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GLAVNE TOČKE PROGRAMA MI & ČUŠ 

1. GOSPODARSKA KOMUNALNA INFRASTUKTURA, CESTE, 
KANALIZACIJA, PLOČNIKI, RAZSVETLJAVA 

 Ureditev gospodarske infrastrukture: Zavedamo se, da gospodarska infrastruktura ni 

zgledno urejena na celotnem območju MO Ptuj, zato bomo na največjih vzdržnih virih 

financiranja razvijali in obnavljali cestne odseke ter aktivno vključevali druge 

infrastrukturne organizacije (javna razsvetljava, elektro napeljave, telekomunikacije, 

vodovodno in kanalizacijsko omrežje itd.) in tako s skupnim pristopom znižali vlaganja v 

infrastrukturo in dolgoročno poskrbeli še za naslednje generacije. 

 Zavedamo se, da telekomunikacijsko omrežje na posameznih odsekih MO Ptuj ni urejeno, 

kot bi bilo potrebno. Operaterji se sicer sami odločajo, kjer bodo širili novo optično 

omrežje, ampak ko vgrajujemo druge infrastrukture, se v večini primerov pridružijo k so-

polaganju, saj je to veliko cenejše. V MI & ČUŠ bomo oblikovali strategijo vseh 

infrastrukturnih vlaganj, povezali TTK vlaganja z javno razsvetljavo, daljinskim ogrevanjem, 

elektro posodobitve, komunalne ureditve (dotrajan vodovod in nedokončana kanalizacija 

idr.).  S skupnim sodelovanjem po posameznih manjših odsekih bomo uredili vse potrebne 

infrastrukturne posege, prihranili pri investiciji zaradi delitve stroškov ter dosegli trajnost, 

da ne bo več potrebno naknadnih posegov v cestišča in krpanje lukenj. Skupaj za trajnostno 

naravnano občino. 

 Zavedamo se, da komunalna infrastruktura ni zgledno urejena na celotnem območju 
mestne občine. Zato bomo na vzdržnih virih financiranja razvijali in obnavljali 
infrastrukturne objekte in naprave po posameznih dejavnostih, da bi zmanjšali 
obremenjenost okolja. Pospešeno bomo nadaljevali projekt odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, vključno z malimi čistilnimi napravami. Poudarek bo na izgradnji v ruralnem območju 
in zaselkih izven mestnega jedra, kjer je kanalizacijsko omrežje kljub investicijskim 
vlaganjem v mandatu 2014–2018–2022 še vedno ena od pomembnih nalog. 

 Prometni razvoj bo sledil prometni strategiji, s tem pa bomo dobili več kolesarskih poti, 
več brezplačnih časovno omejenih parkirnih mest, več prostora za brezskrbno gibanje v 
starem mestnem jedru. Širili bomo tudi proge brezplačnega mestnega avtobusa na 
območja vseh četrtnih skupnosti ter jih prilagodili potrebam občanov, obratovanje 
električnega vozila Zapeljivec in sistem izposoje koles Pecikl z nadgradnjo na električna 
kolesa. Zmanjšali bomo število neosvetljenih cestnih površin. Prometni razvoj mora slediti 
trendu izgradnje pločnikov za pešce in kolesarskih poti, pri čemer je izgradnja kolesarske 
infrastrukture že v fazi na nekaterih prometnih vpadnicah. Več kot potrebno je nemudoma 
pristopiti k izgradnji kolesarske poti in pločnika od Maistrove ulice do Štukov in nato naprej 
proti Vurberku. Stanje od Grajene naprej je katastrofalno, saj ni pločnika in urejenih 
kolesarskih poti. Hoja ob robu cestišča državne ceste, ki služi kot šolska pot, je izjemno 
nevarna za šoloobvezne otroke in ostale udeležence v prometu.  

 Poskrbeti je potrebno za prepoznavno in nedvoumno označevanje ptujskih znamenitosti, 
ulic, zaselkov in kolesarskih poti idr.  

 Zavzemali se bomo za izgradnjo pločnika na lokalni cesti v Orešju do »Hincejeve sekvoje«. 

 Prav tako se bomo zavzemali za širitev LC328091 Ptuj – Dvorjane in umestitev varnih 
šolskih poti ter kolesarske steze ali pasu. 

 Krepili bomo dialog z državo, ki ima v pristojnosti dobršen del in skrbi za prometno  
infrastrukturo in vodotoke. Če želimo premike, je potrebno usklajevanje ter svoje 
infrastrukturne načrte prilagajati državni strategiji oz. najti skupen konsenz. Mačehovski 
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odnos do najstarejšega mesta se mora preleviti v državna vlaganja in uresničevanje potreb 
po prometni agilnosti, rednem vzdrževanju infrastrukture in sanaciji vodotokov.   
 

2. VZPOSTAVITEV SISTEMA GRADNJE IN PRENOVE OBČINSKIH CEST 
 

 Vsi si želimo urejene ceste, pločnike, javno razsvetljavo, avtobusne postaje in varne šolske 
poti, pa vendar se v vsakem mandatu premalo pozornosti namenja k ureditvi cestne 
infrastrukture. Namesto predvolilnih obljub se raje vlaga v večje infrastrukturne projekte, 
ki so sami sebi sicer namen, ampak ker osnove niso urejene in se ne sledi skupnim 
razvojnim ciljem, dolgoročno ne prispeva k razvoju MO Ptuj. MI & ČUŠ ne bo gradil 
spomenikov ter populističnih projektov, temveč bomo v prvem mandatu največji del 
prispevali k ureditvi osnov, ki bo sledil skupnemu cilju za oživitev mesta Ptuj in četrtnih 
skupnosti.  
 

 Težava občine je, da imamo hkrati odprtih preveč naložb v ceste. Te naložbe se zaradi 

zahtevnosti vlečejo dolga leta, končni rezultat pa so kratki odseki, ki ob dokončanju celotne 

trase že delno propadajo, predvsem pa je gradnja po tako dolgih etapah ekonomsko 

neupravičena. V sodelovanju z občinskim svetom in četrtnimi skupnostmi bomo predlagali 

manjše število projektov, ki pa bodo izvedeni hitreje in ekonomsko bolj učinkovito.  

 

 Tovorni promet iz naselij (na AC in regionalne ceste): Težki tovorni (in traktorski) promet iz 

industrijskih obratov se naj usmeri mimo naselij na AC in po regionalnih cestah. Z 

izogibanjem cestnine tovorni promet zraven nevarnosti, onesnaženja in hrupa povzroča 

tudi obsežno škodo na občinskih cestah (posedene in luknjaste ceste), ki jih mora plačevati 

občina. Zavzemali se bomo za prepoved tovornega prometa razen dostave od Suhe veje 

do Hajdine, enako kot je naprej proti Miklavžu.  

 

 Prav tako se bomo zavzemali za: 

- izogibanje cestnine npr. Ormoška, Mariborska, Zagrebška (CP Ptuj, Perutnina, 

bioplinarna), Suha veja idr.; 

- obnovo Zagrebške iz sredstev odškodnine obvozne ceste v času obnove mostu; 

- vzpostavitev krožišč na Raičevi, Maistrovi ulici, Volkmerjeva cesta – 5. prekomorska, 

ureditev krožišča državne ceste Minoritski trg, Ormoška cesta, Osojnikova cesta, ki se 

ne premakne z mrtve točke;  

- pregledati izvedbe preplastitve vseh cest, ki so še v garanciji, in opraviti temeljito 

analizo in zahtevati popravilo slabo izvedenih del oziroma vnovčenje bančne garancije.  

3. VODOVODODNO IN KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 Zahtevali bomo revizijo poslovanja zunanje revizijske družbe – državne revizijske komisije, 
ki bo podala odgovore na zastavljena vprašanja glede 25 % izgub vode ter iz katerega 
naslova se plača ta izguba, saj imajo vsi občani na objektih svoje števce, ki se redno 
odčitavajo. Glede na zatečeno stanje je Komunalno podjetje Ptuj vrsto let neopravičeno 
zaračunavalo občankam in občanom MO Ptuj za 25 % višjo ceno, ker niso odpravili napak 
na omrežju navkljub plačilom iz naslova omrežnine in zadrževalo sredstva iz tega naslova. 
Vodovod pa je v katastrofalnem stanju. Se pravi, da je nekdo po izračunih 25 % dobesedno 
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ukradel občankam in občanom Ptuja, ker ni dosledno bdel nad izvajanjem sanacijskih del 
Komunalnega podjetja Ptuj.  

 

 Vodovodno omrežje: Vsi se zavedamo, kako pomembna je pitna voda ter čisto okolje brez 
odplak. Imamo dotrajano vodovodno omrežje, ampak se mu žal veliko premalo posveča. 
Dejstvo, da še ponekod pitna voda teče po azbestno-cementnih ceveh, je za nas 
nedopustno. Za MI & ČUŠ bo prioriteta obnova vodovodnega omrežja. Stroški omrežnine 
rastejo v nebo, v zameno pa ni urejeno, tako kot bi bilo potrebno, saj se že od leta 2014 ni 
ničesar vlagalo v vodovodni sistem. Mi bomo k temu problemu aktivno pristopili in 
občanom ter prihodnjim generacijam zagotovili pitno vodo.  

 

 Kanalizacijsko omrežje: V prihodnjih štirih letih se bo zagotovo potrebno veliko posvetiti 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda. K temu nas obvezuje zakonodaja, ki narekuje 
ureditev problematike odpadnih voda do 31. 12. 2025. Poudarek bo na izgradnji 
kanalizacijskega omrežja v ruralnem območju in zaselkih izven mestnega jedra, na 
območjih, kjer trenutno še ni predvidena gradnja kanalizacije. 
 

 Male čistilne naprave: Kjer kanalizacijsko omrežje ne bo mogoče, si bodo občani morali to 

problematiko reševati sami. Vgradnjo čistilnih naprav bomo bolje podprli s subvencijami in 

razvili strategijo za gradnjo večjih otočnih ČN po posameznih manj razvitih področjih, po 

posameznih mestnih četrtih. Pospešeno bomo izvajali projekt odvajanja in čiščenja 

odpadnih voda, s poudarkom na izgradnji skupnih malih čistilnih napravah. Ustanovili 

bomo skupnosti, v katere se bodo občani lahko vključevali ter tako približali in olajšali 

občanom prehod na urejeno komunalno infrastrukturo. V prihodnjih štirih letih bo to 

zagotovo eden večjih stroškov v proračunu. Na območjih, kjer trenutno še ni predvidena 

gradnja kanalizacije, bomo s podporami še naprej spodbujali gradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav, istočasno pa pripravili projekte, ki bi lahko bili v doglednem času umeščeni 

v aglomeracijo in nato izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Aktivno bomo pospešili obnovo 

vodovodnega sistema, kjer so izgube vode trenutno zelo visoke.  

 

 Že leta se na Ptuju opozarja, da je vodovodni sistem zastarel in dotrajan ter v zelo slabem 

stanju in da je obnova nujno potrebna. Cevi so stare več kot 50 let in so iz neustreznih 

materialov; večji del so azbestno-cementne cevi in PVC cevi, na katerih upravljalec 

mestnega vodovoda na leto beleži 400–500 defektov, ki se iz leta v leto povečujejo. 

 

 Na voljo bodo sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, kakor tudi v naslednji finančni 

perspektivi. Potrebujemo pa čim prej pripravljeno dokumentacijo in potrebna dovoljenja.  

 V zadnjih časih velikokrat opazimo rjavo obarvanost vode, kalnost vode ali moteno oskrbo 

vode, kar je odraz teh defektov v omrežju. Voda je polna tudi atrazina in nitratov, katero 

pa Komunalno podjetje Ptuj kot izvajalec javne službe že nekaj let rešuje, tako da globinsko 

vodo meša z plitvo. Izpostavljenost kemikalijam znatno poveča tveganja za razvoj raka, 

povzroča težave z plodnostjo, gestacijskim diabetesom idr. Teh težav ne smemo jemati 

tako zlahka, saj se nam lahko zgodi, da voda iz pipe ne bo več pritekla. Zaradi navedenih 

dejstev bi morali nujno razmisliti o prioritetah, predvsem kar se tiče obnove javne 

infrastrukture, kajti vsa leta se je bistveno premalo sredstev namenjalo za sprotno obnovo. 

Nevlaganje v infrastrukturo znižuje standard občanov. 

 

 Za javni vodovodni sistem je odgovorna občina in je po Zakonu dolžna zaračunavati 

najemnino po realni vrednosti infrastrukture (glede na dejavnike je potrebna nova cenitev 



6 
 

vrednosti infrastrukture). Omrežnina je strogo namenski denar za infrastrukturo, kjer večji 

del predstavlja strošek amortizacije, ki je namenjen obnovitvi in izboljšanju vodovodnega 

omrežja. S tem denarjem bi se moralo vsako leto dograjevati oz. izboljševati vodovodno 

omrežje, dotrajane dele pa redno obnavljati, saj v nasprotnem ni možna normalna dobava 

pitne vode.  

 Po podatkih Komunalnega podjetja Ptuj (poslovno poročilo) se je v letu 2021 porabilo 20 
% teh sredstev, prav tako v letu 2022, kar je občutno premalo. Vprašamo pa se, kam se je 
namenil preostali denar, ki ga v ta namen plačujemo vsi občani? 
 

4. AKTIVNO PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ DRŽAVNIH IN EVROPSKIH 

MEHANIZMOV  
 

 MO Ptuj se bo bolj pogumno in podjetneje lotila pridobivanja evropskih in drugih sredstev 

za občinske projekte. Ne sme se nam več zgoditi, da uspešno kandidiramo za evropska 

sredstva, potem pa od črpanja odstopimo in projekta ne izvedemo. Znotraj občinske 

uprave bomo jasno določili strategijo in cilje, ki jih bodo zaposleni morali doseči. K 

sodelovanju bomo povabili tudi strokovno usposobljene agencije za pripravo takšnih 

projektov, ki bodo uspešni pri razpisih za dodatno sofinanciranje. V tem mandatu smo 

pridobili manj sredstev, kot bi jih lahko. Nova perspektiva 2021–2027 je izziv, kar pomeni, 

da časa za počitek ne bo in bo potrebno takoj zavihati rokave. Potrebno bo pripraviti nove 

projekte, ki se bodo skladali s cilji, ki bodo določeni v prihodnjem petletnem mandatu. 

Vanje bomo skušali vključiti čim večje število deležnikov. Začeli bomo tudi s postopkom 

spremembe prostorskega načrta. Po podatkih MO Ptuj nima pripravljenih projektov za to 

finančno perspektivo, kar kaže na to, da je potrebno večje angažiranje vpletenih akterjev.  

 V Ljubljani se bomo za sredstva in podpore borili vsak teden, sicer nas bodo prehiteli drugi. 

  

5. PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA VZPOSTAVITEV INDUSTRIJSKE 

CONE IN GRADNJO STANOVANJSKIH ENOT; OPN SODELOVANJE 

MED OBRTNIKI, PODJETNIKI IN MESTNO OBČINO PTUJ 
 

Niti  ena  županska  ekipa,  kljub  vsem  opozorilom  stroke  in  javnosti,  ni  vzela  prostorske 

problematike kot enega od najbolj  perečih problemov in razlogov za stagnacijo razvoja Ptuja. 

Prav tako ni razumela, da je prostorska vizija gonilo gospodarskega in demografskega razvoja 

Ptuja z okolico. MOP nima službe ali osebe, ki bi se spopadla s prostorsko problematiko, prav 

tako ustrezno strokovne osebe, ki bi to tudi prevzela. Nima niti politične volje, saj je prostorska 

problematika za vodilne zgolj in samo zadeva, ki je obstranskega pomena. 

 

 Nakup zemljišča in vzpostavitev industrijske cone z vso potrebno komunalno in cestno 

infrastrukturo.  

 

 Obrtniki in podjetniki bodo vsak pričetek koledarskega leta povabljeni k predstavitvi 

projektov, ki čakajo občino v tistem letu ter seznanjeni s pomembnejšimi temami, ki 

zadevajo njihovo delovanje. Prav tako bo občinska uprava na voljo gospodarstvenikom za 

morebitno pomoč in sodelovanje; povabljeni bodo, da predstavijo svoje projekte. Ena 
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temeljnih nalog občinske uprave bo nudenje čim bolj celovite podpore gospodarstvenikom 

in obrtnikom pri njihovem razvoju. Občina se bo torej trudila zagotoviti ustrezne pogoje za 

poslovanje, da bomo postali obrtnikom in podjetnikom prijazna občina, vabljiva tudi za 

naložbe od drugod. Trudili se bomo, da omogočimo razvoj obrti na različnih primernih 

mestih v naši občini, predvsem z ustrezno urejenim prostorskim načrtovanjem.  

 

 Nova delovna mesta so nujen pogoj, če želimo Ptuj narediti privlačen za mlade in s tem 

izboljšati trend priseljevanja in posledično večanja števila prebivalcev v mestni občini. 

 

6. RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA 
 

 Vzpodbude drobnemu gospodarstvu za opravljanje dejavnosti v mestnem jedru, le-te 

aktivno vključiti v turistični ogled (rokodelstvo). Ptuj je to imel v petdesetih, šestdesetih in 

70. letih. MOP se kvartalno dobiva z gospodarstveniki na ravni njihove velikosti in skupaj z 

njimi išče rešitve za oživljanje in pospeševanje gospodarstva v regiji. Temu primerno dobiva 

povratne informacije in ideje direktno od gospodarstva. 

 

7. STANOVANJSKA POLITIKA IN URBANIZEM 
 

 Po letih odseljevanja prebivalcev se je v zadnjem obdobju trend obrnil in Ptuj je znova 
privlačnejši za priseljevanje. Da bi ohranili pozitivno rast prebivalcev, bomo zagotavljali 
podporo pri postopkih za gradnje novih družinskih hiš in stanovanjskih blokov. Zavedamo 
se potreb mladih družin in njihovih zmožnosti. Zato bomo znižali komunalni prispevek in 
nadaljevali z vlaganji v parke, igrala, rekreacijo ter skrbeli za kvalitetne storitve vrtca in šole 
ter varne poti do njih. Prizadevali si bomo tudi, da bi se v mesto vrnili Ptujčani in  Ptujčanke, 
ki so pred leti odšli in delajo drugod po Sloveniji ali v tujini.   

 Prizadevamo si za:  
o neprofitni občinski stanovanjski sklad, 
o vrstne hiše, 
o neprofitna stanovanja, 
o obnovo tridesetih bivalnih enot v lasti MO Ptuj, 
o priprava OPN za gradnjo stanovanjskih hiš na hribovitih pobočjih, saj je potrebno 

rodovitno zemljo v ravninskem delu uporabiti za kmetijstvo in prepotrebno 
samooskrbo,  

o občinska stanovanja, ki so prazna in v zelo slabem mestu. Ponudili jih bomo na 
trgu, da jih prevzamejo zainteresirani ter si v njih ustvarijo pogoje za življenje, ob 
tem pa bomo tudi privabili nove stanovalce v center mesta. Danes številna 
stanovanja samevajo in so v zelo slabem stanju.  
 

 Zagotoviti želimo ustrezno prostorsko načrtovanje in temu primerno prilagoditi OPN in 

OPPN, da ne pozidamo najboljših kmetijskih zemljišč temveč gradnjo iz ravninskega – 

kmetijskega dela preusmerimo na pobočja, ki so za kmetijstvo težja za obdelovanje ter le-

ta območja s spremembami prostorskih aktov uredimo kot zazidljiva.  

 Urgentno pristopiti k reševanju neurejenih zemljiškoknjižnih razmerij, saj občani sedaj za 

zemljišča, ki so jih brezplačno odstopili v last MO Ptuj, še vedno plačujejo NUSZ 
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(nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča), kar pomeni, da so občani v tem primeru 

finančno oškodovani in so upravičeni do prispevkov NUSZ za več let nazaj. 

 Stanovanja, ki so v MOP, se naj kategorizirajo in ponovno ovrednotijo ter se pravilno 

razdelijo po namenski rabi. Mlade družine naj imajo prednost pri  pridobivanju stanovanj 

kot stimulans (stanovanje je zmožno najemati zgolj in samo za 5 let – potem moraš ostati 

na Ptuju in si v tem času rešiti – vlagati v rešitev svojega stanovanjskega problema, ki bo 

tvoje). 

 Komunalni prispevek prilagoditi sosednjim in primerljivim občinam in s tem omogočiti željo 

po gradnji na območju MO Ptuj, pri tem pa zagotoviti vso infrastrukturo.  

 Obnova fasad v starem mestnem jedru.  

 Preoblikovati shemo porabe sredstev iz naslova najemnin, ki jih je pobiralo Podjetje za 

stanovanjske storitve Ptuj ter jih transparentno predstaviti javnosti.  

 Zagotoviti, da se izvede prenos stanovanj in nepremičnin iz Podjetja za stanovanjske 

storitve Ptuj na Mestno občino Ptuj, ki jih moralo Podjetje za Stanovanjske storitve Ptuj 

prenesti že s 1. 1. 2021 na Mestno občino Ptuj, skladno s Pogodbo 362-30/84-2 o 

pridobivanju, upravljanju in oddaji stanovanj med Podjetja za stanovanjske storitve Ptuj in 

Mestno občino Ptuj in aneksom k pogodbi številka 362-30/94 z dne 25. 2. 1994 in ročnostjo 

25 let štet od 1. 1. 1996. Stanovanja morajo preiti v last Mestne občine Ptuj nemudoma, 

zamude pri prenosu lastništva je potrebno oceniti ter temu primerno izvesti ukrepe.   

 

8. ARHEOLOGIJA  
 

 Poskrbeli bomo, da bo arheologija ponovno dobila svoje mesto v turistični ponudbi z 

arheološkim parkom Panorama in arheološkim razstaviščem. Aktualna županja je rekla, da 

potrebuje za to en mandat. Žal pri tem ni bila uspešna.  

 Prioriteta dela bo usmerjena v uresničitev tistega, za kar si posamezniki že vrsto let na Ptuju 

prizadevamo, in sicer da naše mesto končno dobi muzej, v katerem bo prikazan ves fond 

materialnih virov, ki so bili najdeni ob različnih izkopavanjih ali so bili začasno postavljeni in 

shranjeni v za tako dragocene predmete neprimernih skladiščih, kleteh in depojih. Dolžni smo 

pokazati svetu, da upravičeno že desetletja uporabljamo slogan »Ptuj, zakladnica tisočletij« in 

da ta slogan ne temelji na zgolj pisnih virih. Koliko let bo še potrebnih, da to uresničimo, čeprav 

imamo žitnico pod gradom, ki bi kot muzej opravičila tako z velikostjo kot tudi s samo lokacijo, 

kjer stoji. Podobno samevajo zgornji prostori povsem obnovljenega in restavriranega 

Dominikanskega samostana in samo kličejo, da se jih vsebinsko osmisli. Kaj pa Panorama, ki ji 

lahko brez pomisleka rečemo zakladnica rimske arhitekture? A to lahko samo rečemo tisti, ki 

vemo, kaj se pod njeno površino skriva. Za realizacijo projekta potrebujemo dve leti. Spodnji 

del Panorame je potrebno spremeniti v razstavišče, da bodo imeli vodniki kaj pokazati. 

 

 Arheološko razstavišče (odprti depo, namenjen obiskovalcem in turistom) 

Vzpostaviti stik s fakultetami s področja arheologije in omogočiti brezplačni izobraževalni 

proces arheologije na Panorami in posledično zagotoviti nastanitvene kapacitete v hotelih in 

ostalih nastanitvah, kjer se MO Ptuj odpove turistični taksi in participira del nočitev iz naslova 

državnih in evropskih finančnih mehanizmov. Vzpostaviti posvetovalni organ z Zavodom za 

varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije glede odprtih in perečih vprašanj kulturne 

dediščine Ptuja. Vzpostaviti vzdržno finančno konstrukcijo projekta Arheologije, kjer je 
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potrebno peljati z roko v roki z državnimi in evropskimi mehanizmi financiranja, ki bodo 

omogočali izvedbo projekta in nato stalne zaposlitve iz naslova državnega proračuna.  

 

9. ORMOŠKA CESTA IN OBVOZNICA 

Ptujska obvoznica je visoko na listi prioritet našega programa, saj gre za projekt, pomemben 

za vse Ptujčane, saj bo pomembno vplival na promet v našem mestu. Poleg tega je svetnica na 

naši listi hkrati tudi predsednica odbora civilne iniciative, ki se bori za čimprejšnjo izgradnjo le-

te in ki je bila tudi članica vladne medresorske delovne skupine (MDS), ki je iskala rešitev za 

umestitev obvoznice. Prav na našo pobudo se je na začetku mandata odvila izredna seja, ki je 

bila namenjena tudi temu vprašanju in kjer smo sprejeli edini sklep mestnega sveta, ki sploh 

omenja obvoznico. Nadalje je naša svetniška skupina predlagala tudi, da mestni svet opravi 

debato na temo različnih variant, ki so jih izrisali strokovnjaki, ki so tudi del MDS. Žal je bil 

sestanek na pobudo županje zaprt za javnost, na njem je pa prevladalo mnenje, da naj občina 

Ptuj predlaga svojo varianto, kar je tudi storila. Strokovnjaki znotraj MDS so jo izrisali (šlo je za 

različico stare variante, ki pride v Ptuj v industrijsko cono in potem naprej na Puhov most), 

vendar so jo tako strokovnjaki kot drugi člani MDS označili kot nesmiselno, saj ne sledi cilju, da 

je potrebno promet umakniti iz Ptuja. Žal pa to svetniki nismo izvedeli na sestanku ali seji, 

ampak iz drugih virov, čeprav je naša svetniška skupina predlagala, da se o te opravi razprava 

na mestnem svetu, vendar vodje drugih svetniških skupin tega niso želeli podpreti. 

Ocenjujemo, da je Ptuj tukaj zamudil veliko priložnost, da bi izbral drugo najboljšo varianto 

takoj za južno, in sicer t. i. sever–sever, ki obvozi Ptuj po severni strani in bi odprl cel severni 

del Ptuja, ter razbremenil center mesta. Tako se pa danes pogovarjamo zgolj o razbremenitvi 

vzhodnega dela Ptuja, kar je seveda zelo pomembno, ker ljudje trpijo ob sedanji vpadnici, 

vendar pa zelo parcialno gledano. Ptuj se bo pa v prihodnosti moral spopasti tudi s vprašanjem, 

kako umakniti promet iz centra Ptuja, saj je že zdaj ob konicah nevzdržen. Ob tem je potrebno 

povedati, da čeprav je južna različica najboljša za Ptuj, je za njeno izvedbo žal najmanj možnosti 

– in to že vse od vstopa Slovenije v EU in zaščite Šturmovcev v okviru Nature 2000, saj država, 

okoljevarstveniki in tudi strokovne službe EU ne pristajajo na to, da se gradi skozi Naturo, če 

obstajajo alternativne poti. Vztrajanje na južni varianti tako pomeni vztrajanje na tem, da 

obvoznice ne bo, ker brez države ne moremo speljati tega projekta. Trenutna severna varianta, 

ki je bila na nenavaden način izbrana za nadaljnjo študijo (kot vemo, je bila civilna iniciativa 

proti temu, da gre v obravnavo zgolj ena varianta), je neka kompromisna različica, ki gre delno 

pod naseljem Budina in za katero bodo nadaljnje študije povedale, ali je sploh izvedljiva. Tukaj 

bi bilo potrebno, da bi občina Ptuj bdela nad postopki in lobirala za sredstva, ki so na državni 

ravni potrebna za izvedbo teh študij, saj je od tega odvisno, kako hitro bomo prišli do državnega 

prostorskega načrta za obvoznico. Prav tako bo slej kot prej potrebno opraviti javno razpravo 

in k sodelovanju povabiti vse deležnike, tudi tiste, ki so iz različnih razlogov danes proti. Po naši 

oceni je tukaj civilna iniciativa naredila bistveno več kot MO Ptuj in Skupna občinska uprava, 

(ki v imenu občin vodi postopek), saj je s svojimi aktivnostmi in predlogi postopke ponovno 

oživela in jih pospešila, zato bi se jim želel zahvaliti za opravljeno delo, saj se zdi, da so bili večini 

mestnega sveta v tej sestavi bolj trn v peti, kot pa kaj druga. 
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10. GLASBENA ŠOLA 

V sodelovanju z ostalimi občinami ustanoviteljicami želimo zagotoviti ustrezen finančni model 
in sredstva, s katerimi bomo zagotovili izgradnjo nove glasbene šole na območju nekdanjega 
Koteksa in povezali novo glasbeno šolo s staro stavbo, katero bomo obnovili in zagotovili, da 
se bo program glasbenega izobraževanja izvajal na eni lokaciji.  

Na območju nove stavbe je potrebno zagotoviti prireditveni prostor z amfiteatrom, ki bo s 
hrbtom obrnjen proti veduti ptujskega gradu in bo dajal ambientalno spektakularen pogled na 
ptujski grad in reko Dravo ter omogočal prireditve na najvišjem nivoju. Nov objekt glasbene 
šole naj bo oblikovan s smernicami ZVKD in glasbene stroke, da bo objekt dosegel svoj namen. 
Finančna konstrukcija naj se sestavi na podlagi primerov dobrih praks iz drugih občin ter iz 
finančnih mehanizmov države in Evrope.  

11. UREDITEV PROMETA V STROGEM STAREM MESTNEM JEDRU 

IN GRADNJA GARAŽNE HIŠE 
 

 Zaprtje mestnega jedra je prisililo še tako priznane blagovne znamke, da so se zaradi 
pomanjkanja kupcev morale premakniti iz mestnega jedra. Celostna prometna strategija 
se je izkazala, da izbrani model na ožjem mestnem jedru Ptuja ne deluje, zato je potrebno 
najti bolj sprejemljivo rešitev, s katero bomo v staro mestno jedro pripeljali več 
obiskovalcev, ki se bodo tu zadrževali tekom celega dne.  

 Nujna je izgradnja garažne hiše v neposredni bližini strogega mestnega jedra (parkirišče 
Blagovnica Trstenjakova, za Upravno enoto Ptuj, na Lackovi ulici …). 
(Sprejete slabe odločitve v preteklosti so prisilile lokale, da se preselijo iz centra Ptuja na 

lokacije, kjer so za ljudi bolj priročne. Parkiranje je še eden izmed temeljnih vzrokov, zakaj 

ni več ljudi v mestu. Zato smo na podlagi večletnih izkušenj in opazovanji spoznali, da Ptuj 

potrebuje garažno hišo z nakupovalnim centrom). 

 Uvedba "Park&Ride" con na vseh glavnih vpadnicah mesta, ki bi jih povezali z brezplačnim 

mestnim avtobusom, da bi lahko predvsem dnevni delovni migranti in drugi obiskovalci 

puščali vozila na obrobju ter s tem razbremenili mestne vpadnice in samo mestno jedro.  

 

12. REORGANIZACIJA ZAVODA ZA TURIZEM PTUJ 
 

Zavod za turizem Ptuj deluje dobro, ampak ne služi prav temu, zakaj je bil v osnovi ustanovljen. 

Zato bomo Zavodu za turizem dali nove zadolžitve, ki bodo bolje sledile strategiji razvoja mesta. 

V osnovi potrebujemo zavod, ki bo povezoval vse prireditve s pestro ponudbo, društva, druge 

zavode, podjetnike in druge turistične ponudbe, lokalno in globalno. V mesto je potrebno 

vnesti življenje, organizirati več manjših in večjih dogodkov, ki bodo privabljali ljudi v mesto. 

Turistično pa moramo tudi nagraditi ponudbo, se digitalno posodobiti in ponujati pakete 

ponudbe, ki bodo zapolnile njegovo bivanje za več kot en dan. Veliko je enodnevnih turistov, 

zato moramo slediti boljši strategiji kot do sedaj, da se bodo le-ti v našem mestu zadržali več 

dni.    

Zavod za turizem naj se ukvarja s promocijo mesta in ne s prireditvami ter naj na mesečni ravni 
izvaja okrogle mize in srečanja z gostinci, s ponudniki nastanitvenih kapacitet, s kulturniki, 
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pridelovalci lokalnih prehranskih izdelkov in z drugimi deležniki, ki se tako ali drugače ukvarjajo 
s promocijo mesta. 

 

13. OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA – PTUJ, ŽIVO MESTO 
 

 Umestitev svetovnih in priznanih znamk v starem mestnem jedru in jim omogočiti 
brezplačen najem prostorov za obdobje 2–5 let in enostaven ter hiter dostop do lokalov in 
vzpostaviti dialog s trgovci (H&M, Muller, CCC, …), da v mestu morda v prostorih MOP s 
simbolično najemnino odprejo svoje trgovinice, 

 časovno odprtje mesta na principu 30–60 min; gre za brezplačno parkiranje, nato ustrezne 
sankcije za prekoračitev parkiranja v mestnem jedru in vzpostaviti sistem, ki bo omogočal 
nadzor nad številom parkiranih vozil v mestu, da ne prihaja do prenatrpanega mestnega 
jedra; 

 Zavod za turizem mora s partnerji skozi celotno leto ob vikendih vabiti v mesto vse 
obiskovalce in vzpostaviti promenado umetnosti, kulture, druženja vseh generacij in vseh 
žanrov glasbe;  

 dogovoriti se z lastniki vitrin, da ima MO Ptuj pravico do brezplačne uporabe vitrin z 
namenom promocije umetnikov; 

 pobratenje z novimi svetovnimi mesti, ki so nam primeri dobrih praks in so po kriterijih 
(prebivalci, zgodovina, velikost, umestitev idr.) sorodni;  

 privabiti vlagatelje, ki čutijo simpatijo do mesta in so pripravljeni vlagati v staro mestno 
jedro (PEKO); 

 zagotoviti dogodke v mestu med vikendi (odprta kuhna, burger fest, lokalna kulinarika, 
peka krofov, vino in glasba, vino in kulinarika, festival piva, festival čokolade, peka slaščic); 

 športne aktivnosti na tržnici (košarka, hokej na ledu, odbojka na mivki na tržnici); 

 zagotovi se mestni vlakec, ki bo vozil kot nekoč po mestu in med destinacijami (Terme, 
Ranca idr.); 

 občinske poslovne prostore bomo za simbolično najemnino 1 evra namenili tržni 
dejavnosti, javni zavodi pa ne bodo zasedali najbolj zanimivih lokacij v mestu;  

 ustanoviti delovna skupina za pripravo strategije turizma v Mestni občini Ptuj, kjer bodo 
vključeni vsi deležniki, ki se ukvarjajo s turizmom v našem mestu;  

 postavili bomo označevalne table znamenitosti in nočitev, ki bodo zajele vse ponudnike v 
celotnem mestu in bodo opremljene s QR kodo, kjer bodo turisti dobili več informacij; 

 vsebinska in urbanistična prenova Slovenskega trga in grajskega obzidja s širšo okolico; 

 smiselna umestitev novih mostov in brvi čez potoke Grajena, Rogoznica in Studenčnica s 
katerimi bomo olajšali poti pešcem in kolesarjem; 

 privabiti svetovno verigo hrane (turisti, mladi zaupajo le takemu) in mu omogočiti  
obratovanje »24« ur na dan – po vzoru večjih mest – prestolnic; 

 odpiralni čas muzejev, institucij, katerim tako ali drugače pomaga MOP, mora biti 7 dni v 
tednu; 

 omogočiti čim cenejši / ugoden / ekonomsko privlačen najem prostorov, 

 v starem mestnem jedru obuditi »Retro trgovine«, 

 v današnji zapuščeni gostilni Perutnine Ptuj (razmisliti o lastnem odkupu ali poiskati 
strateškega partnerja) kjer je nekoč delovala samopostrežna restavracija je treba najti 
primerljivo vsebino in jo oživeti. Pri tem zagotoviti, da bodo lahko v njej jedli tudi študentje 
na bone, ko se vrnejo iz študentskega okolja domov na Ptuj,  

 preveriti kvaliteto in kvantiteto gostinske ponudbe – Ptujčan je preprost človek, ki ne rabi 
nadstandarda, ki je povezan z visokimi cenami, ter pri tem v sodelovanju z obrtno zbornico 
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Ptuj – sekcija za gostinstvo najti ustrezno rešitev, ki bi spodbudila vračanje gostincev v staro 
mestno jedro in istočasno obogatila njihovo ponudbo,  

 povezati ponudbo v mestu – posodobiti turistično karto znamenitosti in aktivnosti, 
kulinariko, 

 ustvariti primerne pogoje za delovanje ponudnikov gostinske in ostale ponudbe, da turisti 
v našem mestu pustijo kak evro. 
 

PTUJSKA TRŽNICA (V MESTU) 

 

Čez dan … 

V Ptujsko tržnico je bilo v zadnjih dveh mandatih porabljenega ogromno denarja, MO Ptuj pa 

še vedno ni dobila tržnega prostora v takšni obliki, kot smo si predstavljali. Branjevke so večkrat 

opozarjale na težave, ponudba čez dan je vedno bolj suhoparna, mestna strategija glede 

parkiranja tudi ni dobra, tako da v tem smislu propadamo. Grozi nam, da lokalno pridelane 

hrane ne bo nihče hotel več prodajati v mestu. V MI & ČUŠ se bomo v prvi meri postavili za 

branjevke in lokalno pridelano hrano ter jim zagotovili tržne prostore, kot si zaslužijo – pokrite 

in varne pred prepihom (predlagamo snemljivo pokritje, ki je tudi cenovno dostopnejše in bo 

služilo tudi za prireditve npr. v primeru dežja). 

Ob večerih … 

Ptujska tržnica je tudi prireditveni prostor, ki kot takšen ob večerih ne deluje, kot bi lahko. V 

MI & ČUŠ predlagamo postavitev »trajnega« letnega odra z osnovno akustično opremo, ki se 

bi po potrebi dograjevala. Povabili bi neuveljavljene glasbene skupine, ki se želijo predstaviti, 

ter druge performerje, sodelovali bi z gledališčem, kinom ter drugimi zavodi, ki bi tudi 

prispevali svoj delež. Potrebno bi bilo organizirati letni program s prireditvijo ob večerih, 

dogajanjem med vikendom, potem pa postopoma razvijati ter povezati gostince s sloganom 

»oživimo mesto Ptuj« v smislu dobrodelnosti. Kot najprimernejšega za organizacijo in sestavo 

letnega programa različnih neuveljavljenih in uveljavljenih performerjev predlagamo Zavod za 

Turizem.  

Tržnici je treba dati vsebine in pripraviti za prireditve pri tem pa ustvariti prireditveni koledar 

na tržnici čez celo leto in zagotoviti nastope glasbenikov, plesalcev, pevcev, dnevom 

predstavitve društev…. 

14. RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU, DEDIŠČINSKEGA TER 

ADRENALINSKEGA IN ŠPORTNEGA TURIZMA 

• Oblikovanje skupne turistične ponudbe vseh zavodov za turizem spodnjega Podravja in 
Haloz: dediščina, vino in kulinarika, neštete možnosti za gibanje v naravi; 

• turistična infrastruktura (interaktivne turistične točke in poti, nove nočitvene kapacitete, 
kolesarske poti, ureditev poti za pohodnike, kolesarje, tekače na smučeh ter konjenike); 

• ureditev gostinskega lokala na vrhu griča Panorama;  
• ureditev javnih sanitarij po celotnem mestu (parkirišče pod gradom itd.); 
• kamp ob reki Dravi; 
• ureditev parkirišč za avtodome;  
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• s številnimi projekti, ki lepšajo podobo naše občine, želimo le-to narediti bolj privlačno tudi 

za turiste. Obljuba dana pred štirimi leti, da bomo število nočitev povečali za polovico glede 

na leto 2021, je bila močno presežena, saj smo dosegli konkretno povečanje po covid 

obdobju. Obisk je potrebno še dodatno povečati najmanj za četrtino glede na letošnje leto. 

To nam bo uspelo z nadgradnjo turistične ponudbe in s povečanjem prenočitvenih 

kapacitet;  

• oživitev parka Turnišče: naj se preneha status quo, ki pomeni propadanje tako dreves kot 

objektov ter da se prične aktivno oživljati park in s primernimi vsebinami; 

• ureditev pešpoti; 

• ureditev igrišč in objektov ob igriščih; 

• Ptuj – butična evropska turistična destinacija – kdaj pa bo, pa je na nas; 

• vključitev ponudnikov iz celotne regije Haloze, spodnje Podravje, Slovenske Gorice, Ptujsko 

in Dravsko polje; 

• povečati število obiskovalcev v mestu in petičnih gostov; 

• povečati število kvalitetnih gostinskih ponudnikov, ki bodo sledili strategiji razvoja mesta 

in celotnega spodnjega Podravja (delujemo lokalno, razmišljamo globalno; kulinarika, 

vezana na lokalno s pridihom svetovnih trendov); 

• pridobiti sredstva iz evropskih in državnih finančnih mehanizmov, ki so namenjena razvoju 

srednjeveških evropskih mest (Francija, Italija idr.). 

15. ŠPORT 
 

Vsa praksa preteklih let je bila, da so župani ogromno vlagali v nogomet. Res je, da je 
najpopularnejši šport in tako pridobiš tudi največ volivcev. Po vseh teh letih vlaganj imajo 
nogometni klubi v MO Ptuj odlično infrastrukturo, ogromno otrok je vključenih v redno vadbo 
– rezultatov pa ni. Pri vsej tej zadevi smo malo pozabili, da obstajajo še drugi športi. Tem ostalim 
športom res ne moremo graditi dvoran, lahko pa jim pomagamo pri sofinanciranju opreme in 
predvsem strokovnega kadra. Občutek imamo, da nam primanjkuje predvsem strokovnega 
kadra, ki pa dela z našimi podmladkom. 
 
Starostna doba prebivalstva se viša in ker je gibanje v tem obdobju še posebej pomembno, 
mislimo, da bi se tudi športu starejših moralo posvečati več pozornosti. Ugodni učinki redne 
telesne dejavnosti se kažejo v boljšem telesnem in duševnem počutju ljudi. 
 
Predvsem pogrešamo tudi aktivnejšo vlogo Zavoda za šport Ptuj pri promociji športa in seveda 
tudi pri spremljanju stanja zunanje infrastrukture. Vse okoliške občine imajo bolje urejena 
prosto dostopna zunanja igrišča s sodobnimi podlagami, primernejšimi za telo športnika, 
ograjena in opremljena s pitniki ter koši za odpadke, ki se tudi redno praznijo.  
 
Opozoriti pa moramo, da še vedno v proračunu po funkcionalni klasifikaciji prihaja do 
vrednostnih razhajanj med športom in kulturo. Prav bi bilo, da se to razmerje počasi začne 
izenačevati. Živimo v svetu, kjer tehnologija prevzema večji delež prostega časa, zato bi bilo 
prav, da imamo urejeno, sodobno infrastrukturo, ki bo tudi kvalitetno izkoriščena. Vadbo pa 
seveda naj vodi strokovni kader. Potrebno je urediti površine za šport in rekreacijo. 
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16. SKLADEN RAZVOJ PTUJA 
 

 Osvežitev indeksa razvitosti posameznih ČS ter na podlagi tega določiti višino sredstev za 
skladen razvoj. V manj razvite ČS je potrebno vlagati več pred nadstandardnimi objekti, kot 
so npr. gostinski objekti, pasji park, veliki športni objekti, kilometri asfalta v spalnem 
naselju; 

 skladno vlaganje v stabilno infrastrukturo: voda, elektrika, kanalizacija, plin, ceste, optično 
omrežje; 

 obnoviti vodovodno omrežje, da ne zmanjka vode vsak teden; 

 krajani ne smejo biti dvojno kaznovani, ker še nimajo npr. kanalizacije, zato tudi ne bodo 
imeli ostale komunalne in cestne infrastrukture, saj se čaka na izgradnjo kanalizacije; 

 vlaganje v cestno infrastrukturo glede na kategorije cest, šolske poti in PLDP; 

 širitev kolesarskih povezav s sosednjimi občinami, ki so izpadle iz državnega projekta; 

 vlaganje v športne površine, otroška igrala glede na št. prebivalcev in poseljenost območja; 

 vlaganje v športne površine, kjer ni športnih društev; 

 skladen razvoj vseh parkovnih površin; 

 pripraviti ready to go projekte; 

 coworking v sodelovanju z gospodarstvom. 
 

17. PTUJ KOT ZELENO IN ZDRAVO MESTO  
 

Vsi imamo ustavno pravico bivati v čistem okolju, ki je trenutno zgolj črka na listu papirja – mi 
se bomo potrudili, da jo bomo oživili. Lotili se bomo najbolj perečih ekoloških vprašanj, ki tarejo 
Ptuj: zaprtje odlagališča Cero Gajke v skladu s pogodbo in zakonskimi omejitvami, pri čemer se 
bomo osredotočili na možnost odstranitve smeti iz odlagališča po varaždinskem vzoru. Vsaka 
občina potrebuje zbirni center, mi bomo poskrbeli, da bo čim bolj ekološki in okolju nemoteč. 
Nadalje se bo potrebno lotiti vprašanja smradu – uvedli bomo monitoring, od kod prihaja in 
kdaj ter ukrepali v smeri, da se izvor smradu ukine oziroma zmanjša. Potrebna bo nadgradnja 
glavne čistilne naprave na Ptuju kot tudi prečrpališča na Ranci – poskrbeti moramo, da naše 
čistilne naprave ne onesnažujejo okolja ter da hkrati poskrbimo tako za odpadne vode kot tudi 
za smeti. Za vsako pomembno spremembo (kot npr. za sežigalnico) bomo opravili široko javno 
razpravo in po potrebi izvedli tudi referendum. Danes imamo namreč problem tako z odpadnim 
blatom kot s smetmi, saj odvoz obojih stane precej več kot nekoč. Odločitev o tem, ali bomo le-
te odvažali drugam in za to plačevali visoke stroške ali pa izkoristili njihovo potencialno 
energetsko vrednost za ogrevanje, bi prepustili občanom. Nadalje imamo kar sedem mest, kjer 
se v potoke izliva mešana fekalna in meteorna voda ob dežju zaradi razbremenitve obeh 
čistilnih naprav. Občinske službe zelo dobro poznajo, kje so ta mesta, mi se jih bomo 
sistematično lotili in poskusili sanirati po eno na leto, odvisno od zahtevnosti in finančnih 
sredstev.  
 
Ozelenitev mesta je zimzelena obljuba skoraj vseh politikov. Mi se bomo lotili le-te s 
konkretnimi akcijami. Obstoječe zelene površine bomo zaščitili, kjer je možno, jih bomo razširili, 
ljudi, ki urejajo le-te, pa dodatno izobrazili, kako se pravilno vzdržujejo zelenice in kako obrezuje 
drevje. Za zalivanje mestnih zelenic in dreves v poletnih mesecih bomo po vzoru bistriške 
občine uporabili prečiščeno komunalno vodo. Nenehno se bomo trudili, da bomo dvigovali 
ekološko ozaveščenost krajanov, kajti le s skupnimi napori so možni premiki na bolje. 
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18. TRANSPARENTEN IN DEMOKRATIČEN NAČIN DELA 

 
 Oblikovanje skupne vizije Mestne občine Ptuj do leta 2030 s strategijo razvoja občine; 
 projektna koalicija v občinskem svetu; 
 transparentna in demokratična priprava aktov in predpisov; 
 občinska uprava kot kvaliteten servis občankam in občanom; 
 polna podpora pobudam občank in občanov; 
 večja vloga četrtnih skupnosti; 
 posvetovalna telesa strokovnjakov na področjih gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, 

turizma, družbeno-kulturnih in društvenih dejavnost; 
 profesionalizacija in modernizacija občinskih medijev – Ptujčana; 
 javna razgrnitev vseh idejnih zasnov, ki jih je naročila in plačala MO Ptuj; 
 povišanje sredstev participativnega proračuna za 10 %; 
 zlato pravilo: enemu občinskemu evru za investicije in razvoj dodati en evro iz Evropskih 

finančnih mehanizmov in državnega proračuna.  
 

19. JAVNI ZAVODI – IZBOLJŠANJE UPRAVLJANJA IN ZDRUŽEVANJE 

 Da bo poslovanje javnih zavodov teklo kar se da uspešno, bomo izboljšali upravljanje le 
teh. Predstavniki ustanovitelja bodo morali opraviti uvodna izobraževanja, kjer bodo 
natančneje seznanjeni s specifiko javnih zavodov, vizijo občine in projektih, ki so načrtovani 
v času njihovega mandata. Direktorji javnih zavodov bodo pripravili merljive letne cilje, 
občina pa bo izboljšala komunikacijo med deležniki. 

 Sedanji časi od nas zahtevajo, da se prav na področju javne uprave vsak dan iščejo nove 
možnosti za prihranke, pri čemer se skuša ohraniti obstoječo raven oziroma se jo še zvišuje. 
Strošek financiranja javnih zavodov je za MO Ptuj preprosto prevelik. Ena od možnosti je 
združevanje zavodov. V prvem koraku predvsem ustanovitev Javnega zavoda za šport in 
turizem z vključenim delovanjem CID Ptuj. Ohranili bomo vse programske enote, zmanjšali 
pa bomo število podpornih služb. Predlagamo uvedbo skupnega računovodstva in 
podpornih storitev za vse javne zavode. Poenotili bomo delovanje svetov javnih zavodov 
in jasno določili pravice ter dolžnosti članov. 
 

20. RACIONALIZACIJA IN REORGANIZACIJA POSLOVANJA 

OBČINSKE UPRAVE IN PODJETIJ 
 

 Revizija poslovanja delovanja javnih zavodov; 

 nadaljevanje prenosa računovodstva zavodov v 100 % občinski lasti na računovodski 
oddelek v občini; 

 transparentno računovodstvo in namensko rabljena sredstva (ločeni konto za koncesijo od 
DEM, ki se porabi za čas ob jezeru, ločeni konto za turistične takse itd.); 

 optimizacija organiziranosti dela (prave ljudi na prava mesta) – narediti občinsko upravo 
prijazno uporabnikom (po potrebi izobraževanja zaposlenih). 

 občinska uprava v sedanji obliki ne deluje optimalno. Če želimo živeti v občini, ki bo na 

zemljevidu Slovenije prepoznana kot občina z dobrimi projekti, naklonjena podjetnikom in 

gospodarstvenikom, občina, ki stalno stremi k izboljšanju kakovosti bivanja občanov, 

potem se mora tega v prvi vrsti zavedati celotna občinska uprava. Ta mora s svojo 
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pripravljenostjo za sodelovanje, strokovnostjo in prijaznostjo služiti občanom kot servis 

njihovih potreb. 

 Projekti, ki se jih bomo lotili, ne smejo biti ideja le enega človeka (župana), temveč mora 

za njimi stati celotna uprava in lokalna skupnost tistega dela občine ter jih prepoznati kot 

svoje in temu primerno vložiti trud za njihovo uspešno uresničitev.  

 Uvedba "cost killer" skupine, ki se bo osredotočila na prepoznavo nepotrebnih stroškov in 

njihovo zmanjšanje ter bo zadolžena za racionalizacijo delovanja in poslovanja občinskih 

služb in zavodov. 

21. UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV, TRAJNOSTNA MOBILNOST IN 

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

Cene energentov so v zadnjih obdobjih poskočile v nebo. Pred nami so novi izzivi, saj 
optimizacija in racionalizacija porabe sedaj postaja nujno orodje za doseganje prihrankov. V 
nasprotnem primeru po nepotrebnem plačujemo preveč, na dolgi rok pa stroški elektrike in 
ogrevanja postajajo nevzdržni. MO Ptuj trenutno nima strategije, kako se učinkovito spopadati 
z novimi situacijami na trgu. MI & ČUŠ bomo aktivno pristopili k reševanju energetske krize ter 
skupaj oblikovali strategijo: 

 Energetska optimizacija in zeleni prehod: potrebno je znižanje stroškov energije v vseh javnih 
stavbah in investirati v energetske varčnejše sisteme ogrevanja ter zamenjati večje porabnike 
električne energije z manjšimi, ki tudi manj obremenjujejo okolje in so podprti tudi z 
evropskimi sredstvi. 
  

 Širitev daljinskega ogrevanja in lastna pridelava sekancev: prehod na nov sistem ogrevanja z 
lesno biomaso je bil podprt tudi z naše strani, sedaj pa je potrebno tudi to »cenejšo energijo« 
širiti, da se zagotovi ogrevanje večjim številom odjemalcev. MI & ČUŠ bomo sooblikovali 
strategijo za Javne službe, ki bodo prejeto lesno biomaso sami predelovali ter tako zagotovili  
lastno proizvodnjo sekancev iz prejetih lesnih odpadkov in čiščenja okolice. Strošek lesnih 
sekancev bomo tako zmanjšali in na dolgi rok zagotovili lastne vire, povečali samooskrbnost. 
 

 Uporaba obnovljivih virov energije: vzpostavitev sončnih elektrarn na vseh primernih javnih 
stavbah in degradiranih zemljiščih ter uporaba drugi možnih obnovljivih virov, s katerimi bom 
zmanjšali energetsko odvisnost. S tem bomo omogočili večjo samooskrbo ter bistveno 
zmanjšali strošek električne energije, kot jo sedaj kupimo na trgu. Investicija se pokriva sama, 
saj se tisti strošek električne energije, ki jo proizvedemo, pokriva sam v prvih letih investicijah, 
potem pa zagotavlja brezplačno energijo za 25–30 let. Poskrbimo za prihodnjo generacijo, tako 
bomo lahko kasneje ta denar namenili za druge pomembnejše projekte. V listi MI & ČUŠ smo 
že v tem mandatu pripravili izračune in finančno konstrukcijo samozadostne oskrbe z 
električno energijo javne razsvetljave in porabe Mestne občine Ptuj kot institucije, vendar nam 
vodstvo ni želelo prisluhniti in se je izmikalo vzpostavitvi in zagonu projekta samooskrbe. 
 

 Ustanovitev Energetske Zadruge: MI & ČUŠ se zavzemamo za ustanovitev skupnosti po vzoru 
občine Hrastnik. Energetska zadruga bi pripravljala in izvajala skupnostne projekte za 
koriščenje obnovljivih virov energije na področju občine Ptuj in s tem omogoča, da finančne in 
družbene koristi ostanejo v lokalnem okolju. V zadrugo se bi lahko vključili vsi, ki bi želeli so- 
investirat v Sončno elektrarno oz. druge obnovljive vire energije in si na dolgi rok zagotoviti 
cenejšo električno energijo. Tisti posamezniki ali lokalna podjetja, ki se bodo želeli vključiti v 
zadrugo, bodo na dolgi roki privarčevali oz. koristili cenejšo elektriko.  
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 Trajnostna mobilnost, električna vozila in polnilnice: trg električnih vozil se nam zaradi cen 
pogonskih goriv hitro približuje. Da bomo lahko sledili novim trendom, bomo morali zagotoviti 
površine za električne polnilnice v skladu z možnostmi električnega omrežja na posameznih 
odsekih oz. mestnih vpadnicah.   
 

 Geotermalna energija: vir, ki je bil v preteklosti že v načrtovanju, vendar se zaradi 

obsežnejšega posega zanje niso odločili. Zaradi trenutnih cen plina predlagamo ponovno 

preučitev virov, katerega imamo na razpolago. Testne vrtine resda stanejo, projekti so resda 

dolgotrajni in cenovno zajetni, ampak preučitev možnosti, ki bi mestu Ptuj dalo cenovno 

energetsko privlačno rešitev za ogrevanje, odtehta vse to. Saj če se povežemo tudi z drugimi 

podjetji, pridobimo tudi sofinanciranje od njih in evropskih investicijskih skladov, če še 

upoštevamo, da potrebujemo tudi rešitev z sušenjem substrata.  

 
 Vzpostaviti si želimo sončne elektrarne in uporabo drugi možnih obnovljivih virov, s katerimi 

bomo zmanjšali energetsko odvisnost. S tem bomo omogočili večjo samooskrbo ter bistveno 
zmanjšali strošek električne energije, ki jo sedaj kupimo na trgu, sredstva, ki so bila sedaj 
namenjena plačilu energije, se bodo lahko razporedila na druge pomembne projekte.  

 Posodobitev električnega omrežja za potrebe gospodinjstev in gospodarstva: Zaradi dviga 
cen električne energije se čedalje več stanovanjskih hiš odloča za izgradnjo sončnih elektrarn, 
vendar zaradi preslabega omrežja ne morejo pridobiti soglasij za priklop in potencialno gradnjo 
elektrarne. Glede na to, da bodo cene energije enormno zrasle in povpraševanje po sončnih 
elektrarnah še bolj povečalo, je potrebno pristopiti k polaganju močnejših kablov, ki bodo 
omogočili vključitev sončnih elektrarn, s tem pa pomagati občanom, istočasno pa zagotoviti 
omrežje, ki bo zadostilo potrebam izgradnje elektrarn za potrebe Mestne občine Ptuj. Z elektro 
distributerji se je potrebno dogovoriti za vlaganje v elektro omrežje z namenom, da lahko 
občani in občanke našega mesta preidejo na obnovljive vire, kar sedaj zaradi preslabe elektro 
infrastrukture ni mogoče, pri tem pa proučiti možnosti ugodnejšega nadomestila za služnosti 
v korist javnega interesa.  

 Nabava električnih vozil za vse javne zavode in občinsko upravo ter pridobiti sredstva iz naslova 
EKO Sklada in drugih državnih in evropskih mehanizmov financiranja. 

 Vzpostavitev sistema »CARSHARING« v javnih zavodih s čimer bomo prihranili pri nabavi 
službenih vozil in na izdatkih za plačil službenih poti. 

 Nabava novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za 
prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. EKO SKLAD je objavil razpis, iz 
katerega je razvidno, da višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % priznanih 
stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot: 

− 350.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij 
CO2; 

− 500.000,00 EUR za posamezno novo vozilo na vodik, brez emisij CO2. 

22. IZGRADNJA ODPRTEGA TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA 

 
• Zagotovili bomo izgradnjo in posodobitev telekomunikacijskega omrežja, tako da bo imelo 

možnost dostopa do interneta visoke hitrosti (optika) več kot 95 % občanov. 
• Zgraditi optično omrežje na območju Vičave, Orešja, Krčevine pri Vurberku, celotne četrtne 

skupnosti Breg–Turnišče ter območij, kjer operaterji in ponudniki širokopasovnih povezav še 
niso izkazali interesa.  

• Na območju celotne Mestne občine Ptuj zagotoviti v sodelovanju z operaterji mobilne 
telefonije 100 % pokritost s signalom mobilne telefonije.  
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• Občina bo pristopila k proučitvi možnosti ugodnejšega nadomestila za služnosti v korist 
javnega interesa na parcelah v lasti MO Ptuj, s čimer bo pospešila postopke in nekako 
preskočila administrativne ovire.  
 

23. AZIL ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI  
 

Ideja za vzpostavitev Azila/zavetišče za zapuščene živali je tema, ki do danes še vedno ni 

uresničena, idej je bilo kar nekaj, realizacije pa na žalost ne. Zdi se, da je tema, ki se je izogiba vsak 

župan. V naši listi Mi & Čuš bomo idejo o vzpostavitvi azila za zapuščene živali vsekakor podprli in 

se aktivno vključili v iskanje primerne lokacije, ki bo omogočala čimbolj nemoteno umestitev azila 

v bivalno okolje. Zavedati se je potrebno, da prizadevanja za vzpostavitev azila za zapuščene živali 

trajajo že več let, zavrženih živali pa je čedalje več. Ob zavedanju, da je sprememba 

stvarnopravnega zakonika iz leta 2020 živali opredelila kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari, 

daje problemu zavrženih in zapuščenih živali še večjo težo in nam trka na zavest in zavedanje, da 

je potrebno za živali primerno poskrbeti. Na Ptuju in okolici je opaziti enormen porast kolonij 

prosto živečih mačk, ki nimajo lastnikov, zato je nedvomno potrebno nemudoma pristopiti k 

čimprejšnji vzpostavitvi azila za zapuščene mačke, za katere sedaj skrbijo prostovoljke na več 

lokacijah.  

Vzpostavitev zavetišča, ki bo zastavljeno nekoliko drugače, kot smo ga vajeni, in sicer, s prostorom, 

kjer bi se lahko živali gibale in družile. Gre za projekt, katerega idejne zasnove so že izdelane, 

vendar do danes niso padla na plodna tla. Potrebno je razmisliti tudi o vzpostavitvi hotela za živali, 

ki naj se v povezavi z zavetiščem izvaja kot tržna dejavnost, iz katere se bo del sredstev namenil za 

financiranje azila/zavetišča z namenom finančne samozadostnosti, drug del pa naj nameni Mestna 

občina Ptuj iz proračuna.  

Vsekakor je potrebno k projektu privabiti in vključiti občane in občanke, ki imajo radi živali in si le-

teh zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne morejo privoščiti. V zavetišču bomo za ta namen 

vzpostavili sistem botrstva, kjer se bodo občani in občanke družili z živalmi in jih sprehajali, 

istočasno pa bi živali vključevali v različne terapije, kjer so ti modeli človek – živali že vzpostavljeni.  

Kinološko društvo Ptuj na Ptuju deluje že 41 let in ima izkušnje na področju vzgoje psov, zato bo 

njihova strokovna pomoč za vzpostavitev vsekakor bistveno lažja, saj so kot strokovnjaki na tem 

področju nedvomno najbolj podkovani in imajo že vzpostavljen model socializacije živali v 

človekovo okolje. Pri tem je potrebno poudariti, da je nujna vključitev veterinarjev iz Ptuja, ki s 

svojim poslanstvom in izkušnjami skrbijo za živali in le simbioza teh dejavnikov lahko pripelje do 

uspeha, kjer bomo primerno poskrbeli za zapuščene živali. Živali so del nas, našega bivalnega okolja 

ter niso igrača, ki jo po uporabi zavržemo, temveč so čuteča bitja, s katerimi živimo, delimo bivalno 

okolje, v katerem čutimo medsebojno povezanost. Zato spoštujmo živali in primerno poskrbimo za 

njih. MI & ČUŠ bomo, kaj pa vi? 

 

24. FESTIVALI, KULTURA & DEDIŠČINA 

Ustvarjalno okolje za kulturno produkcijo in dediščino 
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 Ptuj je vrelišče kulturnega dogajanja in ustvarjanja, kar je dobilo še dodaten zanos s 
povečanjem sredstev za festivale, ljubiteljsko kulturo in s vzpostavitvijo Galerije mesta 
Ptuj. Obhodi kurentov so vpisani na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, 
kurentovanje pa je dobilo nacionalni pomen in se zavihtelo med najzanimivejše karnevale 
na svetu.   

 Zagotovili bomo, da bo mesto nosilec UNESCO-vega visokega priznanja ter prevzelo vajeti 
ter ne bo več prepuščeno volonterskemu delu posameznikov in društev.  

 Na mestne vpadnice bomo postavili table UNESCO, s katerimi bomo obiskovalce 
ozaveščali, da vstopajo v mesto, ki se lahko pohvali s prestižno nagrado.  

 Kurentovanje kot ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk, in zgodba, ki jo ustvarjajo 
kurenti, morata voditi in izvajati izključno društva, ki se ukvarjajo s kurentovanjem. 
Kurentovanje se naj financira na način kot do sedaj, vendar se sredstva prenesejo na 
izvajalca, torej Zvezo društev kurentov, ki je nosilec kulturne dediščine in edini, ki poznajo 
to zgodbo in jo lahko tudi izvajajo. Vsi ostali akterji, ki so bili do sedaj priključeni k izvedbi 
kurentovanja, so bili zgolj laični poznavalci in lahko sodelujejo le kot podporna dejavnost.  

 Komercialni del kurentovanja naj se izloči iz zgodbe, ker ni predmet nesnovne kulturne 
dediščine.  

 Ustvarjalni utrip mesta bomo vzpodbujali s skupno promocijo, finančnimi vzpodbudami za 
kulturo, revitalizacijo območij v mestnem jedru in institucionalizacijo galerijske dejavnosti.  
Nadaljevali bomo program Galerije mesta Ptuj in na pobudo številnih potencialnih 
donatorjev začeli postavljati stalno umetniško zbirko.  

 Festivali so največji promotorji mesta v svetovnem merilu (govorimo o obstoječih in tistih, 
ki še bodo) in so svetovni trend, ki so za svetovnega popotnika v 21. stoletju glavni magnet, 
kar predstavlja potencial razvoja mesta, ponuja doživetje, dodano vrednost, umetnost, 
kulturo, druženje, kulinariko, gastronomijo, vinsko identiteto pokrajine in celotne okolice. 

 Nedvomno trenutna slika festivalov v mestu daje pečat, ki ga je potrebno nadgraditi in 
bolje predstaviti Sloveniji in svetu. Smisel nadgradnje je, da MO Ptuj, ki v določene festivale 
vlaga že 12 let in več, vzpostavi bolj tržno ekonomsko vzdržen model, da jih primerno 
njihovi velikosti in prispevku mestu finančno in kadrovsko podpre istočasno pa od njih 
zahteva, da dajo mestu pridodano vrednost 365 dni v letu, s čimer se bo festival razširil čez 
celo koledarsko leto s poudarku na poletju, pri tem se zaslužena sredstva posredno vračajo 
v proračun in pokrivajo izdatek, ki ga MO Ptuj v proračunskem letu nameni za festivale.  

 V svetovnem festivalskem modelu velja pravilo, da se vsak vložen € v festivalski turizem 
povrne 7 krat, s čimer bomo vložena sredstva oplemenitili in jih lahko namenili za obnovo 
mestnega jedra, vzpostavitev infrastrukture namenjene festivalom in ostalim prireditvam, 
promocijo mesta, zagotavljanje kadrov. 

 Festivali bi morali v vsebine aktivno vključevati ptujske osnovnošolce, dijake in študente 
ter lokalne ustvarjalce na splošno, ki bodo v mesto v prvi vrsti privabljali tako svoje vrstnike, 
sorodnike in znance ter na tak način promovirali mesto in gradil vez med generacijami ter 
s tem istočasno povečali prepoznavnost našega mesta.  

 Ptuju kot »kovnici« umetnikov in ustvarjalcev bi festivali preko festivalov, ki pokrivajo 
različna področja ustvarjalnosti, čez leto ponujali mednarodne camp, kolonije, tedne 
ustvarjalnosti ipd., s čimer bi dali možnost domačim mladim ustvarjalcem in umetnikom, 
da si pridobijo znanje in veščine ter izkušnje na mednarodnem »parketu«, istočasno pa bi 
v mestu privabljali tuje ustvarjalce, ki bi tukaj ustvarjali in so uporabniki lokalnih 
nastanitvenih kapacitet ter gostinske ponudbe, ipd. S tem bomo dali mestu še dodaten 
pečat prepoznavnosti in postali magnet za vse svetovne turistične trge, s čimer bo nato 
Zavod za turizem bistveno lažje prodajal Ptuj kot svetovno destinacijo.  

 Določene festivale smiselno kadrovsko povezati z zavodi v MO Ptuj in iz njihove dejavnosti 
črpati vsebine, ki jih lahko nato uporabimo pri izvedbi festivalov.  
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 Določene festivale je potrebno prevetriti in festivale, ki dajejo mestu večje število 
obiskovalcev, konkretneje podpreti pri ostalih pa proučiti model financiranja in ga temu 
primerno tudi finančno oblikovati.  

 Oblikovati skupno festivalsko strategijo, v katero bi vključili vse ptujske gostinske, 
nastanitvene, logistične, trgovske ponudnike v skupno konceptualno festivalsko zgodbo, ki 
bo dajala mestu dnevni – večerni utrip mesta (npr. Poštna ulica MB). 

 Na Ptuj na letni ravni pripeljati svetovno poznane glasbenike, umetnike, izvajalce. 

 Umestitev blagovne znamke »PTUJSKO FESTIVALSKO POLETJE«, s katero pod eno streho 
spravimo več festivalov in jih lahko lažje tržimo.  

 Dominikanski samostan nameniti uporabi festivalskim dogodkom. 
 

25. ČETRTNE SKUPNOSTI 

 Prekiniti trenutno neenakomerno vlaganje v četrtne skupnosti in uporabiti vse 
instrumente, s katerimi bomo zmanjšali neenakomerno razvitost četrtnih skupnostih in 
vpeljati nov način zagotavljanja financiranja, da se bomo v doglednem času približali 
uravnoteženemu razvoju, ki odgovarja potrebam prebivalcev.   

 Enakomerni razvoj občine, kar pomeni, da je v manj razvite ČS potrebno vlagati več. Žal se 
je v tem mandatu delalo ravno obratno in se razlike še povečujejo. Na primer ponekod se 
gradijo pasji park, gostinski objekti, veliki športni objekti in polaga večina asfalta, med tem 
ko so drugje ne realizira plan cest in so šele letos dobili kanalizacijo ali še tega ne. 

 Trenutna vlaganja v četrtne skupnosti kažejo, da jih želi trenutna oblast politično 
prebarvati, kjer se prebarvati da, in ima podlagi prihajajočih volitev več volilnih glasov.  

 Netransparentna vlaganja v športne objekte, ki so dani v upravljanje društvom kot 
zasebnim pravnim osebam, katerih ustanoviteljica ni Mestna občina Ptuj, z namenom 
pridobivanja volilnih glasov in podpore. Zaradi netransparentnega pretakanja sredstev so 
druge četrtne skupnosti dolžne sredstva za vlaganje v domove krajanov in opreme 
zagotoviti same, dočim Mestna občina Ptuj ta sredstva deli na podlagi poznanstev in 
politične pripadnosti. Za postavitev raznih objektov, raznih sistemov, robotskih kosilnic so 
se namenila sredstva iz proračuna in bila netransparentno namenjena zgolj nekaterim 
društvom in ne četrtnim skupnostim, ki so pravno formalno edini zakoniti upravljalec 
objektov v četrtnih skupnostih. Takšen način ni skladen z veljavno zakonodajo, saj se dajejo 
v upravljanje in uporabo objekti, ki so last MO Ptuj pravnim osebam zasebnega prava, ki z 
njimi razpolaga zase in za svoj račun. Tovrstna praksa v nekaterih četrtih nedvomno vpliva 
na slabo voljo prebivalcev ostalih četrtnih skupnosti ter ostalih društev, ki teh dobrin niso 
deležni.  

 Cestna razsvetljava z urejenimi in varnim šolskimi potmi ter avtobusna postajališča; 

 Urejene bankine in redno pokošena trava. 

 Redno in aktivno čiščenje potokov in vodostajev. 

 V ČS Breg-Turnišče je na Zagrebški cesti na Turnišču nujno potrebna izgradnja krožišča. 

26. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE FEKALNE IN METEORNE 

KANALIZACIJE 

 
• Revizija poslovanja Komunalnega podjetja Ptuj – odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

(izgubljena revizija), kjer je Komunalno podjetje Ptuj zaradi nepravilnosti povzročila 
materialno škodo občankam in občanom Ptuja;  
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• dolgoročno zagotoviti odvoz in predelavo odpadnega blata predelanega na Centralni čistilni 
napravi Ptuj; 

• na podlagi sprejetih sklepov pričeti s postopki za predelavo in hrambo odpadnega blata iz 
Centralne čistilne naprave Ptuj; 

• preiskati in ugotoviti, kolikšne so dejanske količine odplak, ki ga proizvedejo gospodinjstva v 
MO Ptuj in se jih prečisti na Centralni čistilni napravi Ptuj ter zakaj prihaja do povišanja  količin 
odplak in posledično blata ter za koliko so oškodovani občanke in občani Mestne občine Ptuj 
iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih voda v primerjavi z dejanskim stanjem odvedenih 
odplak;   

• na podlagi analize zmanjšati položnice za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki je glede na 
podane podatke previsoka; 

• aktivno in odločno odpraviti razloge za povzročeni smrad tako industrijskih obratov kot 
Centralne čistilne naprave Ptuj in s tem občankam in občanom našega mesta omogočiti 
normalno bivalno okolje;  

• Perutnina Ptuj in Komunalno podjetje Ptuj s Centralno čistilno napravo že dalj časa s svojimi 
dejanji degradirata okolje in negativno vpliva na zdravje občanov Ptuja. Občanke in občani 
Ptuja se sprašujemo, ali nemara obstajajo zadržki za neukrepanje pristojnih, saj javnost ne izve 
podrobnosti, ki se odvijajo za zaprtimi vrati institucij, Perutnine Ptuj in Komunalnega podjetja 
Ptuj ob vedenju vodstva Mestne občine Ptuj, navkljub dolžnega obveščanja javnosti delovanja. 
Žalosti dejstvo, da smrad, nevarnosti za zdravje ljudi, oškodovanja okolja ostajajo in se le še 
stopnjujejo, saj se dejavnosti Perutnine Ptuj in Komunalnega podjetja Ptuj samo še 
povečujejo, kakor tudi njihovi dobički, ki milo rečeno lahko temeljijo tudi na nespoštovanju 
normativov in predpisov, ki zaradi nedoslednosti pomenijo velike prihranke za podjetje, po 
drugi strani pa nepopravljivo škodo za zdravje ljudi in okolje. 

• Perutnina Ptuj kot eden največjih živilskopredelovalnih podjetij v Sloveniji na Ptuju predstavlja 
tempirano bombo za okolje in zdravje občank in občanov. Perutnina Ptuj namreč vsakodnevno 
v okolje spušča snovi, ki povzročajo neznosen smrad in ogrožajo zdravje vseh občanov Ptuja, 
predvsem pa za tiste, ki živijo v neposredni bližini. Zagotoviti želimo, da bo skrb za zdravje 
občank in občanov Ptuja na prvem mestu in ne le postranska stvar. Nujno potrebna je 
zaostritev minimalnih standardov in normativov, ki so potrebni, da se procesi smradu in 
odplak postavijo v vzdržne okvirje. Poostriti inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem predpisanih 
normativov ter strogo sankcioniranje kršiteljev. Znano je, da tako Perutnina Ptuj kot 
Komunalno podjetje Ptuj že dalj časa spuščata smrad v bivalno okolje in se vedno izgovarjata 
drug na drugega, pri čemer ravno Perutnina Ptuj na Centralno čistilno napravo Ptuj pošilja 
največjo količino nepredelanih odplak. Že dalj časa se občankam in občanom Mestne občine 
Ptuj postavlja več vprašanj, na katere ne dobijo jasnega odgovora in se nanašajo tako na 
odplake, smrad, črpanje vode, da o zastrupitvah niti ne govorimo. Navedena vprašanja so le 
vrh »ledene gore«, za katere občanke in občani Ptuja nimamo odgovora. Zato je za čisto, 
zdravo, vzdržno in predvsem normalno bivalno okolje nujno potrebno vzpostaviti model, s 
katerim bomo zagotovili, da bodo največji onesnaževalci okolja (smrad, hrup, odplake, vode) 
ustrezno sankcionirani v primeru kršitev in jim bo lokalna skupnost odrekla sodelovanje.  
 

Poseben poudarek na:  
 

 ODPLAKE, kjer je potrebno zagotoviti pregled nad količinami pretoka odplak na Centralno 

čistilno napravo Ptuj, pri tem je potrebno prekoračitve količin ustrezno ovrednotiti in sredstva 
nameniti v proračun MO Ptuj in ne neposredno Komunalnemu podjetju Ptuj, ki ta sredstva 
razporeja neznano kam. Ugotoviti dejansko stanje količine odpadnih odplak, ki je bilo 
spuščeno na Centralno čistilno napravo Ptuj v zadnjih 5 letih, ter katere odplake sme Perutnina 
Ptuj spuščati na Centralno čistilno napravo. 
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 NEPRIJETNE VONJAVE – SMRAD predstavljajo naraščajoči socialno-okolijski problem 

onesnaženja zunanjega zraka v urbanem okolju. Vonjave zavzemajo velik delež pritožb 
prizadete javnosti, in sicer v zvezi nad kvaliteto zraka oziroma nad njegovim onesnaževanjem. 
Neprijetne vonjave, kot onesnaževalo zunanjega zraka, sicer nimajo neposrednih učinkov na 
zdravje človeka, lahko pa bistveno prispevajo k poslabšanju kakovosti bivanja na 
izpostavljenem območju. Strokovne podlage za pripravo predpisov so bile pripravljene v 
novembru 2019, kjer so zajele meritve koncentracij vonja in ocenjevanja širjenja vonja v 
zunanjem zraku z uporabo disperzijskih modelov sta za ugotavljanje obremenjenosti zraka z 
vonjem v uporabi tudi pristopa FIDOL in CICOP; kratica FIDOL predstavlja frekvenco (F), 
intenzivnost (I), trajanje (D – duration), ofenzivnost (O) in lokacija (L), kratica CICOP pa 
koncentracijo (C – concentration), intenzivnost (I), tip (C – character), ofenzivnost (O) in 
obstojnost (P – persistency), kar je bila podlaga za nadgradnjo Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-
2 in 48/22).  
 

 Za preprečevanje smrada je potrebno izvajanje neodvisnega monitoringa z namenom 
zaznavanja in preprečevanje smradu – aktivna vloga občine za preprečevanje smradu; npr. s 
pripravo aplikacije za javljanje smradu inšpekciji.  

o Kot zgled npr. https://gis.iobcina.si/obrazec/obcinski-nos-vrhnika/, ampak da gre tudi 
na inšpektorat npr. https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-
postopki/prijava-za-okolje.html 
 

 Pravilno delovanje Čistilne naprave je izrednega pomena za okolje in njeno delovanje 

neposredno vpliva na življenje v Mestu Ptuj. Še vedno se občasno srečujemo s smradom, 

zadnje čase pa tudi z obvestili o nepravilno odloženem odpadnem blatu v naravo. Odvoz tega 

blata nas tudi stane veliko, predvsem zaradi prevelike vlage, ki ostaja v odpadnem blatu. V 

preteklosti se je že poskušali z sušenjem znižati vlago, vendar je to povzročilo še bolj veliki 

smrad. Predvsem zaradi nedodelanih rešitev. V MI & ČUŠ bomo temu problemu takoj pristopili 

ter skupaj s komunalnim podjetjem našli najprimernejšo rešitev, kako učinkovito uporabiti 

obstoječo opremo, npr. z namestitvijo bio-filtrov omejiti uhajanje vonjav, poskušati na 

cenovno dostopen način posušiti odpadno blato. Gre za rešitve, ki bodo takoj ustvarjale 

prihranke in omejila odpadne vonjave. Potem pa v drugem, dolgoročnem planu načrtovati 

posodobitev čistilne naprave, da bo učinkovitejša in stroškovno stabilnejša zaradi rasti cen 

odvoza odpadnega blata (obstoječa oprema amortizirana).   

 

 ČRPANJE IN UPORABA VODE ZA INDUSTRIJO – kjer je potrebno, proučiti vsa 

dovoljenja za izčrpavanje podtalnice velikih porabnikov t. i. industrijske vode, ki posledično 
vpliva na zaloge podtalnice pitne vode, kar vsekakor močno vpliva na vse občanke in občane 
našega mesta, še posebej v poletnih mesecih, kjer so primorani zaradi velikih porabnikov prav 
občani našega mesta omejiti porabo vode. Tovrstno omejevanje porabe vode občankam in 
občanom MO Ptuj vsekakor ni na mestu, je pa potrebno najti rešitev, s katero bomo preprečili 
izpraznjenja vodnih naših virov. Opraviti moramo analizo porabe vode, identificirati velike 
porabnike ter jim omejiti porabo vode, ki bo vzdržna za njihovo delovanje. Velike porabnike in 
kršitelje ustrezno sankcionirati.  

 

 PLINI – Zaradi suma zastrupitev z nevarnimi plini je potrebno identificirati in analizirati 

uporabo plinov, ki nevarno vplivajo na zdravje zaposlenih v industriji. Pri tem preveriti, kateri 
plini so dovoljeni za uporabo in ali so zavezanci po direktivah SEVESO in ostalih veljavnih 

https://gis.iobcina.si/obrazec/obcinski-nos-vrhnika/
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-za-okolje.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-za-okolje.html
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predpisih. Apelirati moramo na pristojne inšpekcijske službe, da opravljajo nadzor nad 
uporabo le-teh z namenom zaščite zdravja zaposlenih ter občank in občanov.  
 

27. ŠOLSKA IN PREDŠOLSKA VZGOJA  

Šolstvo in nasploh vzgoja in izobraževanje ter kultura, ki so v nenehnem sožitju, so področja, ki 
jim želim dati posebno pozornost. Na Ptuju imamo veliko vzgojno-izobraževalnih institucij od 
vrtcev do visokih šol, ki med seboj dobro sodelujejo in to sodelovanje bi želeli v prihodnosti še 
nadgraditi in razširiti. Prevetriti je potrebno šolske okoliše, za katere smo prepričani, da so 
zastareli. Obenem pa je potrebno dati še posebno pozornost šolskim potem, saj so na 
določenih delih še vedno zelo nevarne, kajti želimo si, da bodo vsi deležniki, še posebej pa 
otroci, varni tako na poti v šolo kot na poti domov. Poleg tega želimo: 

 integriran javni prevoz, 

 zaposlitev informatorja na vseh šolah v Mestni občini Ptuj, ki naj bremeni 
ustanoviteljico in ne zavod, 

 dvig finančnih sredstev za investicije in vzdrževanje vzgojno-izobraževalni institucij. 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

 Ceno vrtca znižati na sprejemljivo raven in raven, kot jo ima npr. Slovenska Bistrica, ki je 
primerljiva po velikosti z MO Ptuj;  

 s tem zagotoviti cene vrtcev, ki bodo staršem finančno sprejemljivi, istočasno pa bodo 
omogočali obogatitvene dejavnosti, ki so sedaj plačljive;  

 za vse enote vrtca Ptuj zagotoviti delovne prostore, ki bodo lahko dostopni in prijazni 
uporabnikom;  

 po izdelani analizi vzpostaviti enoto vrtca na Grajeni, ki je po številu priseljevanja občank 
in občanov v porastu temu primeren, je tudi prirastek predšolskih otrok, ki sedaj obiskujejo 
enote v mestu Ptuj ali bližnjih občinah. Na podlagi tega je pričakovati tudi glede 
poselitvenih možnosti še večje priseljevanje, zato je vzpostavitev enote vrtca Grajena 
smiselna in smotrna; 

 posodobitev centralne kuhinje vrtca, na katero čaka že vrsto let (1986 l.); 

 manjkajo večnamenski prostori; 

 motorično bolj popolnjena igrala, kot jih ima vrtec Hajdina. Obstoječa igrala so stara od 30 
do 40 let (npr. Vijolica). Standard in varnost za igrala so bistveno višji kot takrat, ko so se 
postavljala in jih je vrtec primoran zapreti. Tovrstne zadeve se ne smejo dogajati in MO 
Ptuj kot ustanovitelj mora poskrbeti za igrala in njihovo ustreznost in ne, da jih inšpektorji 
zapirajo in prepovedujejo uporabo; 

 izdelati celostno podobo vseh enot vrtca ter jih smiselno urediti, da bodo dajali videz vrtca 
in ne strogih uradniških stavb;  

 v šolah zagotoviti uporabo telovadnice, tam pa, kjer to ni mogoče, je potrebno zagotoviti 
dodatne možnosti za gibalne aktivnosti otrok – poligoni, čutne poti, plezala, igrala na 
dvoriščih vrtcev; 

 posodobitev pralnice Vrtca Ptuj;  

 kotlovnica v enoti Mačice – stara 45 let; 

 samooskrba s sončnimi celicami; 

 posodobitev voznega parka (22 let star kombi) – električna vozila, smiselna uporaba 
CARSHARINGA;  
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 zagotoviti robotske kosilnice za večje in velike travnate površine, kjer sedaj zaradi izpadov 
delovne sile (bolniške, dopusti) večkrat ostanejo nepokošene; 

 celovita energetska sanacija stavb Vrtca Ptuj. 

Zaradi varnostnih elementov je potrebno zavarovati javne odprte prostore s kamerami in 
načinom, da se posnetki uporabijo zgolj in samo za zaščito otrok v primeru napadov, 
ustrahovanj, tatvin koles. 

28. RAZVOJ DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI 

 Naša občina že danes namenja veliko sredstev za delovanje društev. To je prav, saj so le-ta 
nosilec dejavnosti v njej. V prihodnje pa želimo nekatere stvari še izboljšati, spremeniti in 
nadgraditi. Pri kulturnih dejavnostih bomo predlagali spremembe pravilnika o 
sofinanciranju, tako da se bo dodatno nagrajevalo tista društva, ki se bodo povezovala in 
skupaj pripravljala različne dogodke. Tudi na številnih drugih področjih vidimo veliko 
možnosti za večje sodelovanje občine in društev.  

 Enakomerno vlaganje v društva, ki izkazujejo doprinos prepoznavnosti in razvoju MO Ptuj.  

GASILSTVO IN CIVILNA ZAŠČITA 

 Pri nabavah gasilskih vozil za potrebne gasilskih društev naj se uvede sistem rotacije, kjer 
bo neko časovno obdobje novo vozilo dobilo PGD Ptuj kot enota z največ intervencijami, 
njihovo 4–5 let staro vozilo pa naj se preda v uporabo društvu, ki ga najbolj potrebuje. 
Druga društva na območju MO Ptuj sredstva, ki so bila pred tem zbrana za nakup vozila, 
uporabijo za nakup opreme in vlaganje v infrastrukturo ter razvoj podmladka.  

 Zavezujemo se, da bomo na področju zaščite in reševanja pregledali in reorganizirali vlogo 
Civilne zaščite, kjer bo poseben poudarek namenjen okrepitvi pristojnosti gasilskih društev 
v največji možni meri, ki jo še dovoljuje obstoječa zakonodaja tega področja. 

29. RAZVOJ KMETIJSTVA 

 Namakalni sistemi; 
 zavarovanje obdelovalnih površin pred naravnimi nesrečami (poplave, toča); 
 pridelovalno – prodajna veriga ekološko pridelane zelenjave in sadja; 
 delež domače hrane v javnih zavodih je še vedno prenizek in se prepočasi povečuje. Skupaj 

z lokalnimi pridelovalci bomo poskrbeli, da se bo ta delež povečal vsaj za 80 % glede na 

izhodiščno leto 2021.  

30. PTUJ MESTO ZA VSE GENERACIJE 

STAREJŠI V MESTU IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Na pogosto pozabljene starejše občane in osebe s posebnimi potrebami bomo v našem 
mandatu dajali poseben pomen. V času korone krize je bilo veliko starejših socialno 
zapostavljenih in njihova stiska se nadaljuje. Vedno več je namreč takšnih, ki potrebujejo 
socializacijo, dodatno občasno pomoč, prostore in možnosti za druženje. V MI & ČUŠ bomo 
nudili podporna ogrodja za razvoj socialnih zavodov, povezovali bomo podjetja in ljudi z 
drugimi zavodi in ponudili prostore za druženje.   



25 
 

Program Sodobne oskrbe starejših, ki se je iztekel v letošnjem letu je zagotavljal in nudil 
celovito podporo in pomoč starejšim pri čemer jim je olajšal marsikatero finančno breme. 
Mestna občina Ptuj in občine spodnjega Podravja niso želele prisluhniti potrebam starejših in 
financirati nadaljevanje izvajanja program, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. V Listi MI & 
ČUŠ se zavzemamo, da se ta ali podoben program nadaljuje in bomo našli rešitev s katero bodo 
pristopile tudi ostale občine Spodnjega Podravja.  

Zagotovili boljšo informiranost oziroma posebne oblike informiranja za starejše o storitvah, 
pravicah, programih. 

V sodelovanju z Domom upokojencev Ptuj in ostalih organizacij, ki skrbijo za starejše poskrbeli 
za zmanjševanje osamljenosti in izoliranosti starejših, ki živijo sami ali pa so pri sorodnikih in 
nimajo osebne mreže za druženje – razvoj skupin za samopomoč. Pri tem zagotovili večurno 
prisotnost na domu (v prvi vrsti za uporabnike in uporabnice, ki imajo različne oblike demenc, 
ter v primerih, ko ima oseba, ki skrbi za svojca, svojko svoje opravke). Prav tako moramo 
zagotoviti, pomoč v nočnem času (ko svojci, svojke zaradi lastnega počitka potrebujejo osebo, 
ki bi nudila pomoč ponoči). Rehabilitacijske namestitve v času po odpustu iz bolnišnice ali v 
času okrevanja po bolezni in poškodbah kjer so starejši prepuščeni sami sebi. Začasna oskrba, 
ko so svojci na letnih dopustih ali ko starejša oseba iz drugih razlogov ostane sama le za 
določeno obdobje. Posebna skrb je potrebna za naslednje skupine starejših: osebe z 
demencami ali začetki razvoja te bolezni, starejše ljudi, ki doživljajo nasilje in starejše, ki živijo 
na podeželju. 

Skozi vpeljan sistem »ŠOFERKO« zagotoviti prevoz od doma do prostorov za dnevno varstvo 
Skozi mrežo prostovoljcev najti ustrezno spremstvo, kjer je potrebno pri starejših spremstvo 
pri obisku  zdravnika na različni zdravstvenih pregledih. 

Poskrbeti moramo za stanovanjske stiske, ki nastanejo zaradi deložacij ali prepisa premoženja 
na sorodnike, ki potem ne prevzamejo skrbi za starejšo osebo. 

Zagotoviti sofinanciranje dostave kosil na dom, starejši nad 65 let, ki so socialno ogroženi. 

Zagotoviti sofinanciranje storitev socialnega servisa kamor sodijo naslednje oblike pomoči: 
priprava kurjave, pranje in likanje perila, temeljito čiščenje, torej pomoč pri hišnih in drugih 
opravilih v primeru bolezni, v primeru nesreče ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna 
za vključitev oseb v vsakdanje življenje. 

Zagotoviti sofinanciranje varovanja na daljavo.  

MLADI 

 

Mladim bomo dali možnost, da bodo v našem mestu našli priložnost (dom, kvalitetno službo, 

pogoje za prosti čas), da bodo pri tem v sobivanju s starejšimi našli že pozabljene vrline, da se 

začne medgeneracijsko sožitje.  Ne bomo in ne smemo pozabiti, da se ne sme skrbeti samo za 

eno starostno skupino, edino če ne želimo postati ob nazivu Najstarejše slovensko mesto, tudi 

najstarejše Slovensko mesto glede na starost prebivalce zato bomo za dijake in študente, 

mlade, ki imajo stalno prebivališče v MO Ptuj:  

 Se zagotovi mesečna žepnina dijakom cca. 30 eur – kot ima to urejena že občina Kidričevo,  
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 žepnina študentom cca. 40 eur – kot ima to urejena občina Kidričevo pri tem se bo sprotno 

preko uradnih evidenc preverja število upravičencev  dijakov in študentov do žepnine,  

 povečati število študentov, ki prejemajo občinsko štipendijo pri čemer kriterij ne smejo biti 

samo ocena temveč tudi potrebe po poklicu v lokalnem okolju in le tega primerno 

ovrednotiti,  

 večji angažma za pridobitev novih srednješolskih programov, ki se že več kot 30 let 

kolobarijo. Npr.: zdravstvena šola; v Ptuju največji Dom upokojencev z enotami Juršinci, 

Kidričevo, ZD Ptuj, Bolnišnica Ptuj, gradili bomo urgenco, v neposredni bližini ZUDV 

Dornava,…. Živilska šola,.. 

 dodatna subvencija avtobusnih/vlak vozovnic za dijake in študente, kot ima to kot primer 

dobre prakse vpeljano že občina Hajdina, 

 oživitev Kluba mladih – prostor za druženje, ples (Ptuj nima nobene ustrezne diskoteke, 

kjer bi se lahko zbirali mladi kot je bilo to nekoč, sedaj hodijo mladi Ptujčani masovno v 

kraje izven občine Ptuj,  

 Center interesnih dejavnosti (CID) zagotoviti nudenje subvencioniranih inštrukcij za dijake 

(mat, ang, kem,..), ki imajo težave pri učenju, 

 pripraviti poseben razpis za stanovanja oz. bivalne enote za mlade samske osebe in pare 

brez otrok –  po ugodnih cenah – projekt  za staro mestno  jedro – npr. pogoj Ptujčani, čas 

bivanja v Ptuju, ne zgolj in samo kar povprek, kot so to sedaj razpisi za stanovanja.   

 Razpis za stanovanja za mlade družine, pomoč pri obnovi (kot razpis za obnovo fasad, 

streh) Preveriti upravičenost bivanja v občinskih stanovanjih.  

 Vzpodbuditi Podjetje za stanovanjske storite k aktivnostim za obujanja mesta.  

 

31. ZDRAVSTVO – URGENCA – BOLNICA  

 Izgradnja prvega nadstropja Urgentnega centra Ptuj,  

 vzpostavitev in izgradnja sodobnega heliporta za potrebe urgence in SB Ptuj, 

 na parkirišču pri Zdravstvenem domu vzpostaviti pogoje za zgraditev etažne garaže, kot je 
le-ta v Mariboru pri bolnišnici in omogočiti parkiranje za obisk zdravstvene ustanove.  

32. CILJ  

Pripraviti kratkoročni in srednjeročni načrt razvoja našega mesta in ga aktivno izvajati ter se pri 
tem ne odločati za investicije na podlagi »dnevnega občutka«. K  sodelovanju privabiti vse 
predstavnike, ki lahko kakorkoli pripomorejo k razvoju našega mesta. 

OSNOVNA VODILA 

Največ dva mandata 

Vsaka vodilna garnitura želi pustiti za sabo trajno sled na področju, ki ga najbolje pozna. Nekateri 
postavljajo šole, drugi stadione, tretji prirejajo karnevale, četrti gradijo ceste in pločnike ... En mandat 
na položaju je premalo, da bi se lahko pokazalo vse, kar nekdo zna in zmore, dva pa sta popolnoma 
dovolj. Nasprotujemo več kot dvema mandatoma na katerikoli javni funkciji, saj želimo, da se stanje v 
MO Ptuj enakomerno izboljša na vseh področjih življenja. Za enakomeren razvoj pa je nujno potrebno, 
da se vodilne garniture vsaj po dveh mandatih zamenjajo. 
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Timsko delo strokovnjakov 

Smo zagovorniki strokovnega in timskega dela. Vodi nas prepričanje, da nihče ne zmore obvladovati 
vseh zahtevnih področij, ki zadevajo življenje v mestu. Strokovnim službam je potrebno dati pooblastila 
in od njih terjati odgovornost za opravljeno delo. Nasprotujemo kultu osebnosti in prisegamo na timsko 
delo najboljših poznavalcev za posamezna področja. 

Transparentno delovanje 

Vsaka lokalna oblast bi morala biti zgolj upravljalec in usmerjevalec razvoja občine, ne pa ujetnik ozkih 
interesov posameznikov in elit. Občinska politika je zaradi občanov in v njihovo dobrobit! Smo 
absolutni zagovorniki transparentnega delovanja vseh javnih struktur na območju MO Ptuj, naj bo na 
področju trošenja javnih sredstev, nabav, investicij ali kadrov. 

Enakopravnost 

Vzpostavljamo sistem enakopravne obravnave vseh občanov, društev, podjetij in neformalnih skupin, 
ne glede na strankarsko, ideološko ali kakršnokoli drugo pripadnost. 

Komuniciranje z ljudmi 

K številnim odločitvam, ki bistveno in dolgoročno vplivajo na podobo mesta, udobnost življenja 
občanov in bodoči razvoj MO Ptuj, smo se zavezali že v predvolilnem programu. V življenju mesta pa 
se vedno znova odpirajo novi problemi, ki zahtevajo nove razmisleke. V takih primerih bomo vztrajali 
na javnih obravnavah (okrogle mize, simpoziji, javne tribune ...), na katerih bodo občani lahko javno 
izrazili svoje videnje problematike. Šele analiza širokega spektra mnenj in tudi različnih stališč lahko 
omogoči kakovostne odločitve. 

Na mladih svet stoji 

Ptuj je starosta slovenskih mest, ponosni smo na dediščino, ki so nam jo zapustili predniki. Je pa staro 
mesto ob Dravi tudi kraj priložnosti za mlade, ki jih vabimo, da pomagajo graditi lepšo in boljšo 
prihodnost zase in za vse nas, ki imamo radi Ptuj. 
 
Nezdružljivost funkcije mestnega svetnika/ce in direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica 
je MO Ptuj 

Sprejetje ustreznih pravnih aktov, ki sledijo mnenju KPK, da gre za nezdružljive funkcije. 
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