 29. 
decembra 2022 prihaja skupina Vivere, ki se je preoblikovala iz 
nekdanje vseslovensko znane skupine Eroika, 30. decembra 2022 
pa nas bo zabavala Alya. Na zadnji dan v letu bo dopoldne pote-
kalo veliko otroško silvestrovanje, nato pa večerno silvestrovanje 
z DJ-em ter skupino Karneval Band, ki vas bo v ritmih dobrih 
starih hitov zabavala vse do zgodnjih jutranjih ur.
Podrobnejši program si lahko ogledate na spletni strani: www.
visitptuj.eu.
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Objavljamo popravek g. Zlatka Vode, ki se nanaša na objavo Javnih služb Ptuj v septembrskem Ptujčanu z naslovom »Ogrevajmo se varčno«.

Ogrevanje in obveščanje odjemalcev toplote
V mediju »Ptujčan» štev. 9 /2022 je bil na 18. strani objavljen oglas »OGREVAJMO SE VARČNO«.

Zakaj sem zapisal oglas? Naslednji del vsebine na tej strani se 
namreč nanaša na tržno dejavnost, to je delitev in obračun to-
plote, javne gospodarske družbe Javne službe Ptuj, d. o. o., ki 
je v 100-% lasti Mestne občine Ptuj. Za razumevanje tega, kaj 
pomenita vrednost 40 % in faktor 3, bi moralo biti pojasnjeno, da 
je to del vsebine 12. in 18. člena republiškega Pravilnika o načinu 
delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih 
stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015, in 
Uradni list RS, št. 61/2016), ki predpisuje matematične postopke 
delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjski stavbi.

Tako kot je to tukaj zapisano, je nepopolno in ljudem nerazu-
mljivo. In je v tem oglasu popolnoma nepotrebno. Pa še napačno 
je citiran del vsebine 18. člena pravilnika:
Namesto »kjer je poraba 0 ali je ta manjša od 40 %« bi moralo 
biti zapisano »kjer je poraba 0 ali pa je porabniški delež nižji od 
40-% deleža ogrevane površine«, kot je zapisano v pravilniku. 
Poraba ni porabniški delež. Tudi pri porabi 0 se določi porab-
niški delež v %.
Smiselno bi bilo tudi omeniti povezavo na vzorčni primer delitve 
in obračuna toplote, ki je dostopen na povezavi:
https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/delitev-
-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/. 

Ptuj, 7. 11. 2022
Zlatko Voda

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

Dan odprtih vrat
v Talumu

V Talumu smo mojstri aluminija že skoraj 
sedem desetletij. Naše delo lahko spoznate 

čisto od blizu, na dnevu odprtih vrat, ki bo v 
soboto, 19. novembra 2022.

Veseli bomo vašega obiska.
Več na talum.si.

–  Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za enoto urejanja prostora JE13 Ptuj – gospo-
darska cona 7 (južno in vzhodno od Puhove ulice in 
njenega podaljška do Dornavske ceste)

–  Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na po-
dročju kulturne dejavnosti

–  Javni poziv za podelitev nagrad prostovoljcem za leto 
2022

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

IZPOSTAVLJENO V URADNEM 
VESTNIKU 10/2022



1. Iljevec Alen - nosilec liste
2. Majnik Berghaus Maja
3. Vobner Tadej
4. Merc Alenka
5. Huseini Musa
6. Menoni Jasmina
7. Berger Vladimir

8. Stropnik Paternost Asja
9. Gabrovec Dušan
10. Vurcer Lidija
11. Iljevec Nejc
12. Klemenčič Liljana
13. Vindiš Andrej
14. in vsi ostali, ki želijo pomagati

Lista kandidatov za mestni svet:

Naročnik oglasa je Lista Ptuj je naš.

1. Nuška
GAJŠEK

2. Andrej
LAZAR

3. Sonja
ŽIBRAT

6. Vladimir 
KORITNIK

8. Luka
ŽIŽEK

9. Sandra
PJANIĆ

10. Miha
DAMIŠ

11. Sonja
PURGAJ

12. Branko 
STRELEC

13. Ana 
OSTRMAN

14. Rene 
FEKONJA

15. Branka 
BEZELJAK

16. Pavel 
MAGDIĆ

17. Marjeta 
MORAN

18. Denis 
MAJERIČ

19. Vanja 
JANŽEKOVIČ

20. Aljaž
FRAS

22. Darko
KOS

23. Nina 
OGRIZEK

24. Jan
JOVIĆ

25. Štefan 
PAVLINEK

26. Mirjana 
NENAD

27. Aleš 
ŠTRAFELA

21. Anemari 
MEZNARIČ

28. Tanja 
NIKOLOVSKI

29. Dejan 
LEVANIČ

4. Boštjan 
ŠERUGA

5. Vlasta
STOJAK

7. Eva
ZORKO
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VERJAMEMO
v mestno občino Ptuj

• VZTRAJNI, 
• ODLOČNI, ,
• DELOVALI V KORIST VSEH SKUPIN
• POVEZOVALNI, 
• DOSTOPNI IN ODPRTI,
• POGUMNI IN OPTIMISTIČNI 
• ZAVEZANI K REZULTATOM

1. DEJAN ROŽMARIN
2. ANDREJA JEREBIC ERJAVEC
3. STOJAN ŽIŽEK
4. DAMJANA VRBNJAK
5. MAG. IGOR KETIŠ
6. LIDIJA KOŽELJ
7. JANKO ČUŠ
8. ANICA ŠUPER
9. PETER PRIBOŽIČ
10. PETRA BEDENIK
11. BENJAMIN JEREBIC
12. DIJANA KOŠTRO
13. MATJAŽ HORVAT
14. RENATA PINTARIČ
15. MATJAŽ MIHELIČ
16. SILVA ZEPAN
17. ANDREJ RAŠL
18. CLAUDIA BEGUŠ MIHELIČ  
19. TADEJ MURKO
20. INES CIGULA
21. SREČKO TIKVIČ
22. ANA ZOREC
23. IVAN JURKOVIČ
24. TATJANA RUTAR
25. STANE HORVAT
26. STANISLAV ZAVEC
27. IVICA KOLETNIK
28. DUŠAN RIS
29. ANDREJ ERBUS

Lista kandidatov NSi za 
Mestni svet MO Ptuj
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Skeniraj QR kodo 
in preberi program.



Glasujte za!

kandidat za župana

Štefan Petek

za Ptuj

Naše aktivnosti 
lahko spremljate 
na družbenih 

medijih.

Več o programu in 
kandidatih preberite 

na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

S svojo ekipo in 
našim delom 
bomo poskrbeli 
za razvoj in 

preboj naše 
občine.• ZA USPEŠNI Ptuj in spodbujanje gospodarstva ter    

 ureditev prometne infrastrukture!
• ZA ZDRAVI Ptuj in zagotovitev obnove    
 vodovodnega sistema ter nadgradnje   
 Urgentnega centra Bolnišnice Ptuj!
• ZA ŽIVI Ptuj in nov ritem starega mestnega  
 jedra ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Štefan Petek
Naše aktivnosti 
lahko spremljate 
na družbenih 

medijih.

Več o programu in 
kandidatih preberite 

na spletni strani 
gibanjesvoboda.si

S svojo ekipo in 
našim delom 
bomo poskrbeli 
za razvoj in 

preboj naše 
občine.• ZA USPEŠNI Ptuj in spodbujanje gospodarstva ter    

• ZA ZDRAVI Ptuj in zagotovitev obnove    
 vodovodnega sistema ter nadgradnje   

• ZA ŽIVI Ptuj in nov ritem starega mestnega  
 jedra ter ustvarjanje novih delovnih mest.
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666
• ZA USPEŠEN Ptuj in spodbujanje gospodarstva 
    ter ureditev prometne infrastrukture! 
• ZA ZDRAV Ptuj in zagotovitev obnove 
    vodovodnega sistema ter nadgradnje 
    Urgentnega centra Bolnišnice Ptuj! 
• ZA ŽIV Ptuj in nov ritem starega mestnega 
    jedra ter ustvarjanje novih delovnih mest. 
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ZA občino, v kateri

✓   je osebna lastnina sveta in vsi, ki trdo delajo in ustvarjajo, 
cenjeni;

✓  vsi pijemo čisto vodo, jemo zdravo hrano, se gibljemo 
na zelenih površinah in imamo dostop do zdravstvene 
oskrbe;

✓  noben otrok, ne glede na to, v kateri četrtni skupnosti živi, 
ne čaka šolskega avtobusa pod milim nebom, sploh pa 
ne v dežju in snegu;

✓  nihče ne izgublja živcev zaradi slabe internetne povezave 
ali neurejene cestne infrastrukture;

✓  smo ponosni na svojo kulturno dediščino, z njo spoštljivo 
ravnamo in jo znamo postaviti na ogled;

✓ plačujemo nizke stroške ogrevanja in odvoza smeti;
✓  se izogibamo besedam: »Tega se ne da narediti«, pogov-

arjamo se z argumenti, z jasnimi in preprostimi beseda-
mi, se spoštujemo in sodelujemo ne glede na to, iz 
katerega gnezda kdo prihaja.

Za nov, svež veter in ljudskost. Za topel Ptuj.

Na glasovnici za županjo obkrožite  3.

Na glasovnici za mestni svet obkrožite  3.

Vaše zaupanje bomo upravičili s tem, da ne bomo le delali, 
temveč bomo tudi naredili.

3
Občina so ljudje!

SUZANA LARA KRAUSE
ZA ŽUPANJO

NAROČNIK: Slovenska ljudska stranka, Gospodinjska 8, 1000 Ljubljana



DRAGE OBČANKE IN DRAGI OBČANI

ZAKAJ NA VOLITVE ?
ZA STAREJŠE IN INVALIDE

Spoznavamo, da smo povsem zapostavljeni, odrinjeni na 
družbeni rob, v politiki se nas ne obravnava kot enakopravne 
državljane. Ugotavljamo, da v tej družbi od volitev 2022 dalje 
starejši nismo nikomur več mar.

Če bi bilo drugače:
•  ne bi stali v vrstah na žgočem soncu in se prerivali za pravico 

do bona za digitalno usposobitev - diskriminacija !
•  nas ne bi v mnogih domovih za starejše obravnavali kot 

številke !
•  nas ne bi v bolnišnicah malomarno zamenjevali !
•  bi po hitrem postopku začeli takoj s postavljanjem modela 

oskrbe na domu
•  bi nas vključevali v aktivnosti v katerih bi bili lahko družbi še v 

veliko pomoč
Očitno nas nihče noče, obravnava se nas samo kot družbeno 
breme!

ZAKAJ NA VOLITVE ?
Zato, ker se godi krivica nam starejšim in tudi 
izkoriščanim delavcem!

Kot občinski svetniki:
•  bomo zahtevali gospodarno rabo in izvajali nadzor nad 

koriščenjem sredstev iz občinskega proračuna
•  se bomo borili za urejeno osnovno zdravstvo v zdravstvenem 

domu in dostop starejših in invalidov ter vseh občanov do 
zdravstvenih storitev

•  za organizacijo oskrbe na domu v modelu, kjer starejši ne bodo 
prepuščeni finančnim zmožnostim občine

TU SMO
ZA naše otroke, ZA vnuke ter mnogi še vedno sposobni 
delati na mnogih področjih v dobrobit družbe!

2

KANDIDATI ZA SVETE 
ČETRTNIH SKUPNOSTI MO PTUJ

ČETRTNA SKUPNOST BREG - TURNIŠČE   
VE 3  - Cvetka Dobnik
ČETRTNA SKUPNOST CENTER              
VE 1  - Nina Urbančič Čuček
ČETRTNA SKUPNOST GRAJENA             
VE 1 -  Ivan Gajzer; VE 3  -  Marija Ana Malovič 
ČETRTNA SKUPNOST LJUDSKI VRT            
VE 1 -  Silva Gorjup; VE 3 - Franc Kozel  
ČETRTNA SKUPNOST ROGOZNICA              
VE 1 -  Roman Žmavc; VE 7 -  Marta Tušek

NAJPOMEMBNEJŠI PROGRAMSKI CILJI:
•  Za pravične pokojnine, varno, dostojno starost in 

uveljavljanje temeljev dolgožive družbe
•  Za reševanje stanovanjske problematike – varovana 

stanovanja, DU in dnevni centri za starejše in neprofitna 
najemna stanovanja za mlade.

•  Za javno in dostopno zdravstvo in zobozdravstvo 
brezplačno (dvoživke, koncesije).

•  Za spoštovanje principov demokratične ustavne  
ureditve in zakonodaje

•  Za pravičnost, solidarnost, spoštljivost vseh 
deležnikov v družbi tudi na drugih področjih življenja 
in dela ( medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo )

• Za ohranitev zdravega okolja našim potomcem.

KANDIDATI DeSUS 
ZA MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

Marta Tušek
Roman Žmavc
Ana Stopinšek

Franc Kozel
Nina Urbančič Čuček

Milan Krajnik
Marjana Predovnik

Žarko Markovič
Cvetka Dobnik
Manfred Žoher

ZA NAŠ PTUJ –
PRIJAZEN VSEM GENERACIJAM
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Lina Habjanič
Boštjan Koražija
Majda Anzelc
Mario Hlušička
Lucija Lah
Vinko Reš
Dora Lenart
Bastian Jerenko
Romana Habjanič
Mišo Perkovič

BOŠTJAN  
KORAŽIJA
županski kandidat
občine Ptuj

Korajžno skupaj  
za solidaren in 
kulturno-zelen Ptuj!

ZA 
VSE

Policijska postaja Ptuj, Osojnikova cesta 29, 
telefonska številka: 02 780 91 00 (ali 113),

Gasilski dom Ptuj, Natašina pot 1a, 
telefonska številka: 02 746 47 31 (ali 112);

Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, 
telefonska številka: 02 787 15 00 (ali 112);

Bolnišnica Ptuj, Potrčeva cesta 23, 
telefonska številka: 02 749 14 00;

Center za socialno delo Ptuj, Trstenjakova ulica 5, 
telefonska številka: 02 787 56 00;

Mestna občina Ptuj, 
splošne informacije: 02 748 29 99;

Upravna enota Ptuj, 
splošne informacije: 02 798 01 00.

SOS telefon: 080 11 55

Pomembne informacije in 
telefonske številke
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PRAZNIČNI KINO VRTIČEK: 
ZORAN FURMAN: OTROCI 

SVETA

10. 12., 10.00 

Mestni kino Ptuj

ADVENTNI ČAS V PRAVLJIČNEM 

GOZDU “RDEČA KAPICA”

4., 11 in 18. 12., 16.0 –19.00

Mohorkova graba

NATALIJA TUMPEJ TRIO: LET IT 
SNOW! LET IN SNOW! ...

22. 12., 20.00

CID Ptuj

PRIREDITVE, KULTURA IN IZOBRAŽEVANJE

NAPOVEDNIK 
DOGODKOV

ČETRTEK, 1. 12.

17.00: Pravljična urica z jogo, literarno srečanje, namenjeno otrokom 
od 4. leta starosti, zaželeni so copatki in lahna oblačila, Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj; 18.00: Družinska razmerja: Podporna skupina za ločitev, 
svetovalnica ob razvezi zakonske zveze ali prekinitvi zunajzakonske sku-
pnosti (Darja Nadelsberger Bene), možni individualni dogovori, obvezne 
prijave, Špajza modrosti; 19.00: Zaključek Bralne značke za odrasle, 
osrednji gost večera bo Tone Partljič z izjemno knjigo Strnišča, ki jo kra-
sijo fotografije mojstra Stojana Kerblerja, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

PETEK, 2. 12.

9.00: Kako naprej – ob kavi in čaju, podporna skupina in svetovalnica 
za družine (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 9. 12., 16. 12. in 23. 
12.); 14.00–16.00: Otroci narave, redna srečanja mladih okoljevarstve-
nikov in ljubiteljev živali (vsak petek), obvezne prijave, CID Ptuj; 17.45: 
Prižig pravljičnih luči, tradicionalno prižiganje božičnih luči v starem 
mestrnem jedru, Zavod za turizem Ptuj; 18.00: Ana Šušter Kraner: Moj 
svet, odprtje likovne razstave profesorice likovne umetnosti, ki trenutno 
poučuje na OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, CID Ptuj; 18.00: Primu-
sove vinske zgodbe: Zimski večer penin, tradicionalni vinsko-kulina-
rični večer že 19. sezone v družbi izbranih vin (obvezne prijave), Grand 
hotel Primus (Klub Gemina XIII) (24,90 €)

SOBOTA, 3. 12.

10.00–13.00: Jaz tebi – ti meni: Zima in prazniki, tradicionalna izme-
njava zimskih rabljenih oblačil za ženske, moške in otroke, CID Ptuj; 
11.00: Ta veseli dan kulture: Kdo je napravil Vidku srajčico, brezplač-
na lutkovna predstava, prirejena po pravljici Frana Levstika, in muzejska 
delavnica za družine, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 

NEDELJA, 4. 12.

16.00–19.00: Adventni čas v pravljičnem gozdu »Rdeča kapica«, 
ogled božično okrašenega pravljičnega gozda, naravnega adventnega 
venca, Božičkove hiške in statičnih jaslic, Mohorkova graba (tudi 11. 12. 
in 18. 12.) (otroci 2–15 let: 5 €, odrasli: 7 €)

PONEDELJEK, 5. 12.

10.00–12.00: S slikanjem krepim odnose v družini, likovna delavnica, 
na kateri boste raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih iz-
boljšati in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo 
v sebi (Saša Bezjak), Špajza modrosti (tudi 12. 12. in 19. 12.); 14.00: 
Družina v filmu, podporna skupina za družine na Zoomu (Saša Bez-
jak), Špajza modrosti (tudi 12. 12. in 19. 12.); 18.00: Psihoterapevtsko 
svetovanje, brezplačno individualno svetovanje z namenom izboljšanja 
sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe … 
(Zlatko Zimet), Špajza modrosti (tudi 12. 12. in 19. 12.)

TOREK, 6. 12.

15.00: Kreativni torek v Špajzi: Praznično ustvarjanje, ustvarjalna de-
lavnica za vse zainteresirane od 5. leta starosti (Saša Bezjak), Špajza 
modrosti (tudi 13. 12. in 20. 12.), 16.00–20.00: Svetovalnica za mlade: 
Insta po#moč, brezplačen in popolnoma zaupen program psihološke 
pomoči Insta po#moč, namenjen mladim med 12. in 29. letom starosti 
(Monika Ficjan, Eva Sedlašek in Anja Kragolnik), CID Ptuj (tudi 12. 12., 
20. 12. in 27. 12.)

SREDA, 7. 12.

13.00: Harry Potter Klub, ustvarjalna delavnica za mlade ljubitelje Har-
ryja Potterja (Martina Frangež), Špajza modrosti (tudi 14. 12. in 21. 12.); 
18.00: Klementina Golja: Abstraktne podobe krajin, odprtje razsta-
ve umetniških del akademske umetnice, ki nas popeljejo v abstraktne 
podobe krajin, v katere se prikradejo različni simbolni artefakti, Galerija 
Luna Ptuj

ČETRTEK, 8. 12.

13.00: Po šoli v Špajzo, brezplačne dejavnosti za učence (Martina Fran-
gež), Špajza modrosti (tudi 15. 12. in 22. 12.); 19.30: Virtuozna jesen: 
Antea Poljak, koncert priznane mezzosopranistke ob klavirski spremlja-
vi (Ivan Pernicki), Društvo Arsana, Ptujski grad (slavnostna dvorana)

SOBOTA: 10. 12.

18.00: Koncert mandolinske skupine Amos, letni koncert mandolinske 
skupine Amos z gosti (vokalna skupina Agape), Narodni dom Ptuj (5 €)

TOREK, 13. 12.

9.30–11.00: Srečanja Zaupam si, brezplačna srečanja za nosečnice in 
mamice na starševskem dopustu v sklopu festivala Dojiva se – zaupam 
si, pod okriljem Veva, spletne šole za starše, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 
(Mladinski oddelek); 17.00: Igralna urica s knjigo, literarno srečanje, na-
menjeno otrokom od 5. do 9. leta starosti, zaželeni so copatki in lahna 
oblačila, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (pravljična sobica)

ČETRTEK, 15. 12.

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

PETEK, 16. 12.

18.00: Dobrodelni večer za živali, Otroci narave vabijo na dobrodelni 
večer zbiranja hrane ter drugih potrebščin za živali za društvo AniMa – 
Animals Matter, ki rešuje in pomaga živalim, CID Ptuj

SOBOTA, 17. 12.

10.00–18.00: Klementina Golja: Abstraktne podobe krajin, vodeni 
ogled po razstavi umetniških del akademske umetnice in sočasne posli-
kave obrazov za otroke (Tjaša Čuš), Galerija Luna Ptuj
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Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa ali 
odpovedi prireditev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

GLEDALIŠČE (več na mgp.si)

KINO (več na www.kinoptuj.si)

10.00–13.00: Volneni okraski, muzejska delavnica za družine, na kateri 
boste lahko iz volne izdelali novoletne okraske in si ogledali razstavo 
Veščine in skrivnosti mojstrov in mojstric tkanja; 15.00 in 17.00: Bo-
žičkovanje pri »Rdeči kapici«, rezervacije samo po predhodnem naro-
čilu, Mohorkova graba; 18.00: Praznični koncert mandolinske skupi-
ne Amos, tradicionalni praznični koncert mandolinske skupine z gosti 
MoPZ Jezero, instrumentalno vokalna skupina Halonga Potepuhi, Dom 
krajanov Budina-Brstje

ČETRTEK, 22. 12.

20.00: Natalija Tumpej Trio: Let it Snow! Let in Snow! Let it Snow!, 
solo koncert priznane pevke in vokalistke glasbene skupine Jazz Ladi-
es, v sodelovanju z Markom Korošcem na kontrabasu in s Stanetom 
Hebarjem na kitari, CID Ptuj

NEDELJA, 25. 12.

17.00: Božični večer v Mohorkovi grabi, tradicionalni božični večer s 
koncertom v organizaciji MoPZ Grajena, Mohorkova graba

PONEDELJEK, 26. 12.

12.00–15.00: Brunch v Termah Ptuj: Pisani božič, kulinarično razva-
janje z bogatim izborom jedi na bifeju in neposredno pred vami (show 
cooking), s kuharskim chefom Robertom Žibratom, Terme Ptuj (Grand 
hotel Primus) (23,90 €, otroci do 12 let: 13,90 €, otroci do 4 let: brez-
plačno v spremstvu staršev); 16.00–19.00: Žive božične jaslice v pra-
vljičnem gozdu »Rdeča kapica«, tradicionalni ogled božično okrašene-
ga pravljičnega gozda, velikega naravnega adventnega venca, statičnih 
in živih božičnih jaslic s predstavama ob 17. in 18. uri, Mohorkova gra-
ba (do 30. 12.) (otroci 2–15 let: 6 €, odrasli: 9 €, družinska: 25 €)

TOREK, 27. 12.

7.30–15.30: Brezplačno počitniško varstvo, Špajza modrosti 

SREDA, 7. 12.

10.00: Filmska čajanka: Mala mama (Petite maman), Céline Sciamma, 
Francija, 2021, 73 min, domišljijska drama, ki raziskuje velika življenjska 
vprašanja z izrazito ženske perspektive, projekciji filma bo sledilo druže-
nje ob čaju in pecivu, Mestni kino Ptuj (5 €/4 €)

PETEK, 9. 12.

17.00: XR-kino: Spoznajmo navidezno resničnost (VR), brezplačna de-
lavnica je primerna za odrasle in za mladostnike (10+), o možnostih, ki 
jih prinašajo nove tehnologije (Marko Cafnik), potrebne so prijave, Mestni 
kino Ptuj (Mala dvorana)

SOBOTA, 10. 12.

10.00: Praznični Kino vrtiček: Zoran Furman: Otroci sveta, praznično 
potopisno predavanje, na katerem bodo otroci lahko spoznali življenje 
vrstnikov na drugem koncu sveta, ki se vrti daleč stran od televizije, 
tablic ali telefonov, Mestni kino Ptuj (5 €/4 €)

SREDA, 14. 12.

10.00: Posvet o ptujski veduti, javni posvet organizirajo Slovensko 
umetnostnozgodovinsko društvo, Zavod za varstvo kulturne dediščine 
RS in MO Ptuj, Mestno gledališče Ptuj (Mala dvorana); 15.00: 38. Festi-
val LGBT filma: LGBT_SLO_1984, Boris Petkovič, Slovenija, 2022, 87 
min, dokumentarni film, ki usmerja pogled v Festival Magnus – homose-
ksualnost in kultura, Mestni kino Ptuj

ČETRTEK, 15. 12.

15.00: 38. Festival LGBT filma: Bent (Bent), Sean Mathias, Japonska, 
1997, 105 min, zgodovinska romantična drama

PETEK, 23. 12.

17.00: XR-kino: Spoznajmo nadgrajeno (AR) in mešano resničnost 
(MR), brezplačna delavnica je primerna za odrasle in za mladostnike, 
(10+) o možnostih, ki jih prinašajo nove tehnologije (Marko Cafnik), po-
trebne so prijave, Mestni kino Ptuj (Mala dvorana)

ČETRTEK, 1. 12.

19.30: Daniel Glattauer: Čudež, katastrofalno zabavna komedija uspe-
šnega avstrijskega dramatika o razmerju dveh zaljubljencev, gostuje Na-
rodni dom Maribor, Mestno gledališče Ptuj (za Izven) (16 €)

SOBOTA, 3. 12.

9.30, 11.00 in 12.00: Jelkin čudež, otroška humorna in iskriva zimska 
pravljica o hrepenenju, prijateljstvu in drobnih čudežih (za predšolske 
otroke in OŠ), gostuje KU-KUC gledališče, Mestno gledališče Ptuj (za 
Izven, abonma Lunica, abonma Zvezdica) (8 €)

ČETRTEK, 8. 12.

19.30: Milan Grgić: I♥Njofra, zaprašena, staromodna in rahlo nostalgič-
na komedija za vse jugonostalgike in tiste, ki to niti slučajno ne želijo biti. 
Režija: Samo M. Strelec (za Izven), Mestno gledališče Ptuj (18 €)

NEDELJA, 11. 12.

19.30: Vlatko Stefanovski s svojim triom, koncert, posvečen premieri 
Mirka Stefanovskega, Vlatkovega očeta, ki je na odru mestnega gleda-
lišča Ptuj prvič nastopil 11. decembra 1957, Mestno gledališče Ptuj (za 
Izven) (v predprodaji (do 4. 12.): 25 €, redna cena: 30 €)

SREDA, 14. 12.

19.30: Tadej Toš: Freestyle, predstava najhitreje govorečega in gosto-
besednega Ptujčana, ki vas bo nasmejal do solz, Mestno gledališče Ptuj 
(18 €)

ČETRTEK, 15. 12.

20.00: Nik Škrlec: Zdrava pamet, noro dobra monokomedija za mla-
dostnike (12+) o možganih, naših mislih in vseh vragolijah, ki nam jih Fo
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uganjajo, Mestno gledališče Ptuj (za Izven) (otroci, dijaki, študentje, upo-
kojenci, invalidi: 16 €; redna cena: 19 €)

PETEK, 16. 12.

20.00: Vox Arsana: Praznični koncert, energetsko nabit praznični kon-
cert priznane ptujske zasedbe Vox Arsana, Mestno gledališče Ptuj (za 
Izven) (20 €)

SOBOTA, 17. 12.

9.30, 11.00 in 12.00: Čudežna novoletna omara, otroška predstava (3–
10 let), gostujejo Enostavno prijatelji, Mestno gledališče Ptuj (za Izven, 
abonma Lunica, abonma Zvezdica) (8 €)

NEDELJA, 18. 12.

17.00: Vesna Neferamis: Koncert, triurni dogodek, poln čudovitih vi-
bracij umetnice Vesne Neferamis ob spremljavi izrazne plesalke Mie 
Frangeš, bo zagotovo poslastica za dušo, Mestno gledališče Ptuj (za 
Izven) (23 €)

SREDA, 21. 12.

19.30: Svetlana Makarovič: Mrtvec pride po ljubico, drama, ki ima 
korenine v istoimenski ljudski pesmi in tudi v Prešernovi predelavi Bur-
gerjeve Lenore, v koprodukciji MGP in PGK, Mestno gledališče Ptuj (za 
Izven) (18 €)



Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen. Terme Ptuj, Pot v toplice 9, 2251 Ptuj, T: 02 74 94 506, E: hotel.primus@terme-ptuj.si, www.sava-hotels-resorts.com
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Rezervacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.siInformacije: 02 74 94 150, wellness@terme-ptuj.si

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

Podarite svojim bližnjim darilni bon za 
sprostitev v savnah in bazenih Term Ptuj ali 
razvajanje v Valens Augusta Wellnessu.
Možnost nakupa darilnih bonov preko naše spletne 
strani: www.sava-hotels-resorts.com/si/poisci-in-
rezerviraj/darilni-boni ali na recepcijah Term Ptuj.

PRIHAJA ČAS OBDAROVANJ 
IN RAZVAJANJA

MESEC ZA REGENERACIJO 
IN POMLADITEV
Pripravite se na praznične dni! Poskrbite 
za mladosten videz kože in sijaj z 
vrhunskimi kozmetičnimi tretmaji 
dermokozmetike REVIDERM.
Wellness ponudba velja do 30. 12. 2022.

PRIMUSOVE VINSKE ZGODBE
“ZIMSKI VEČER PENIN”
Petek, 2. 12. 2022, ob 19.00 uri
Cena strežene večerje z izbranimi peninami: 24,90 €/osebo

MESEC ZA REGENERACIJO 

Do -15% 

popusta na 

izbrane nege 

Reviderm 

+ darilo

TP_Oglas_ptujcan_NOVEMBER_0411_22_N.indd   1TP_Oglas_ptujcan_NOVEMBER_0411_22_N.indd   1 07/11/2022   12:2207/11/2022   12:22
NAJBOLJŠI NA PTUJU!

www.bodylife.si
051 60 60 52

VSAK MESEC V VAŠEM NABIRALNIKU.
ČASOPIS MO PTUJ
9.200 GOSPODINJSTEV

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



Sledite nas na:

Nepremičnine Ptuj

nepremicnineptuj
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.

KONCERT
DOMINIKANSKI SAMOSTAN PTUJ, VELIKA DVORANA

22. 12. 2022 OB 19.00 

ZBOR SNG MARIBOR

Božicno -
novoletni

www.dominikanskisamostan.si


