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PREDGOVOR  

 

Mestna občina Ptuj si je s pripravo razvojnega dokumenta Vizija in strategija Mestne občine 
Ptuj 2015-2025 zadala nove in zahtevne naloge, saj je bilo potrebno pogledati za desetletje 
naprej in se vprašati, kakšno mestno občino si želimo.   

Obdobje, v katerem se trenutno nahajamo je polno izzivov, še posebej na področju investicij. 
Finančna perspektiva 2007-2013 je zaključena, novih razpisov, kamor bi lahko prijavljali 
investicije še ni. Zato v tem času pripravljamo načrte, strategije in dokumente, ki so nujno 
potrebni, da bomo lahko posegli po evropskih razpisih. Eden takšnih dokumentov je  Vizija in 
strategija Mestne občine Ptuj ali z drugim imenom tudi Trajnostna urbana strategija, ki je 
nastajala v obdobju zadnjih devetih mesecev. To je le eden v vrsti strateških dokumentov, 
sledila bo namreč še priprava prometne strategije, strategije mladih, strategije starejših, 
lokalni kulturni program in drugi. 

Zavedamo se, da občinski proračun ne bo dovolj za uresničitev vsega zapisanega, zato se 
moramo vsi akterji razvoja v mestu prizadevati k uresničevanju te strategije in pridobivati 
finančna sredstva na evropskih razpisih, prav tako bo potrebno poiskati investitorje iz 
privatnega okolja in izvajati projekte na način javno-zasebnega partnerstva. 

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj je živ dokument, ki ga bomo sproti dopolnjevali in 
spreminjali, še posebej njegov izvedbeni del, katerega bomo začeli pripravljati takoj po 
sprejetju predloženega razvojnega dokumenta. V njem bomo opredelili konkretne projekte z 
nosilci, finančno konstrukcijo in terminski plan izvajanja. 

Še posebej sem vesel, da je strategija nastajala v sodelovanju strokovne in splošne javnosti in 
se ob tej priložnosti zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali povabilu in aktivno sodelovali v 
delovnih skupinah, odgovarjali na ankete ali kako drugače prispevali k oblikovanju 
razvojnega dokumenta. 

 

Miran Senčar, 

župan Mestne občine Ptuj 
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ZGODOVINA MESTA PTUJ 
 

Ptuj - zidana kronika na križišču cest, ki so povezovale sončno Italijo s prostranstvi Panonske 
nižine ter alpske doline s širjavami Balkana - začenja svoje prvo poglavje v davnini mlajše 
kamene dobe. Že ob nastanku mu je bila zaradi pomembne lege določena usoda, da je bil 
večkrat vpleten v zgodovinske dogodke evropskega pomena. Ta usoda je Ptuj, sicer naše 
najslikovitejše celinsko mesto, obdarila tudi z najbogatejšo dediščino preteklosti. Naravne 
danosti so povzročile, da je ob rečnem prehodu jantarske poti zrasla prometno, strateško in 
gospodarsko pomembna naselbina, ki je odigrala opazno zgodovinsko vlogo tako na 
področju politike in uprave kot na področju umetnosti in kulture.  
 
Na tem prostoru so se v pozni železni dobi naselili Kelti, sooblikovalci kasnejšega noriškega 
kraljestva, ki so prostor naselbine postopoma urbano organizirali. Vendar pa so v njihovo 
nastajajočo državno tvorbo začeli že kmalu po začetku zadnjega stoletja pred našim štetjem 
prenikati rimski politični in gospodarski vplivi, ki so se ok. l. 15 pr.n. št. spremenili v bolj ali 
manj mirno izpeljano zasedbo. 
 
Ob prehodu čez plovno reko Dravo se je razvila tudi rimska Poetoviona. Od obdobja cesarja 
Avgusta do Trajana se je na desnem bregu reke Drave razprostiral legijski tabor. Vojaški udar 
v Poetovioni l. 69, ki ga omenja Tacit, je usodno vplival na vlogo in pomen mesta ter na 
njegov nadaljnji gospodarski razvoj.  
 
Samoupravna enota z uradnim imenom Colonia Ulpia Traiana Poetovio je bila ustanovljena 
po odhodu legij na začetku 2. stol. Središče civilne naselbine s številnimi razkošnimi vilami v 
bližini je ležalo pod grajskim gričem. Poetoviona je dosegla svoj največji razcvet v 2. in 3. 
stol., ko je postala veliko provincialno mesto s štirimi mestnimi četrtmi in pomembnimi 
upravnimi državnimi uradi; med njimi je bila tudi carinska uprava. Mesto naj bi v tem času 
štelo ok. 40.000 prebivalcev. Italsko prebivalstvo, romanizirani keltski staroselci, trgovci iz 
vzhodnih in zahodnih provinc, uradniki in sužnji z grško govorečega Vzhoda so s seboj prinesli 
različne običaje, kulture ter verovanja in ustvarili pisano etnično in versko podobo mesta.  
 
Poznorimsko obdobje s preseljevanjem ljudstev je pustilo na tukajšnjih tleh pomembna 
materialna pričevanja o spremembah v poseljenosti in duhovni kulturi ter o prisotnosti novih 
ljudstev. Posebej pomembna so ptujska najdišča za staroslovansko in zgodnjo slovensko 
kulturo. Ob koncu 8. stol. sta Podravje in z njim Ptuj prešla v okvir frankovske države in 
naselbina je ponovno zaživela. Med l. 840 in 874 je pripadala spodnjepanonskima mejnima 
grofoma Pribini in Koclju, nato pa postopoma prešla v imunitetno last salzburške nadškofije. 
 
Srednjeveško mesto se je razvilo pod grajskim gričem, med dominikanskim in minoritskim 
samostanom ter reko Dravo. V obdobju srednjega veka je bil Ptuj pomembno trgovsko in 
obrtno središče s sejemskimi privilegiji in sejemskim sodstvom. Mesto Ptuj ima ohranjena 
dva srednjeveška mestna statuta, prvega iz l. 1376 in drugega iz l. 1513. Oba veljata za edina 
tovrstna srednjeveška pravna zapisa s celinskega dela današnje Slovenije. 
 
Meščani - obrtniki in trgovci so krepili gospodarsko moč mesta, ki pa jo je novoveški Ptuj 
izgubil zaradi razvoja teritorialnih in političnih okoliščin v deželi. Vendar seje  po zaslugi 
pomembne strateške lege mesto tokrat izognilo globlji krizi s tem, da je prevzelo pomembno 
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obrambno funkcijo deželnega pomena pred turškimi vpadi. Zaradi te vloge je l. 1556 Ptuj 
postal deželnoknežje mesto.  
 
V 17. in 18. stoletju so Ptuj uničevale vojne, epidemije in elementarne nesreče. Mesto se je 
znašlo na robu gospodarskega propada. Bilo je odrezano od pomembnih prometnic. Mesto 
sta zaobšli komercialna cesta Dunaj – Trst in Južna železnica, tako je v 19. stol. vse bolj 
dobival podobo podeželskega mesta, ki se je preživljalo s kmetijstvom, lokalno trgovino in 
obrtjo ter splavarstvom po reki Dravi.  
 
Ptuj je značaj provincialnega mesta obdržal tudi v prvi polovici 20. stol. V Kraljevini Jugoslaviji 
je bilo mesto le upravno središče kmečkega okraja. Prva leta po II. sv. vojni so v mestu minila 
v znamenju prenove in gradnje novih industrijskih obratov. Pomembno vlogo v gospodarstvu 
mesta pa je vseskozi imelo kmetijstvo in z njim povezana predelovalna in prehrambna 
industrija. 
 
Danes je Ptuj pomembno upravno, prometno, gospodarsko, trgovsko, kulturno, 
izobraževalno in zdravstveno središče Spodnjega Podravja. Je tudi turistični kraj s termalno  
ponudbo, z najbolj obiskanimi muzejskimi zbirkami na Slovenskem, ponaša se s slikovitim 
srednjeveškim mestnim jedrom, z živo pustno tradicijo, z enim največjih etnografskih 
festivalov v tem delu Evrope – Kurentovanjem, z več kot 770 let tradicije kulture vina in z 
bogatim ter raznolikim kulturnim in festivalskim dogajanjem. 
 
Viri:  
-Ptuj: vodnik po mestu; Brence, Andrej et al., Maribor, Um. kabinet Primož Premzl, 1996. 
-Ptuj: starodavno mesto ob Dravi; Ciglenečki, Marjeta et al., Maribor, Um. kabinet Primož 
Premzl, 2008. 
-Ex Oriente Lux, spletna stran (http://www.ex-oriente-lux.si/4/ptuj). 
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Vodstvo Mestne občine Ptuj 

 

Župan 

Miran Senčar 

 

Podžupana 

Gorazd Orešek 

Marjan Kolarič 

 

Direktorica občinske uprave 

mag. Vlasta Stojak 

 

Sestava mestnega sveta 

Gorazd Orešek, Dr. Darja Koter, Mag. Martin Mlakar, Julija Tepeš, Darko Rojs, Nataša Vuk, 
Klemen Rutar, Tanja Meško Tonejc, Dr. Štefan Čelan, Metka Petek Uhan, Jure Hanc,  Tatjana 
Vaupotič Zemljič, Marjan Cajnko, Mag. Darja Harb, Rajko Fajt, Helena Neudauer, Marjan 
Kolarič, Sonja Pučko, Miran Meško, Nuška Gajšek, Andrej Lazar, Polonca Enci, Branko Kumer, 
Milan Krajnik,  Silvestra Gorjup, Janez Rožmarin, Slavko Kolar, Miša Pušenjak, Robert Šegula. 

Tabela 1: Osnovni podatki Mestne občine Ptuj 

Naziv Mestna občina Ptuj 

Ulica in hišna številka Mestni trg1 

Poštna številka in pošta 2250 Ptuj 

Telefon 02 748 29 99 

Spletna stran www.ptuj.si 

Elektronska pošta obcina.ptuj@ptuj.si 

Nadmorska višina 232 m 

Površina 66,7 km2 

Število naselij 10 

Število prebivalcev 23.153 

Povprečna starost 44,0 

Indeks staranja 146,2 

Naravni prirast -36 

Selitveni prirast -37 

Število gospodinjstev 9987 

Povprečna velikost gospodinjstva 2,3 

Delovno aktivno prebivalstvo 9.118 

Registrirane brezposelne osebe 1.060 

Stopnja registrirane brezposelnosti  10,4 
Vir podatkov: Statistični urad RS, 2014 

http://www.ptuj.si/
mailto:obcina.ptuj@ptuj.si
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1 UVOD 

1.1 Namen in cilji priprave 

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj je temeljni razvojni dokument občine, v njem so 
zapisane strateške usmeritve, cilji, ukrepi in večji strateški projekti in programi, ki se bodo 
izvajali v prihodnjih letih. Služil bo tudi kot podlaga mestni oblasti za sestavo proračunov  
prihodnjih let. S strategijo bo pridobila občina odgovore na vprašanja: kakšno je stanje na 
različnih področjih, katere so razvojne priložnosti, kakšni so cilji, s katerimi ukrepi jih bomo 
dosegli in kateri programi oziroma projekti  vodijo do zastavljenih ciljev. Razvojni dokument 
Vizija in strategija Mestne občine Ptuj je hkrati tudi dokument, na podlagi katerega bo  
občina črpala sredstva namenjena urbanemu razvoju v tej finančni perspektivi in ga mora v 
začetku meseca novembra 2015 predložiti na Ministrstvo za okolje in prostor. 

Nova finančna perspektiva ter sprejeti strateški razvojni dokumenti na ravni države so 
nakazali potrebo po pripravi novega razvojnega dokumenta. Prav tako je k temu prispevala 
sprememba vodstva občine in s tem novi pogledi na prihodnji razvoj mesta. Navsezadnje se 
spreminjajo tudi pričakovanja in vrednote občanov, podjetij, zavodov, organizacij civilne 
družbe itd… Morda boste na prvi pogled dobili občutek, da razvojni dokument Vizija in 
strategija Mestne občine Ptuj v svojem strateškem delu opredeljuje cilje, ukrepe in projekte 
preveč optimistično, ampak to so pričakovanja, želje in priložnosti tako strokovne kot 
splošne javnosti. Zavedamo se, da občinski proračun ne bo dovolj za uresničitev vsega 
zapisanega, zato se moramo vsi akterji razvoja v mestu prizadevati k uresničevanju te 
strategije in pridobivati finančna sredstva tudi na evropskih razpisih. Prav tako bo potrebno 
poiskati investitorje iz privatnega okolja in izvesti projekte na način javno-zasebnega 
partnerstva. Pri pripravi smo tako zasledovali ključen cilj, to je narediti kvaliteten, 
optimističen, a hkrati realen razvojni dokument, ki bo sprejet pri občanih in uresničljiv v 
praksi. Ta cilj  je zato vplival tudi na postopek priprave strategije, ki je opisan v nadaljevanju. 

1.2 Metodologija priprave  

S pripravo razvojnega dokumenta Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 smo 
pričeli v mesecu januarju 2015. Oblikovali smo delovne skupine na štirih področjih: 
gospodarstvo s kmetijstvom, okolje in infrastruktura, turizem, kultura, kulturna dediščina 
in prireditve ter kakovost življenja in vanje povabili čez 100 strokovnjakov - predstavnikov 
različnih institucij (podjetij, zavodov, društev…). Oblikovali smo strateško usmerjevalno 
skupino, ki je bila sestavljena iz 14 članov iz različnih področij. Skupaj smo izpeljali 21 
delavnic, na katerih smo z aktivno udeležbo članov razmišljali o prednostih, slabostih in 
razvojnih priložnostih Ptuja. Na osnovi tega so ožje delovne skupine sestavljene iz sodelavcev 
ZRS Bistre Ptuj in Mestne občine Ptuj oblikovale cilje in ukrepe za posamezna področja. 
Pripravljeni predlogi ciljev in ukrepov so bili na to posredovani celotni delovni skupini v 
pregled in dopolnitev.  

Razvojni dokument Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 je sestavljen iz dveh 
delov. Izhodišče za pripravo analize stanja so bili statistični podatki, različna strokovna 
gradiva oddelkov Mestne občine Ptuj ter že sprejeti programi in načrti na posameznih 
področjih (Občinski program varstva okolja, Lokalni energetski koncept, Načrt ukrepov 
trajnostne prometne strategije za Mestno občino Ptuj).V drugem, strateškem delu je 
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predstavljena vizija mesta, strateške usmeritve, cilji ter ukrepi , v prilogi dokumenta so 
navedeni tudi nekateri projekti.  

Za učinkovitejše izvajanje strategije bo do meseca marca 2016 pripravljen Izvedbeni načrt 
za obdobje 2016-2019, ki bo vseboval konkretne projekte, nosilce, finančne vire za njihovo 
izvajanje in terminske plane. 

 

1.3 Vključevanje splošne in strokovne javnosti  

Pred začetkom priprave smo javnost preko občinskega časopisa Ptujčan obvestili o začetku 
priprave razvojnega dokumenta in načinu priprave. Da bi v pripravo aktivno vključili tudi 
mnenja in predloge občank in občanov o prihodnjem razvoju Mestne občine Ptuj smo 
pripravili anketni vprašalnik in ga objavili na spletnih straneh Mestne občine Ptuj ter 
Znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuj. Anketni vprašalnik je bil objavljen tudi v 
občinskem časopisu Ptujčan, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva Mestni občini Ptuj. Prav tako 
smo vzpostavili elektronski naslov, kamor so lahko občanke in občani Ptuja posredovali svoje 
predloge ter vzpostavili uradne ure, kamor so  lahko prišli občani na osebni pogovor. Redno 
smo o poteku priprave obveščali prebivalce preko spletnih strani in socialnih omrežij. Ob 
koncu anketiranja smo pripravili povzetek ankete in ga tudi javno objavili. Pri pripravi ciljev in 
ukrepov smo predloge prebivalcev mesta smiselno upoštevali.  V teku priprave smo zraven 
delavnic s strokovnjaki organizirali tudi dva večja dogodka namenjena širši javnosti. Eden je 
bil namenjen podjetnikom v Mestni občini Ptuj, drugi je bil javna predstavitev osnutka Vizije 
in strategije Mestne občine Ptuj, kjer smo širši javnosti in novinarjem predstavili analizo 
stanja in ključne vsebine razvojnega dokumenta. Na osnovi predstavljenega osnutka smo 
nato vsem zainteresiranim dali čas, da še podajo svoje pripombe pisno na elektronski naslov. 
Vse predloge smo obravnavali in smiselne tudi upoštevali.  Za vse delavnice in dogodke smo 
vodili liste prisotnosti in zapisnike. 

Tudi pri nadaljevanju aktivnosti v zvezi s pripravo in izvajanjem Trajnostne urbane strategije 
bomo vključevali tako strokovno kot splošno javnost. Pri pripravi izvedbenega načrta bomo 
potrebovali strokovna mnenja institucij in strokovnjakov  in tudi prepoznat potrebo in željo 
pri občankah in občanih mesta.  

1.4 Trajnostna urbana strategija (TUS) 

Mesta so gonilna sila gospodarstva, saj zagotavljajo delovna mesta in storitve ter spodbujajo 
ustvarjalnost in inovativnost. Skoraj 70% prebivalstva EU živi na urbanih območjih, v katerih 
se ustvarita več kot  dve tretjini BDP-ja EU. Vendar pa se ta območja srečujejo tudi z največ 
stalnih težav, kot so nezaposlenost, revščina in velik pritisk na okolje. Propadajoče stavbe in 
zanemarjene stavbe, degradirana območja, hrup, slab zrak, onesnaženost vode, gost promet, 
kopičenje odpadkov vodijo v različne zdravstvene probleme prebivalstva in znižujejo 
kakovost življenja v mestih, s tem pa se tudi znižuje privlačnost mesta za vlaganje in 
priseljevanje. Mestna občina Ptuj sicer spada med majhna evropska mesta, kar pa ne 
pomeni, da se ne srečuje z zgoraj omenjenimi težavam, nekaj od teh jih občina želi odpraviti 
s sredstvi namenjenimi za urbani razvoj. 

Nenadzorovano širjenje mesta Ptuj z nizko gostoto poselitve je eden od glavnih nevarnosti za 
trajnostni prostorski  razvoj. Urbana poselitev se v razpršeni obliki širi v sosednja naselja z 
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avtohtono razpršeno poselitvijo (Krčevina pri Vurberku, Grajenščak, Mestni Vrh, Kicar), kar 
prinaša številne negativne posledice: javne storitve so dražje in jih je težje zagotavljati, 
naravni viri so prekomerno izkoriščeni, ponudba javnega potniškega prometa je neustrezna, 
odvisnost od avtomobila in zastoji v mestih in njihovi okolici so veliki, povečuje se 
izpostavljenost poselitve poplavam, problem je zagotavljanje kakovostne vodooskrbe in 
odvajanja ter čiščenja odpadnih komunalnih voda. Širitev naselij na vedno nove površine 
obremenjuje okolje zaradi vse večje pozidanosti tal, hkrati pa degradirana urbana zemljišča v 
urbanih območjih ostajajo neizkoriščena. Zaradi nenadzorovanega širjenja naselij izgubljamo 
tudi dragocena kmetijska zemljišča, ki so predpogoj za doseganje samooskrbe s hrano. Kot 
posledica opuščanja dejavnosti, tudi industrijskih, so prisotna degradirana urbana območja 
(predvsem območje opekarne v Žabjaku). 

Pogoj za upravičenost urbanih območij do sredstev v okviru trajnostnega razvoja mest je, da 
ima mesto oziroma urbano območje sprejeto celovito strategijo trajnostnega razvoja mesta, 
ki obravnava ekonomske, okoljske, podnebne, demografske in družbene izzive in cilje, ki so 
ključni za trajnostni razvoj mesta. Trajnostni razvoj urbanih območij je v Sloveniji podprt 
skozi mehanizem Celostnih teritorialnih naložb. V okviru tega instrumenta bo  mogoče 
izvajati integralne projekte urbanega razvoja in celovite urbane prenove, ki povezujejo 
aktivnosti za izboljšanje kvalitete bivalnega okolja in varnosti življenja v mestih, energetsko 
učinkovitost, trajnostno mobilnost in dostopnost, razvoj kreativnih industrij, razvoj 
podjetništva ter socialno vključenost. Na sredstva za urbani razvoj mest bo kandidiralo 11 
mestnih občin v Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja je naselje Ptuj. Nemestna naselja 
mestnih občin bodo upravičena do sredstev, ki jih določa Uredba o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost v okviru Programa razvoja podeželja. Lokalne akcijske skupine za 
določena območja bodo morale pripraviti Strategijo lokalnega razvoja za območje lokalne 
akcijske skupine. 

Ker smernica za pripravo Trajnostne urbane strategije opredeljujejo, da je TUS lahko tudi 
kakršen koli drug razvojni dokument, ki ga ima mestna občina sprejetega,  bo zato Vizija in 
strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 hkrati tudi Trajnostna urbana strategija. V okviru 
izvajanja kohezijske politike bo tako trajnostni urbani razvoj podprt s sredstvi naslednjih 
prednostnih osi, ukrepov in specifičnih ciljev: 

PREDNOSTNA OS IV: TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA 

Ukrep 1: Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem sektorju 
Specifični cilj 2: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjstvih 
Ukrep 4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi 

Specifični cilj 1: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (sistem P+R, 
ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP in ureditev parkirišč za kolesa) 

PREDNOSTNA OS VI: BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

Ukrep 3: Izboljšanje stanja urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih 
zemljišč, zmanjševanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa 
Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora v urbanih središčih  
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2 ANALIZA STANJA MESTNE OBČINE PTUJ 

2.1 Demografija 

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del 
statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del 
Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu 
reke Drave. Po površini obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3% ozemlja Slovenije. Mestno 
občino Ptuj sestavljaj naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, 
Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja,  ki so združena v 5 mestnih 
četrtnih skupnosti (Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg- Turnišče) ter 3 primestne 
četrtne skupnosti (Grajena, Rogoznica in Spuhlja).  

V Mestni občini Ptuj živi 23.205 prebivalcev, kar znaša 1,13% vseh prebivalcev Slovenije. 
Samo v naselju  Ptuj živi 78 %  vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj. Po številu prebivalcev 
sodi med manjše mestne občine, saj je uvrščena na 9. mesto od 11. mestnih občin. Gostota 
poselitve v MO Ptuj je 348 prebivalcev na km2, kar močno presega slovensko povprečje (101 
preb./km2). Po površini je Mestna občina Ptuj na predzadnjem mestu med mestnimi 
občinami. Manjša po površini od Ptuja je le Murska Sobota. 

 

 

Slika 1: MO Ptuj in sosednje občine, karta slovenskih občin  
(Vir: IRPMOP) 

 

Gibanje števila prebivalstva v Mestni občini Ptuj 

Število prebivalcev  Mestne občine Ptuj se znižuje, na kar kažejo podatki o negativnem 
naravnem in selitvenem prirastu. Najbolj zaskrbljujoč je negativen selitveni prirast (-105). 
Med mestnimi občinami v Sloveniji imajo izrazit negativen selitveni prirast  še Nova gorica, 
Kranj ter Murska Sobota. V Sloveniji je selitveni prirast pozitiven.  

Naravni prirast v Mestni občini Ptuj je prav tako negativen (-62), med mestnimi občinami v 
Sloveniji imajo  negativen naravni  prirast še občini Maribor in Murska Sobota. Slovenija 
beleži pozitiven naravni prirast. 

Tudi starostna struktura in indeks staranja kažeta na negativne demografske trende. Med 
prebivalci je bilo leta 2013 število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 146 oseb starih 65 let ali več. 
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Indeks staranja prebivalstva v Mestni občini Ptuj je višji od povprečja Slovenije (120,5). 
Povprečna starost Ptujčana je 43,8 let (moški 41,5 let; ženske 46,0 let). 

»Mladi«  so mladostniki in mladi odrasli obeh spolov, stari od 15 do dopolnjenih 29 let. V 
letu 2013 je bil delež mladih med vsemi prebivalci 15,65% medtem ko je bilo leta 2005 20,3% 
mladih med vsemi prebivalci Ptuja. 

Med starejše prebivalce Mestne občine Ptuj uvrščamo tiste, ki so stari 65 let in več. V Mestni 
občini Ptuj jih je v letu 2013 živelo 18,78 %, v letu 2005 je bil ta delež 14,65 %. 

 

 

Slika 2: Starostna piramida za MO Ptuj v primerjavi s Slovenijo, 2013  
(Vir: SURS) 

 

2.2 Ptuj v prostoru 

Mesto Ptuj, kot regionalno središče nacionalnega pomena, je pomembno središče dejavnosti 
družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih in drugih dejavnosti ter hkrati pomembno 
gospodarsko središče in prometno križišče, v katerem so razvite pomembnejše javne 
funkcije, kot so sekundarna in terciarna raven zdravstvene oskrbe, višje in visoko šolsko 
izobraževanje, raziskovalne organizacije ter visoke sodne, upravne in socialne funkcije. S tem 
se mesto Ptuj usmerja v razvoj osrednjega upravnega, gospodarskega, zaposlitvenega, 
izobraževalnega, kulturnega, zdravstvenega in prometnega središča Spodnjega Podravja.  
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Vloga ostalih naselij 

Naselje Grajena se razvija kot naselje z izrazitimi primarnimi dejavnosti ter nekaterimi 
terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi, s katerimi zadovoljuje funkcije svojega vplivnega 
območja v zahodnem, gričevnatem delu mestne občine. 

Naselja Podvinci in Spuhlja so po številu prebivalcev in funkcijah naselja opredeljena kot 
podeželska naselja, v katerih bo mestna občina prvenstveno spodbujala primarne dejavnosti 
in po potrebi  krepila razvoj terciarnih dejavnosti.  

Naselja Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni Vrh Pacinje in Spodnji Velovlek so 
po številu prebivalcev ter deležu prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, 
opredeljena kot vasi s prevladujočimi primarnimi dejavnostmi, v katerih bo mestna občina 
spodbujala razvoj dejavnosti za delno opravljanje oskrbnih funkcij za svoje prebivalstvo. 

V skladu z opredelitvijo SURS v mestno območje od 10 naselij v Mestni občini Ptuj spada 
samo centralno mestno naselje Ptuj, medtem ko ostala naselja ne izpolnjujejo pogojev, da 
bi bila opredeljena kot mestno naselje.  

 

Slika 3: Naselja Mestne občine Ptuj 
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Slika 4: Število prebivalcev v naseljih Mestne občine Ptuj v letu 2013 

 

2.3 Prikaz in opis urbanega območja 

Jedrno območje obsega območje strnjene pozidave mesta Ptuj, ki se v prostoru jasno loči od 
okoliške razpršene poselitve in ostalih strnjenih naselij v Mestni občini Ptuj. Jedrnemu 
območju je zaradi predvidenih razvojnih projektov priključeno območje Centra za ravnanje z 
odpadki Gajke, ki leži na območju naselja Spuhlja in Rogoznica (na severu).  

Okolica mesta Ptuj je ob strnjenih naseljih Grajena, Pacinje, Podvinci, Spodnji Velovlek in 
Spuhlja, območje razpršene poselitve (Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni Vrh). 
Kljub podeželskemu videzu tega območja je glede na dejavnostno strukturo območje okolice 
močno urbanizirano, saj je v večini naselij le 2 – 5% kmečkega prebivalstva, le v Spodnjem 
Velovleku jih je 10%. Glede na prisotnost dejavnosti v naseljih okolice mesta Ptuj, v veliki 
meri ta naselja predstavljajo spalna naselja mesta Ptuj. Razen določenih osnovnih centralnih 
funkcij v naselju Grajena in v manjši meri delovnih mest še v ostalih naseljih, ostala naselja 
nimajo drugih funkcij. 

Z vidika trajnostnega razvoja je zato pomembno, da sta v trajnostno urbano strategijo 
vključeni obe območji, se pravi tako jedrno območje (mestno naselje po RPE) in okolica 
(naselja, ki so z mestnim naseljem funkcionalno povezana). Še posebej področje prometa je 
zaradi dnevnih migracij med jedrom in ostalimi naselji tisto, ki z usmeritvijo v trajnostne 
oblike prispeva k zmanjšanju prometnih obremenitev, večji prometni varnosti, manjšemu 
onesnaževanju zraka, zmanjšanju vplivov na podnebne spremembe, socialni koheziji, zdravju 
prebivalcev, manjših potrebah po površinah za mirujoči promet.  Podobno je potrebno 
celovito obravnavati področje gospodarjenja z odpadki, ki pa ga je v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja potrebno spremeniti v gospodarjenje s surovinami, ter preiti iz 
linearnega v krožni sistem. Naslednje področje je upravljanje z vodami, kjer se prav tako 
jedro ne more obravnavati ločeno od okolice.  
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Slika 5: Prikaz urbanega območja Mestne občine Ptuj  - obseg TUS 
(Vir: SOU občin Sp. Podravja) 
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Slika 6: Posamezna izvajanja CTN-prednostne naložb 

 

Prednostna naložba 1:  
Izboljšanje stanja urbanega 
okolja, oživitev mest, sanacijo 
in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč, 
zmanjševanje onesnaženosti 
zraka in spodbujanje ukrepov 
za zmanjšanje hrupa  
 

Prednostna naložba 2: 
Spodbujanje energetske 
učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in 
uporabo obnovljivih virov 
energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami in 
stanovanjskem sektorju  
 

Prednostna naložba 3: 
Spodbujanje nizkoogljičnih 
strategij za vse vrste območij, 
zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem 
trajnostne urbane mobilnosti 
in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi 
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STARO MESTNO JEDRO 

Posebno pozornost moramo v Mestni občini Ptuj nameniti staremu mestnemu jedru. Glede 
na njegove specifičnosti ga je potrebno obravnavati s posebnim poudarkom glede na ostale 
dela mesta Ptuj. Stara mestna jedra evropskih mest predstavljajo potencial predvsem iz 
turističnega vidika in nič drugače ni na Ptuju. Za privlačnost starega zgodovinskega mestnega 
jedra moramo uskladiti ključne dejavnike: ohranjena kulturna dediščina, bivanje v 
zgodovinskem jedru, promet ter uravnotežena struktura dejavnosti namenjena prebivalcem 
zgodovinskega jedra, ostalim prebivalcem občine  in regije ter turistom. 

Mesto Ptuj je usmerjeno k uskladitvi ključnih dejavnikov za razvoj zgodovinskega jedra. To je 
razvidno iz projektov, ki so bili v ta namen že izvedeni: od strateškega načrta (ADHOC), 
občinskih predpisov in prostorskih aktov, ki urejajo in usmerjajo razvoj,  do konkretnih 
projektov prenove. To so predvsem prenove objektov v javni rabi in posamični objekti v 
zasebni rabi. Področja, kjer so še opazni določeni primanjkljaji so predvsem razvoj dejavnosti 
v starem mestnem jedru, bivanje, saj je velik del stanovanjskih površin pod današnjimi 
standardi, mirujoči promet in osebni avtomobilski promet, usklajenost s službo varstva 
kulturne dediščine. 

Kapitalskemu interesu je predvsem varstvo kulturne dediščine velika ovira, podobno je na 
področju prostorskih aktov, kjer kapital pogosto vidi oviro v izvedbenih pogojih, a ti v tako 
občutljivem območju kot je zgodovinsko mestno jedro morajo predstavljati okvire znotraj 
katerih so možne aktivnosti. Vloga občine je, da poskuša uskladiti interese, a ne na škodo 
javnega interesa. V starem mestnem jedru pa se srečujemo tudi z neusklajenostjo različnih 
javnih interesov, na primer dvig kvalitete bivanja in varstvo kulturne dediščine. Zaradi 
premalo primerov dobrih praks, ki bi postali vzorec za reševanje neusklajenosti, se pri 
vsakem posameznem primeru iščejo rešitve, ki pogosto pripeljejo do rezultata s katerim vsaj 
ena stran ni zadovoljna (če ne celo več strani). 

Interes poslovnih subjektov, ki delujejo v mestnem jedru je, da bi bil avtomobilski promet v 
starem mestnem jedru čim manj oviran (čim manj peš con, čim nižji stroški parkiranja, čim 
več parkirnih mest…), saj menijo, da bodo na ta način lažje »preživeli«, ni pa to v skladu z 
načeli trajnostne mobilnosti (zmanjšanje emisij, zdravje prebivalstva, poraba energije,…), 
turističnega razvoja mestnega jedra (privlačnost starega mestnega jedra, nezasedenost 
javnega prostora z avtomobili). Iz tega je mogoče povzeti, da lahko omenjeni interes 
poslovnih subjektov dodatno negativno vpliva na »preživetje«: zaradi omejenosti prostora v 
zgodovinskem mestnem jedru dodatnih parkirišč (razen podzemnih garaž) ni mogoče 
ustvariti, zaradi pomanjkanja parkirišč se bodo obiskovalci raje usmerjali drugam (npr. v 
trgovske centre), zaradi zasedenosti javnega prostora z avtomobili bo obiskovalcem ta 
prostor neprivlačen, kar na koncu pomeni slabše poslovanje poslovnih subjektov v starem 
mestnem jedru.  

Glede na socialno strukturo v starem mestnem jedru Ptuja (nižja povprečna izobrazba, višja 
stopnja brezposelnosti od ostalih delov Ptuja), bi bilo potrebno te kazalce čim bolj izenačiti z 
ostalimi območji mesta Ptuja, a je trenutno proces preobrazbe zelo počasen. 

Mestno jedro je v primerjavi z ostalimi območji manj privlačno za bivanje in poslovno 
dejavnost. Za bivanje obstaja pritisk predvsem na obrobje in zaledje mesta, pri poslovnih 
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dejavnostih je v ospredju predvsem trgovska dejavnost, ki pa išče predvsem »avtomobilom 
prijazne« lokacije. 

Zaradi prepuščanja iniciative kapitalu, zgodovinsko mestno jedro ne more razviti svojih 
potencialov. Z večjim sodelovanjem je že v številnih zgodovinskih mestnih jedrih uspelo 
zagotoviti pogoje poslovnim dejavnostim in hkrati še povečati privlačnost zgodovinskega 
mestnega jedra. 

Mestna občina se zaveda, da je kulturna dediščina mesta Ptuja bogastvo, ki ga je potrebno 
ohranjati in ki lahko mestu pripomore k razvoju, zato si želi poiskati pot, po kateri bo mogoč 
razvoj mesta ob ohranjanju kvalitet zgodovinskega mestnega jedra, ne pa propadanje kot se 
v posameznih primerih dogaja tudi na Ptuju. 

Ob fizičnih in okoljskih parametrih se kakovost življenja in zdravje prebivalcev lahko 
izboljšuje z načrtovanjem in implementacijo, ki obravnava in upošteva naslednje elemente 
urbanega okolja: 

 kakovost zraka, vode in hrane, hrup, zdravju škodljive snovi; 

 ustrezno število prebivalcev na stanovanje, pogoji bivanja; 

 pogoji na delovnih mestih, nesreče in glavni vzroki; 

 urejenost oskrbe s pitno vodo, kakovost odvajanja in čiščenja odplak, oddaljenost in 
urejenost mest za odlaganje odpadkov in končne zbiralnice odpadkov; 

 kakovost stanovanjskega in delovnega okolja glede na izpostavljenost stalnemu in 
prekomernemu hrupu in onesnaženosti zraka; 

 zdravstveno stanje prebivalcev (bolezni prebivalcev, pričakovana življenjska doba in 
smrtnost; 

 prometna varnost, število prometnih nesreč s težkimi poškodbami, število vozil v 
območju, starost vozil, dolžine kolesarskih in pešpoti, peš cone, - stanje in trendi; 

 trajnostna raba virov in energentov za ogrevanje, hlajenje, transport in drugo; 

 lokalna mobilnost - dnevne migracije in dolžine poti, mreža in razdalje do postajališč 
JPP, število osebnih avtomobilov in parkirnih mest, uporaba alternativnih oblik 
mobilnosti; 

 razvitost mreže gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter družbene javne 
infrastrukture; 

 obseg, urejenost in dostopnost lokalnih odprtih prostočasnih površin: parkov, javno 
dostopnih rekreacijskih centrov, drugih zelenih površin; 

 vključevanje kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje naselij, izboljšanje 
dostopnosti in trajnostna raba dediščine - povečanje identifikacijskih, vzgojnih in 
gospodarskih možnosti; 

 medsebojno dopolnjevanje nalog podeželskih in urbanih območij.
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2.4 Vzgoja in izobraževanje 

V Mestni občini Ptuj poteka organizirano vzgojno varstvo v enem javnem vrtcu z desetimi 
organizacijskimi enotami in enem zasebnem vrtcu. Leta 2013 je bilo vanje vključenih 926 
otrok, od tega 92% otrok prihaja iz Mestne občine Ptuj, ostali pa iz okoliških občin. 

Zadnja leta se je vpis otrok v vrtce povečal. Podatki kažejo, da je bilo leta 2006 v vrtce 
vključenih 66,5% otrok, ki so bili stari od 1–5 let, leta 2013 pa že 76,9% vseh. Delež vpisanih 
otrok v vrtce je primerljiv s slovenskim povprečjem (74,9%).  

Na območju Mestne občine Ptuj deluje 5 osnovnih šol: OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt s podružnico 
Grajena, OŠ Mladika, OŠ Olge Meglič in OŠ dr. Ljudevita Pivka s prilagojenim programom.  V 
letu 2013 jih je obiskovalo 1.737 otrok.  Od leta 2005 se je zaradi negativnih demografskih 
trendov število osnovnošolcev zmanjšalo za približno 10%.  

Srednješolske programe izvaja Šolski center Ptuj v okviru štirih srednjih šol (Biotehniška šola, 
Ekonomska šola, Elektro in računalniška šola in Strojna šola) ter Gimnazija Ptuj.  Število 
dijakov, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj se je od leta 2007 zmanjšalo iz 1.115 
na 886 dijakov leta 2013. 

Dijaški dom Ptuj se nahaja v neposredni bližini srednjih šol. V njem so nameščeni dijaki 
srednjih šol, učenci osnovnih šol, učenci osnovne šole s prilagojenim programom in študenti. 
Dom izvaja tudi dodatne programe dnevnega bivanja in oskrbe v sodelovanju s Centrom za 
socialno delo Ptuj. 

Na področju usposabljanja virov človeških sposobnosti smo v preteklih letih veliko 
pozornosti namenili višje in visokošolskemu izobraževanju. Ob preobrazbi poklicnega 
izobraževanja v Šolskem centru na Ptuju smo ustanovili tudi višjo in visoko strokovno šolo. 
Izobraževanje mehatronikov in bionikov je zapolnilo vrzel na področju tehničnih kadrov. 
Tako izobražena delovna sila predstavlja pomembno razvojno priložnost za domače in tuje 
investitorje. V šolskem letu 2013/2014 je bilo na Višjo strokovno šolo na Ptuju vpisanih 493 
študentov (395 rednih in 98 izrednih študentov). 

Ob sofinanciranju projekta mladih raziskovalcev občina skrbi tudi za štipendiranje in 
sofinanciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog. 

Število študentov terciarnega izobraževanja se zmanjšuje. Leta 2007 je imelo stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Ptuj 1.355 študentov, leta 2013 pa 987. Med 1.000 
prebivalci v občini je bilo 9 diplomantov, kar je primerljivo s povprečjem Slovenije.  

V Mestni občini Ptuj je poskrbljeno tudi za izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko 
učenje. Ljudska univerza Ptuj ponuja programe izobraževanja in usposabljanja odraslih: 
izobraževanje za pridobitev izobrazbe, poklicno usposabljanje, splošno izobraževanje, 
središče za samostojno učenje, univerza za tretje življenjsko obdobje in svetovalno središče 
Ptuj. 

Za glasbeno ustvarjalnost mladih skrbita dve glasbeni šoli - Glasbena Šola Karol Pahor  in 
Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla. 
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2.5  Trg delovne sile 

Delovno aktivno prebivalstvo  

 

 

Slika 7: Gibanje števila delovno aktivnih med leti 2005 in 2013 na Ptuju   
(Vir: SURS) 

 

Število delovno aktivnih Ptujčanov se je od leta 2005 do leta 2013 zmanjšalo za 6,8%. 
Podrobnejši pregled po letih pa kaže na trend naraščanja do leta 2008, po tem letu pa izrazit 
padec, kar je posledica gospodarske krize in staranja prebivalstva. Podobno kažejo podatki za 
celotno Slovenijo. Po letu 2012 se je na Ptuju stanje obrnilo, saj se je število delovno aktivnih 
začelo povečevati, medtem ko se je v Sloveniji še vedno rahlo zmanjševalo. Njihova 
izobrazbena struktura se je v teh letih nekoliko izboljšala, saj se je zmanjšal delež tistih z 
osnovno šolsko izobrazbo in povečal delež delovno aktivnih z višje in visokošolsko izobrazbo.  
Izobrazbena struktura delovno aktivnih je nekoliko boljša, če jo primerjamo s slovenskim 
povprečjem. 

 

Brezposelnost  

Stopnja registrirane brezposelnosti 

Stopnja registrirane brezposelnosti se je od leta 2005 do leta 2008 tako na Ptuju kot v celotni 
Sloveniji zmanjševala. Po letu 2008, ko se je začelo obdobje gospodarske krize, pa je 
brezposelnost začela naraščati. Na Ptuju je bila stopnja registrirane brezposelnosti višja kot 
je slovensko povprečje, v sredini leta 2013 pa se je stanje obrnilo. Na območju Mestne 
občine Ptuj se je začela stopnja brezposelnosti zmanjševati, medtem se je v Sloveniji stopnja 
še vedno povečevala.  

Na območju MO Ptuj je bilo v decembru 2014 registriranih 1.150 brezposelnih oseb, stopnja 
brezposelnosti je tako znašala 11,3%.  
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Slika 8: Gibanje stopnje registrirane brezposelnosti med leti 2005 in 2014 na Ptuju in  v Sloveniji 
(Vir: SURS) 

Izobrazbena struktura brezposelnih 

Največ brezposelnih iz območja MO Ptuj ima srednješolsko izobrazbo 5. stopnje (33,58%). V 
primerjavi s slovenskim povprečjem izstopa nižji delež brezposelnih z OŠ oz. nižjo izobrazbo 
1. in 2. stopnje (Ptuj 19,65%, Slovenija 29,03%) ter višji delež brezposelnih z visokošolsko 
izobrazbo 6., 7. in 8. stopnje (Ptuj 19,32%, Slovenija 15,72%).  Primerjava med leti 2005 in 
2015 pa kaže na zmanjšanje števila brezposelnih z najnižjo stopnjo izobrazbe in povečanje 
deleža brezposelnih z najvišjo stopnjo izobrazbe, kar je predvsem posledica višje izobrazbene 
ravni prebivalstva. 

 

Slika 9: Izobrazbena struktura brezposelnih na Ptuju in v Sloveniji  
 (Vir: Zavod RS za zaposlovanje) 

 

Starostna struktura brezposelnih 

Podatki kažejo, da med brezposelnimi prevladujejo mladi. Decembra leta 2014 je bilo na 
območju Mestne občine Ptuj prijavljenih 323 brezposelnih mladih do 29 let, kar predstavlja 
28,1 % vseh brezposelnih. Velik je tudi delež brezposelnih, ki so starejši od 55 let (15,3%). V 
primerjavi s slovenskim povprečjem je na Ptuju delež mladih brezposelnih večji (Slovenija 
25,2%), delež starejših pa manjši (Slovenija 17,7%). 
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Trajanje brezposelnosti 

Med brezposelnimi prevladujejo tisti, ki so brezposelni manj kot 12 mesecev (55,74%), velik 
je pa delež brezposelnih, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje več kot 24 mesecev 
(25,04%). Stanje na območju MO Ptuj je nekoliko boljše kot je povprečje Slovenije, kjer je kar 
30,79% tistih, ki so brezposelni več kot 24 mesecev.  

 

 

Slika 10: Prosta delovna mesta po dejavnostih1  
(Vir: Zavod za zaposlovanje, Območna služba Ptuj) 

V obdobju od januarja do decembra 2014 so delodajalci Območni službi Ptuj sporočili 5.871 
prostih delovnih mest največ  iz področij predelovalne dejavnosti in gradbeništva. 

 

2.6 Gospodarstvo s kmetijstvom 

Gospodarstvo 

Število podjetij in ustvarjeni prihodki  

Kljub gospodarski krizi, ki se kaže v primerjavi med pred kriznim letom 2008 in zadnjimi 
objavljenimi podatki Statističnega urada RS (v nadaljevanju SURS) za leto 2013, se je 
kumulativen prihodek podjetij zmanjšal, povečalo pa se je število podjetij in tudi število 
oseb, ki delajo. Podatki kažejo na vedno večji pomen manjših podjetij, tako na ravni Slovenije 
kot tudi v Mestni občini Ptuj  ter pomen podjetniške iniciative, ki ustvarja delovna mesta. 

 

                                                      

1
 Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo 

prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega 
delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.  
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Slika 11: Število in prihodek podjetij na prebivalca v MO Ptuj in Sloveniji  
(Vir: Ajpes) 

 

Zaradi gospodarske krize se je prihodek podjetij na prebivalca v letu 2013 ob skoraj 
nespremenjenem številu prebivalcev zmanjšal glede na leto 2008. Mestna občina Ptuj ne 
odstopa bistveno od slovenskega povprečja. 

Povprečna plača 

Povprečne mesečne bruto plače v Mestni občini Ptuj so vedno zaostajale za slovenskim 
povprečjem za približno 15% v obdobju 2005-2013, kar velja tako za povprečno mesečno 
bruto plačo, kot tudi za povprečno mesečno bruto plačo za plačano uro. Tudi v Mestni občini 
Ptuj so se povprečne plače in urne postavke zviševale skozi vso opazovano obdobje. Kot 
ugotavljajo na državni ravni, je to zvišanje predvsem posledica zakonskega zvišanja 
minimalnih plač ter povečane brezposelnosti. 
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Slika 12: Povprečne mesečne bruto plače  
(Vir: AJPES) 

 

Število in poslovni rezultati podjetij 

V Mestni občini Ptuj je leta 2013 delovalo 590 mikro, 34 malih, 14 srednje velikih in 7 velikih 
podjetij. V istem letu je bilo 1.046 registriranih samostojnih podjetnikov. 96% vseh podjetij je 
mikro podjetij s številom zaposlenih do 10 in letnimi prihodki od prodaje do 2 mio €. 

Število poslovnih subjektov je kljub gospodarski krizi naraščalo v vseh kategorijah med leti 
2008 in 2013. Število podjetij (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) se je povečevalo 
vsako leto za 1-3%. Najbolj je raslo število mikro gospodarskih družb (4-6%) in mikro 
samostojnih podjetnikov (2-4%), kar je verjetno posledica zaostrenih gospodarskih razmer, 
ko se ljudje zaradi pomanjkanja zaposlitvenih možnosti hitreje odločijo za samostojno 
podjetniško pot. 

Največ gospodarskih družb v MO Ptuj se ukvarja z dejavnostmi trgovine, vzdrževanjem in 
popravili motornih vozil (26% vseh v 2013), sledijo strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti (16%), predelovalne dejavnosti (14%) in gradbeništvo (13%). V letu 2013 je največ 
zaposlenih delalo v družbah, ki so aktivne v predelovalnih dejavnostih (43%), gradbeništvu 
(31%) in trgovini, vzdrževanju ter popravilih motornih vozil (8%). Najvišje prihodke so v letu 
2013 dosegle družbe v sledečih dejavnostih: predelovalne dejavnosti (39%), trgovina, 
vzdrževanje in popravila motornih vozil (18%) in gradbeništvo (26%).  

Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je stalno zmanjševalo od leta 2008 do 2010, 
nato pa se je začelo višati (Tabela 1 v prilogah). Takšen trend je zaznati pri skoraj vseh 
dejavnostih, kar potrjuje vpliv zaostrenih gospodarskih razmer po letu 2008. Tem trendom 
gibanja števila zaposlenih praviloma sledijo tudi prihodki.  

Enak trend opazimo tudi pri analizi skupnega neto čistega izida in skupne neto dodane 
vrednosti, ki so ju ustvarile gospodarske družbe v MO Ptuj med leti 2008 in 2013 (Tabela 2 v 
prilogah). Posamezne skupine dejavnosti pa se med seboj zelo razlikujejo. Proizvodne 
dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z električno energijo, plinom in paro 
ter gradbeništvo izkazujejo močan vpliv gospodarske krize tako na čisti izid, kot tudi na 
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ustvarjeno dodano vrednost. Najboljše poslovne rezultate so družbe dosegle v predkriznem 
letu 2008, sledilo je poslabšanje v letih 2009 in 2010 ter ponovno okrevanje v 2011, ki pa 
praviloma še ni doseglo poslovnih rezultatov iz leta 2008. V letu 2013 so se poslovni rezultati 
znatno izboljšali glede na leto 2011. Od tega močno odstopajo dejavnost trgovine in ostale G 
dejavnosti ter dejavnosti zdravstva in oskrbe, kjer so se dobički močno povečevali po 2008. 
Dejavnosti v gostinstvu ter kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti so bile v izgubi vsa 
opazovana leta. 

Največji prispevek k neto čistemu dobičku v letu 2013 so prispevale dejavnosti gradbeništva 
(70%), trgovina (27%) in predelovalne dejavnosti (19%), najvišjo izgubo pa so imele družbe v 
dejavnosti M: strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (-17%) gostinstva (-16%) in 
poslovanja z nepremičninami (-16%).  

K neto dodani vrednosti največ prispevajo podjetja v predelovalnih dejavnostih (42%), 
gradbeništvu (29%) in trgovini (9%).  

 

Slika 13: Prosta zemljišča v Mestni občini Ptuj namenjena poslovni dejavnosti   
(Vir: SOU občin Spodnjega Podravja, 2015) 

 

Kmetijstvo 

Območje Mestne občine Ptuj leži v osrednjem delu Slovenskih goric in je že od nekdaj bilo 
znano kot bogato kmetijsko območje z močnimi družinskimi kmetijami, čeprav se situacija, 
glede na podatke, slabša. V mestu deluje največji slovenski Kmetijsko gozdarski zavod, ki 
preko kmetijsko svetovalne službe skrbi za neformalno izobraževanje in usposabljanje 
kmetov in zaposlenih na kmetijah. Biotehnična šola na Ptuju izvaja vrsto programov za 
pridobitev izobrazbe s področja kmetijstva.  Kmetijsko zadruga Ptuj je s svojo 115 letno 
tradicijo nepogrešljiv partner številnim kmetijskim gospodarstvom v občini in širši regiji. 
Mesto se ponaša tudi z največjim agroživilskim podjetjem Perutnino Ptuj d.d., ki predstavlja 
srednje veliko evropsko podjetje pri proizvodnji piščančjega mesa in vina. Po zadnjem popisu 
kmetijstva (2010) je bilo na območju MO Ptuj število kmetijskih gospodarstev 420, kar 
predstavlja padec v primerjavi s popisom iz leta 2000, ko je to število znašalo 583. Prav tako 
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je zaznati padec v obsegu kmetijskih zemljišč, ki znaša 2.360 ha, medtem ko je leta 2000 le-ta 
znašal 3.131 ha. Kmetijska površina na prebivalca  je znašala enako, kot v prejšnjem popisu, 
torej 0,1 ha. Več kot polovica kmetijskih zemljišč je bila  zasajena z oljno ogrščico, 40% s 
krmno koruzo, malo več kot tretjina s pšenico in ječmenom. V severnem, gričevnatem delu 
občine je pomembno tudi sadjarstvo in vinogradništvo. Število kmetijskih gospodarstev ter 
število družinskih kmetij je enako številu kmetijskih zemljišč v uporabi, torej 420.  Družinskih 
kmetij, kjer je predviden naslednik je zgolj 43,6%. 

Glede na površino vseh zemljišč v MO Ptuj, predstavljajo kmetijska zemljišča 35,4 % delež, od 
teh predstavljajo njive 67,1 %. Ko pogledamo velikost kmetijskih zemljišč, vidimo da znašajo 
kmetijske površine velikosti do 5 ha kar 73 % delež, medtem ko površine nad 10 ha pokrijejo 
zgolj 12 % delež vseh kmetijskih zemljišč. 

Po zadnjih podatkih znaša število integriranih kmetij 22, medtem ko je zastopanost ekoloških 
kmetij še zmeraj na izredno nizki ravni, saj sta vpisani le 2.  

Po tipu kmetovanja na območju MO Ptuj prevladuje pridelava poljščin (na 107 kmetijskih 
gospodarstvih), sledi pa mešani tip kmetovanja – tako pri rastlinski pridelavi (48 kmetijskih 
gospodarstev), kot pri živinoreji (25 kmetijskih gospodarstev). Izrazit manko je na področju 
vrtnarstva in specializirane prašičereje, kjer ne beležimo nobenega kmetijskega 
gospodarstva, ki bi se ukvarjalo s temi dejavnostmi. 

Glede na način prodaje kmetijskih pridelkov opažamo, da kar 48 % kmetijskih gospodarstev 
prideluje izključno za lastno porabo, 16% za pretežno lastno porabo, 9% prodaja preko 
posrednikov in 27% prodaja neposredno potrošnikom. Iz tega gre sklepati, da bi se morali 
kmetijski gospodarji medsebojno povezati in skupno nastopiti na trgu. 

Starostna struktura kmetijskih gospodarjev se znova slabša, saj ponovno beležimo padec v 
skupini gospodarjev do 25 let, kjer je leta 2000 predstavljal njihov delež 27%, v letu 2010 pa 
se je znižal na 21 %. Podoben trend opažamo tudi v preostalih starostnih skupinah.  

Iz statističnih podatkov je razvidno, da je Slovenija v letu 1970 dosegla 70 % splošna stopnja 
prehranske samooskrbe, v letu 2014 pa le še okoli 50 %. V letu 1991 je bila ocenjena 
agregatna stopnja samooskrbe s hrano 93,3 %, očiščena stopnja samooskrbe zaradi uvoza 
močnih krmil pa 78 %. Sodobni izračuni za stopnjo samooskrbe Kmetijskega inštituta 
Slovenije pa pri rastlinskih proizvodih kažejo stopnjo samooskrbe 33 – 70 %. 
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Slika 14: Samooskrba z osnovnimi živilskimi proizvodi 

 

 

Slika 15: Samooskrba z rastlinskimi proizvodi 

 

2.7 Okolje 

Varovanje narave 

V Mestni občini Ptuj je naravno okolje ohranjeno predvsem ob vodotokih in v hribovitejšem 
delu občine, saj so ravninski deli bodisi pozidani ali pa namenjeni intenzivnemu kmetijstvu. 
Pritisk na območja ohranjene narave se veča z intenziviranjem kmetijstva, s povečanimi 
potrebami po površinah za gradnjo in z regulacijo vodotokov. Habitati so močno spremenjeni 
zaradi melioracij in intenzivnosti kmetijstva, zato je biotska pestrost zmanjšana. Gričevnat 
svet v severnem oz. severozahodnem delu občine je na prisojnih pobočjih obdelan 
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(sadovnjaki, vinogradi), drugod pa ga porašča bukov gozd, ki je zaradi dolgotrajnega 
gospodarjenja precej vrstno spremenjen na račun vnesene smreke in rdečega bora (vir: 
OPVO MO PTUJ 2014-2020). 

V Mestni občini Ptuj so štiri NATURA 2000 območja in sicer POO Velovlek, POO Podvinci, 
POO Drava in PVO Drava, ki obsegajo 1.422 ha območij, kar predstavlja 21,33%. Na območju 
MO Ptuj je evidentiranih tudi 18 naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, 4 
ekološko pomembna območja (16.635 ha), ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in 6 zavarovanih območij narave (Vir: Presoja sprejemljivosti vplivov plana na 
varovana območja za Občinski prostorski načrt Mestne Občine Ptuj, Lutra, Inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine, 2014). 

 

Slika 16: Varovana območja v Mestni občini Ptuj  
(Vir: OPVO 2014-2020) 

 

Površinske vode 

Po zadnjih  podatkih Agencije RS za okolje je bilo kemijsko stanje reke Drave na merilnih 
mestih Krčevina pri Ptuju in Ptujsko jezero dobro.  

Pitna voda  

Večinski delež pitne vode za ptujski vodooskrbni sistem se načrpa v centralnem črpališču  v 
Skorbi pri Ptuju. K izboljšanju kakovosti vode in k izboljšanju hidravličnih razmer na omrežju 
prispevajo dislocirani globinski vodnjaki na področju vodovodnega sistema. Iz ptujskega 
vodooskrbnega sistema se v celoti oskrbujejo porabniki v 17 občinah, posamična naselja pa 
še v šestih občinah. Letna količina obračunane vode je znašala 3.504.693 m3 oz. povprečno 
9.393 m3 na dan. Meritve iz leta 2012 so pokazale, da vsebnost nitratov v pitni vodi nikjer na 
omrežju ne presegajo dovoljene vrednosti 50 mg/l. Na območju 1. Tlačne cone (precejšnji 
del mesta Ptuj) se vrednosti nitratov gibljejo med 35 in 49 mg/l, na področjih dislociranih 
globinskih vodnjakov pa so manjše od 20mg/l. Zaradi visokega deleža mikrobiološko 
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ustreznih vzorcev vode, le-te nikjer ni potrebno klorirati. Pitna voda iz vodooskrbnega 
sistema Ptuj je zdravstveno ustrezna in primerna za uporabo. 

Zrak  

Koncentracija delcev in število prekoračitev mejne dnevne vrednosti PM10 na Ptuju (40 

g/m3) je bila v primerjavi z ostalimi kraji na ravni drugih mestnih merilnih mest v 
notranjosti Slovenije. Majhna razlika med koncentracijami ob delavnikih in ob koncih tedna 
ter praznikih je pokazala, da promet ni edini vir emisije delcev v okolici merilnega mesta 
mobilne postaje na Ptuju (območje bolnišnice Ptuj). Predvsem gre tudi za vpliv malih kurišč v 
okolici, ki uporabljajo za gorivo les in kurilno olje. Nižje so bile koncentracije pri severnem in 
južnem do jugozahodnem vetru, kar razložimo s tem, da je območje severno od lokacije 
mobilne postaje manj poseljeno in manj prometno, in prihaja onesnažen zrak od jugozahoda 
bolj razredčen, saj je jugozahodni veter vedno močnejši. Ptuj ima zaradi geografsko dovolj 
odprte lege in s tem boljše prevetrenosti tudi boljše razmere kot večina naselij v notranjosti 
Slovenije (vir: OPVO MO PTUJ 2014-2020, 2014). 

 

Promet 

Po podatkih Statističnega urada RS (2012) je v MO Ptuj 254,4 km vseh cest, od tega 37,4 km 
državnih in 217 km občinskih. Trenutno je urejenih 13 km kolesarskih poti, 806 plačljivih 
(modra cona: 486, parkirišča z zapornico: 320) in 798 neplačljivih parkirišč (vir: SI-STAT, MO 
Ptuj). 

Preko območja MO Ptuj poteka državna glavna cesta Hajdina - Ptuj - Spuhlja. Cestno omrežje 
tvorijo (vir: STAT-SI: podatki za 2012): 

 avtoceste – AC: 2,1 km 

 glavne ceste I – G1: 5,8 km 

 regionalne ceste I – R1; 6,9 km 

 regionalne ceste III – R3: 22,6 km 

 lokalne ceste – LC: 55,7 km 

 javne poti – JP: 126,9 km 

Mesto Ptuj ima t.i. zvezdnato prometno omrežje, kar pomeni, de se iz vseh smeri v mesto 
stekajo mestne vpadnice, ki mesto povezujejo z ostalo občino, lokalno regijo ter celotno 
državo in širše. V Ptuj se stekajo državne ceste iz naslednjih smeri: iz Ormoža (G1-2), 
Maribora (G1-1), Lenarta (R1-229) in Dupleka (R3-710). Stičišče vseh štirih je v enem križišču 
– pri železniškem podvozu. 

Leta 2014 je bilo registriranih 15.391 motornih vozil, kar je za 260 vozil oz. 1,7% več kot leta 
2012. Gostota cestnega javnega omrežja je v obdobju 2008 - 2011 v povprečju enaka: 3,8 
km/km2 (vir: STAT-SI). 

 

Javni potniški promet 

Arriva Štajerska d.d. izvaja avtobusni prevoz na območju severovzhodne Slovenije. MO Ptuj 
je avtobusno povezana s sledečimi kraji: Ormož, Maribor, Turški Vrh, Mala Nedelja, Lenart, 
Žetale, Velika Varnica, Stoperce, Slovenska Bistrica, Destrnik, Sv. Tomaž, Vitomarci, Dolane, 
Formin, Zavrč, Polenšak, Grajena, Majšperk idr. 
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Število potnikov avtobusne postaje Ptuj se je povečalo za okrog 13% (2012: 87.414 potnikov; 
2014: 98.343 potnikov) (vir: Arriva Štajerska d.d., 2015). 

 

MO Ptuj ima vzpostavljeno železniško povezavo z Ormožem, Mariborom, Ljubljano in 
Koprom. Največ linij je na povezavi Ptuj – Ormož: 28 linij ob delavnikih in 12 linij ob vikendih, 
na povezavi v prestolnico pa 11 linij ob delavnikih in 2 liniji ob vikendih (v času šolskega leta 
je skupaj 4 ob vikendih). Število odpravljenih potnikov iz železniške postaje Ptuj se je iz leta 
2012 do leta 2014 zmanjšalo za okrog 21% (vir: Slovenske železnice – Ptuj, 2015). 
 

Hrup  
 
V MO Ptuj je prisoten hrup cestnega in železniškega prometa, hrup z gradbišč, hrup, ki ga 
povzroča kmetijska dejavnost in kmetijska mehanizacija ter občasno hrup, ki ga povzročajo 
javne prireditve. V zadnjih letih je prevladujoči vir hrupa promet. Leta 2012 je bila izdelana 
Strateška karta za poselitvena območja mesta Ptuj. Hrupno obremenjena so območja vzdolž 
najpomembnejših vpadnih cest, območja znotraj ozkega pasu vzdolž železnice in območja v 
bližini točkovnih virov hrupa (vir: OPVO MO PTUJ 2014-2020, 2014). 
 

Tla 
 
Kmetijska zemljišča predstavljajo 35,4% površin v MO Ptuj, sledijo pozidana zemljišča in 
gozdovi (vir: STAT-SI: podatek za 2010). Leta 2012 je Kmetijska inšpekcija opravila analizo 
onesnaženosti tal. Program preiskav je vključeval pesticide in nekatere njihove metabolite, 
vključno s pesticidi, ki jih ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 
1) v skladu z uredbami. Atrazin je najpogosteje najdeno sredstvo za varovanje rastlin, v 
podtalnici, ki se je pri nas uporabljalo do leta 2002. Rezultati kažejo na prevladujočo uporabo 
pripravkov z aktivno snovjo metolaklor večinoma v kombinaciji s terbutilazinom. Vsebnosti 
težkih kovin na preiskovanih kmetijskih zemljiščih niso presegle imisijske mejne vrednosti. 
PCB-ji in PAH v tleh, gnojenih z digestatom, niso bili ugotovljeni (vir: OPVO MO PTUJ 2014-
2020, 2014). 
 

Varstvo pred plazovi  
 
Najbolj plazovita območja v MO Ptuj so v Orešju, Mestnem vrhu oz. celotnem področju med 
Grajeno in Kicarjem. Po dinamiki pojavljanja zemeljskih plazov glede njihovega pojavljanja 
velja ugotovitev, da so ti ob večjih količinah padavin in to predvsem na gričevnatih področjih 
Haloz in Slovenskih goric. Preko 90 % plazov je povezano s človekovimi posegi kot so: novo 
narejeni vinogradi-terase, narejene ceste in poti, posekan gozd, oblikovanje dvorišča, 
neustrezno speljani odtoki meteornih voda in podobno (vir: OPVO MO PTUJ 2014-2020, 
2014). 
 

Varstvo pred poplavami  
 
 Zadnji statistični podatki kažejo povečevanje pretokov voda na vseh slovenskih rekah in 
mnogi dosedanji ukrepi za zaščito pred visokimi vodami ne ustrezajo več. Zaradi sprememb 
hidravličnih parametrov pretoka reke Drave v MO Ptuj med ta območja spada Dravska ulica v 
površini 0,06 km2 v dolžini 2 km linijske infrastrukture. Na tem območju pomembnega vpliva 
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poplav je število stalnih in začasnih prebivalcev 147. Skupno število stavb je trideset in od 
tega jih spada 28 pod enoto kulturne dediščine in od tega jih je 16, ki imajo status kulturnega 
spomenika državnega pomena. Poplavna varnost ni zagotovljena predvsem ob Rogoznici z 
njenim desnim pritokom in ob Grajeni vse od naselja Grajena do izliva v drenažni jarek. Med 
poplavno ogrožena območja spada tudi del naselja Krčevina pri Vurberku od hišne številke 
160 c do 188 (predel Čreta), kjer je cca. 30 hiš. Poplavna ogroženost tega območja se je 
dodatno povečala po izgradnji visokovodnega nasipa Vurberk-Duplek. 
 
Odpadki  
 
Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Mestni občini 
Ptuj so Javne službe Ptuj d.o.o. in so prav tako upravljavec CERO Gajke. Količina komunalnih 
odpadkov (zbranih z JO) na prebivalca se na območju MO Ptuj v zadnjih letih zmanjšuje 
(2012 – 466 kg/preb., 2013 - 366 kg/preb., 2014 – 306 kg/preb.), v primerjavi s slovenskim 
povprečjem (320 kg/preb. v 2013) je višja za 14 %. V letu 2014 se je na odlagališče odložilo 
167 kg odpadkov na prebivalca, kar pomeni, da se je količina zmanjšala za 8% v primerjavi z 
letom 2012. (vir: STAT-SI in JS Ptuj d.o.o., 2015). 
 
Na območju MO Ptuj je urejeno ločeno zbiranje odpadkov s shemo »od vrat do vrat«, kar 
pomeni, da občani že doma ločeno zbirajo in tako ločeno odpadke tudi oddajo. V zadnjih 
letih se je delež ločeno zbranih odpadkov povečal. V letu 2014 je delež ločeno zbranih frakcij 
znašal 64 %. V letu 2016 se predvideva, da se bo odložilo le 10 – 20% stabilizirane težke 
frakcije iz mešanih komunalnih odpadkov, ostalo se bo termično izrabilo. Vzpostavil se je 
Center ponovne rabe na območju CERO Gajke, v okviru katerega se odpadki prednostno 
obravnavajo kot vir surovin za ponovno uporabo.  
 
V letu 2012 je bilo evidentiranih 98 divjih odlagališč na območju Ptuj, v letu 2014 pa se je 
število zmanjšalo na 23 (vir: spletna aplikacija »Register divjih odlagališč«, 2015). 
 

Energetska učinkovitost  
 
Večino aktivnosti povezanih z oskrbo energije v MO Ptuj opravljajo Javne službe Ptuj d.o.o., 
Komunalno podjetje Ptuj d.d. in Elektro Maribor d.d. V letu 2012 je Lokalna energetska 
agencija izdelala Lokalni energetski koncept za MO Ptuj. MO Ptuj je v letu 2013 postala 
energetsko najbolj učinkovita občina v Sloveniji. Občina se je lotila tudi aktivnega uvajanja 
energetskega knjigovodstva. Kot posledica energetske prenove javnih objektov, posodobitve 
kotlovnic, prehodu na DOLB (daljinsko ogrevanje na lesno biomaso), uporaba javnega 
avtobusnega potniškega prometa in rekonstrukciji javne razsvetljave, so emisije CO2 
ocenjene na 4,3 tone/preb. letno (brez prometa – javnih podatkov o možnih emisijah 
cestnega prometa ni) (vir: LEK MO Ptuj, 2012). 
 
V zadnjih letih je bilo izvedenih veliko energetskih sanacij javnih objektov, predvsem šol in 
vrtcev. V lasti MO Ptuj je okrog 50 javnih objektov, skupne uporabne površine pribl. 66.000 
m2. Po oceni Lokalnega energetskega koncepta je 25 javnih stavb energetsko najbolj 
potratnih (uporabne površine pribl. 36.000 m2), od katerih se je 44% energetsko saniralo, 
66% javnih objektov pa še je potrebno energetsko prenoviti v naslednjih letih (vir: MO Ptuj, 
2015). 
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Poraba električne energije se povečuje na vseh segmentih odjema(industrija, mali poslovni 
odjemalci in gospodinjstva), območje Ptuja je dobro pokrito z uvedbo naprednih merilnih 
sistemov(58% vseh merilnih mest je vključenih v sistem naprednega merjenja). 
 
Poraba zemeljskega plina na Ptuju se znižuje v industriji in široki porabi. Vzrok temu so mile 
zime in energetsko prestrukturiranje odjemalcev ter zmanjšanje obsega proizvodnje v 
industriji. Distribucijsko plinovodno omrežje na Ptuju je napeljano v zadostnem obsegu. 
Plinovodnega omrežja ni na Bregu ter Mariborski ter Mlinski cesti, kjer so omejitve zaradi 
arheoloških najdb. Zemeljski plin je uporabljalo 1.771 gospodinjstev in 476 poslovnih 
odjemalcev. 
 

 

Slika 17: Porabljena energija za ogrevanje stanovanj in pripravo tople sanitarne vode po vrsti 
energenta za leto 2010  
(Vir: Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, 2012) 

 

Slika 18: Struktura porabljene energije v javnih stavbah  
(Vir: Lokalni energetski koncept Mestne občine Ptuj, 2012) 
 

Raba energije pri poslovnih subjektih 
 
Največ energije je v letu 2010 porabila dejavnost proizvodnja živil 46%, 6% proizvodnja 
kovinskih izdelkov, po 2 % še proizvodnja motornih vozil, popravila in montaža strojev in 
naprav, ter gradnja inženirskih objektov. 21% predstavlja proizvodnja toplotne in električne 
energije. Preostalih 21 % porabijo vse preostale dejavnosti skupaj. Industrijski objekti 
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porabijo največ ZP (79%) in ELKO 19%, preostali energenti predstavljajo 2% porabljene 
energije. 

 

2.8  Turizem, kultura in kulturna dediščina 

Turizem  

Turistični promet na Ptuju je začel v zadnjih letih nazadovati.  

 V letu 2013 smo v MO Ptuj beležili 134.738  nočitev, od teh je bilo 65.246 domačih in 
69.492 tujih.  Med tujimi turisti prevladujejo Avstrijci, predstavljajo 16,9 % delež, 
sledijo turisti iz Nemčije – 13,8 %, Italije – 13,7 %, Nizozemske - 11,8 %, Belgije – 6,2 
%, Češke republike – 4,7 % , itd. 

 V zadnjih dveh letih (2013-2014) je opaziti padanje števila prenočitev tujih turistov, 
medtem, ko je število prenočitev domačih gostov po treh letih padanja, v letu 2014 
poraslo. 

 Po podatkih Statističnega urada RS je število vseh nočitev v letih od 2008 do 2013 
padalo, z izjemo leta 2011. V letu 2014 in prvi polovici 2015 število vseh nočitev  
ponovno naraščal. Leta 2013 je predstavljala prenočitvena kapaciteta Mestne občine 
Ptuj 1,1 % slovenske prenočitvene zmogljivosti in 15,1 % prenočitvene zmogljivosti v 
Podravju. 

 Povprečje števila nočitev od leta 2008 do 2013 pokaže, da je zastopanost tujih 
turistov v tem obdobju 48 % (izstopa leto Evropske prestolnice kulture s 53 %) ter 
domačih 52 %. Pri domačih gostih je v zadnjih nekaj letih opaziti trend padanja 
nočitev, pri čemer je število le-teh doseglo najnižjo točko ravno v letu 2013, v letu 
2014 pa je število nočitev domačih gostov ponovno naraslo. 

 Povprečje števila prihodov turistov od leta 2008 do 2013 razkrije obratno sliko, 
vidimo da je domačih prihodov turistov v povprečju 46 % in tujih 54 %, pri čemer 
nobeno leto posebej ne izstopa, je pa opaziti trend upadanja prihodov domačih 
turistov ter, obratno, naraščanja prihodov tujih turistov. V letu 2014 je prihod 
domačih gostov ponovno v porastu. 

 Če leto 2014 primerjamo po mesecih, vidimo da je v Mestni občini Ptuj najmanj 
nočitev v zimskih mesecih (november do februar), medtem ko beležimo vrhunec 
sezone turističnih nočitev v poletnih mesecih (od junija do avgusta). V mesecu 
septembru število nočitev strmo pade in sicer za 47%. 
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Slika 19: Število prihodov domačih in tujih turistov po letih v  Mestni občini Ptuj (2008-2014)  
Vir: SURS 

 

Slika 20: Število prenočitev turistov po letih v Mestni občini Ptuj (2008-2014)   
Vir: SURS 

 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

37 

 

Slika 21: Število prenočitev domačih in tujih gostov po mesecih za leto 2014  
Vir: SURS 

 

Kultura 

Mestna občina Ptuj predstavlja osrednji prostor izvajanja kulturne dejavnosti v Sp. Podravju. 
Področja kulture v Mestni občini Ptuj lahko razdelimo na kulturno dediščino in arhivsko 
dejavnost (muzejstvo, arhivistika in spomeniško varstvo, arhitekturna dediščina, arheološka 
dediščina, etnološka dediščina – živa dediščina in običaji), knjižnično dejavnost, umetniški 
programi (uprizoritvene, glasbene, likovne in večpredstavnostne umetnosti), ljubiteljske 
dejavnosti in mladinska kultura. 

Na Ptuju se nahaja izjemna koncentracija ljubiteljske kulture in kulturnih ustvarjalce. Zveza 
kulturnih društev Ptuj povezuje kulturna društva in njihove skupine na področju kulturne 
dejavnosti v Mestni občini Ptuj, zastopa interese svojih članic – kulturnih društev, nudi 
strokovno pomoč in organizira izobraževanja za posamezna področja kulturnega ustvarjanja, 
oblikuje programe in finančne načrte, podeljuje priznanja za izjemne dosežke na področju 
ljubiteljske kulture in organizira različne prireditve in izobraževalne delavnice. Vanjo je 
vključenih 30 kulturnih društev s številnimi skupinami, ki delujejo na področju vokalne, 
instrumentalne glasbe, folklore, plesa, gledališč, lutk, literarne, likovne in filmske in foto 
ustvarjalnosti.  

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj svojim uporabnikom nudi širok izbor knjižničnega gradiva, ki 
ustreza potrebam po informacijah in željah po izobraževanju, kulturi, raziskovanju in 
znanstvenem delu, kakor tudi razvedrilu.  

Mestno gledališče Ptuj je javni zavod, ki opravlja dejavnost na področju uprizoritvene 
umetnosti. Osnovna dejavnost gledališča je ustvarjanje profesionalnih gledaliških predstav in 
drugih kulturnih prireditev.  

Omeniti moramo tri že močno uveljavljene festivale, ki se odvijajo v poletnem času: glasbeni 
festival Arsana, Art stays in Dnevi poezije in vina ter več manjših festivalov, ki izpopolnjujejo 
kulturno-turistično ponudbo mesta. 
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Kulturna dediščina 

V register nepremične kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je na območju Mestne 
občine Ptuj  vpisanih 308 enot kulturne dediščine, od katerih je 5 objektov državnega 
pomena (Ptujski grad, grad Turnišče, park gradu Turnišče, Orfejev spomenik in Tretji mitrej z 
rezervatom). Spomenikov lokalnega pomena je 153, od tega jih je 132 v starem mestnem 
jedru. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in Zgodovinski 
arhiv Ptuj skrbijo za varovanje, ohranjanje in predstavitev kulturne dediščine na območju 
Mestne občine Ptuj. 

 

Slika 22: Kulturna dediščina v Mestni občini Ptuj 
Vir: SOU občin Spodnjega Podravja, 2015 

 

2.9 Socialno in družbeno življenje v Mestni občini Ptuj 

Šport in rekreacija  

Osrednja institucija, ki deluje na področju športa in rekreacije je Zavod za šport Ptuj.  

V Mestni občini Ptuj je registriranih 112 športno rekreacijskih društev. Športna društva 
delujejo v vseh pojavnih oblikah športa: šport predšolskih otrok, šport otrok in mladine, 
kakovostni in vrhunski šport, šport za starejše, šport invalidov in na področju športa za vse. 
Šport ima v mestni občini ptuj dolgo in bogato zgodovino, ptujski športniki pa dosegajo 
izjemne rezultate v državnem in mednarodnem merilu. 

 V zadnjem času opažamo, da se prebivalci mesta množično udeležujejo najrazličnejših 
športno rekreacijskih dogodkov in svoj prosti čas namenjajo rekreaciji, kar je zelo 
spodbudno, saj se zavedajo pomena rekreacije na svoje zdravje in počutje. Možnosti za šport 
in rekreacijo prebivalcev na celotnem območju MO Ptuj so velike. Na površini 66,7 km2 je po 
veljavnem prostorskem planu še vedno 13,7 km2 gozdnih površin, športno-rekreacijska 
območja pa so se s 3,5 ha razširila na 9,6 ha. Z občinskim prostorskim načrtom, ki je še v fazi 
sprejemanja, pa je predvidenih 14,1 km2 gozdnih površin in kar 36,9 ha športno-rekreacijskih 
območjih. Največja parka v MO Ptuj sta Ljudski vrt in mestni park ob Dravi, sledijo Grajski 
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hrib, park Turnišče, Panorama in Sončni park. Nasip Ptujskega jezera je urejen kot 
sprehajališče, reka Drava in ptujsko jezero sta zelo dobra destinacija za preživljanje prostega 
časa in aktivnih počitnic. Že sedaj ponuja rafting po Dravi, vejkanje, čolnarjenje, ribolov, 
vožnjo s panoramsko ladjico, deskanje, jadranje… 

Mladi 

Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) je mladinski center, ki od ustanovitve 
leta 1994 samostojno in v sodelovanju z zainteresiranimi javnostmi izvaja dejavnosti za 
otroke in mladino ter razvija naslednja področja mladinskega dela: servisna dejavnost za 
mladinske organizacije in neformalne skupine mladih, klubski program,  informiranje in 
svetovanje za mlade, mednarodna mobilnost mladih (izmenjave, usposabljanja, EVS) 
neformalno in priložnostno učenje, prostovoljno delo,  filmska umetnost- kino in skupnostno 
delo. Center se je v več kot dvajsetih letih svojega delovanja razvil v vodilno organizacijo na 
področju mladinskega dela v Spodnjem Podravju. Programi so usmerjeni v dvigovanje 
kakovosti življenja mladih, smiselno in ustvarjalno uporabo prostega časa, informiranje in 
pomoč pri iskanju lastnih razvojih potencialov mladih. Poudarek pri snovanju programov je 
sodelovanje z mladimi ter sprotno spremljanje interesov mladih. V mestu aktivno deluje tudi 
Klub ptujskih študentov, katerega člani so lahko vsi študenti UE Ptuj. Študentom klub  
omogoča neodvisno načrtovanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti ter pestro in smiselno 
preživljanje prostega časa na področju dopolnilnega izobraževanja, kulture, športa in 
rekreacije, zabave in civilno-družbeno usmerjenih dejavnosti.   

 

Socialno varnost in zdravje 

Center za socialno delo Ptuj s  svojimi storitvami pokriva območje 16 občin Spodnjega 
Podravja.  Njegova dejavnost je dodeljevanje različnih socialnih transferjev v odvisnosti od 
materialnega položaja upravičencev. V letu 2013 je Center za socialno delo Ptuj dodelili 
1.325 izrednih denarnih pomoči prebivalcem Mestne občine Ptuj, v letu 2014 je število 
poraslo na 1.490. V primerjavi z letom 2013 je poraslo tudi število denarnih socialnih pomoči 
(2.102) v letu 2014 (2.366) in dejstvo, da je med njimi mnogo takšnih, ki prejemajo pomoč 
dolgotrajno. Povečujejo so tudi ostali transferji kot so subvencije najemnin, subvencije 
vrtcev, dopolnilnih in osnovnih zavarovanj. Vsi ti podatki kažejo na slabšanje socialne slike 
prebivalcev Mestne občine Ptuj.  

Center za socialno delo Ptuj ob rednih nalogah, ki jih nalaga zakonodaja izvaja še vrsto drugih 
dodatnih programov, ki so namenjeni preprečevanju in odpravljanju stisk in težav 
prebivalcev našega mesta: Varna hiša,  Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem, 
Pomoč na domu, Laična pomoč družinam, Učna pomoč, Mladinske delavnice. Programi se 
izvajajo pod strokovnim vodstvom strokovnih delavcev in prostovoljcev. Pomoč na domu 
koristi 40 prebivalcev Mestne občine Ptuj, kadrovske zmogljivosti pa ne zadoščajo za 
pokrivanje vseh potreb.  

Društvo za pomoč odvisnim od nedovoljenih drog (ARS VITAE) izvaja programe Mostovi – 

edini socialno varstveni program na območju UE Ptuj, ki pomaga reševati problematiko 
odvisnosti in z njo povezanih težav lokalnega prebivalstva , Dnevni center za otroke in 
mladostnike, je program, ki se ukvarja z otroki in mladostniki iz socialno šibkejših družin, ki 
jim pomaga tako pri učenju, osebnostni rasti in krepitvi občutka lastne vrednosti, staršem 
vključenih otrok pa pomaga pri učenju jezika in vključevanju v novo socialno okolje ter 
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preventivni program Kapljica za  pomoč žrtvam nasilja, je informativni in svetovalni program, 
ki zagotavlja celovit pristop pomoči žrtvam nasilja v vseh fazah reševanja njihove življenjske 
situacije. Namenjen je otrokom, mladostnikom ter odraslim vseh starostnih skupin, ki se 
srečujejo z izkušnjo nasilja, ter njihovim svojcem. 

Število uporabnikov vseh programov se iz leta v leto povečuje. 

V mestu deluje tudi Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti. 

Dom upokojencev je javni socialno-varstveni zavod, namenjen bivanju in oskrbi starejših 
oseb. V Domu izvajajo različne storitve, ki uporabnikom nadomeščajo, dopolnjujejo ali 
zagotavljajo funkcijo doma ali lastne družine. V ta namen dom nudi osnovno oskrbo, socialno 
oskrbo in zdravstveno varstvo svojih varovance skozi različne programe: osnovna in socialna 
oskrba, bivanje v domu, gospodinjske skupnosti, življenje v domu, prostovoljstvo, terapija z 
živalmi, zdravstveno varstvo, center za zdravje, storitve namenjene zunanjim uporabnikom, 
dnevni center.  

Varnostni sosvet je organ Mestne občine Ptuj, je posvetovalno telo, ki povezuje, koordinira, 
usmerja in opozarja na probleme s področja varnosti. V letu 2014 je Mestna občina Ptuj bila 
razglašena za najbolj varno občino v Sloveniji.  

Na Mestni občini Ptuj deluje tudi svet za invalide, ki je sestavljen iz predstavnikov invalidskih 
organizacij in predstavnikov institucij.  Občina je pridobila naziv »Občina po meri invalidov«.  

Na Ptuju je registriranih 31 društev, ki se ukvarjajo z različnimi programi in aktivnostmi za 
pomoč ljudem. 

Za zdravstveno varstvo prebivalcev Spodnjega Podravja skrbi Zdravstveni dom Ptuj.  
Ustanovljen je bil za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje 
bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in 
rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu 
in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki 
potrebujejo zdravstveno pomoč. Prav tako Zdravstveni dom izvaja delavnice, ki pomagajo 
občanom pri odpravljanju in preprečitvi različnih bolezenskih težav povezanih s: premajhno 
telesno dejavnostjo, prekomerno telesno težo, odvisnostjo od kajenja, depresijo in 
pomenom zdravega življenjskega sloga za zdravje. 

Za bolnišnično zdravljenje prebivalcev Spodnjega Podravja skrbi Splošna bolnišnica dr. Jožeta  
Potrča Ptuj.  

Tudi lekarniška dejavnost je dejavnost osnovnega zdravstvenega varstva. V okviru javnega 
zavoda Lekarne Ptuj delujejo v mestu 3 enote in ena zasebna lekarna. Ptujske lekarne se 
aktivno vključujejo v vse programe promocije zdravja. Posebna skrb je namenjena 
svetovanju bolnikom o varni uporabi zdravil predpisanih na recept in brez recepta. 

Stanovanjska politika v Mestni občini Ptuj 

Mestna občina Ptuj je lastnica 634 neprofitnih stanovanj. Povprečna velikost stanovanja meri 
57,12 m2, skupna površina vseh stanovanj meri 38.238,00 m2. Trenutno je na seznamu 41 
praznih nevseljivih stanovanj, katera se večino nahajajo v starem mestnem jedru. Obnova 
takšnih stanovanj je bistveno dražja in zahteva tudi več časa (kulturno varstveno soglasje, 
projekt obnove...). Po letu 1995 pa vse do sedaj se fond zmanjšuje zaradi privatizacije 
stanovanj po končanih denacionalizacijskih postopkih, zaradi vračanja stanovanjskih hiš 
denacionalizacijskim upravičencem in prodaj stanovanj. Standard neprofitnih stanovanj je 
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sorazmeroma nizek, saj se 58 % vseh neprofitnih stanovanj nahaja v starem mestnem jedru, 
kar ima za posledico nizke najemnine in visoke vzdrževalne stroške. Starostna struktura 
neprofitnega stanovanjskega fonda je izrazito neugodna, saj je od teh 634 neprofitnih 
stanovanj kar 343 stanovanj starejših od 60 let. Poseben problem gospodarjenja s stanovanji 
predstavljajo neplačevanje najemnin najemnikov neprofitnih stanovanj.   

 

Slika 23: Društva v Mestni občini Ptuj  
Vir: http://mrrsp.gov.si/rdruobjave/dr/index.faces 
 

2.10 Benchmarking2 

Zadnje dostopne razvojne, ekonomske in socialne kazalnike Mestne občine Ptuj smo 
primerjali z Mursko Soboto, Novim mestom, Velenjem in Celjem ter povprečjem Podravja, 
Vzhodne kohezije in Slovenije. 

 

 

                                                      

2 Benchmarking (primerjalna analiza) je managersko orodje za izboljševanje poslovnih rezultatov/procesov subjektov/organizacij. 

Poudarek je na načrtovanju in izvedbi procesa relativnega primerjanja z najboljšimi subjekti/organizacijami v panogi ali v poslovni funkciji, z 
namenom dohitevanja in prehitevanja konkurenčnih subjektov/organizacij. 
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1. Demografski kazalniki Mestne občine Ptuj kažejo slabo sliko v primerjavi z ostalimi 
primerjanimi občinami ter stanjem v Podravju in  Sloveniji, saj se Mestna občina Ptuj 
nahaja na dnu razpredelnice (gibanje števila prebivalcev, indeks staranja). Bistveno se 
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je v primerjavi z letom 2002 zmanjšal naravni prirast, medtem ko selitveni ostaja 
približno na isti ravni. Indeks staranja3 je v letu 2002 znašal 89,5, sedaj znaša indeks 
146. Prav tako se daljša tudi življenjska doba občank in občanov Ptuja. V letu 2002 je 
znašala 39,4  sedaj 146. 

2. Po stopnji registrirane brezposelnosti je Mestna občina Ptuj  malo pod slovenskim 
povprečjem, sicer pa od primerjanih občin takoj za Novim mestom. Leta 2002 je 
znašala stopnja brezposelnosti v Mestni občini Ptuj 12% (Vir: IRPMOP) 

3. Koeficient razvitosti4, kaže na slab položaj Mestne občine Ptuj, saj se nahaja na 
zadnjem mestu med primerljivi občinami, prav tako ima najnižjo povprečno bruto 
plačo na zaposlenega. Tudi v letu 2002 se je Mestna občina Ptuj nahajala na zadnjem 
mestu med primerjanimi občinami, povprečna bruto plača je takrat znašala 939,24 
EUR. V primerjavi z letom 2002 se je tudi zmanjšala površina kmetijskih zemljišč. V 
letu 2002  jih je bilo 3.131 ha, v letu 2010 2.398 ha. 

4. Turistični kazalniki v primerjavi z ostalimi občinami so sicer dobri, je pa res, da 
primerjane občine nimajo takšnega turističnega potenciala, kot ga ima Mestna občina 
Ptuj. Če primerjamo povprečno letno stopnjo zasedenosti turističnih objektov v MO 
Ptuj z letom 2002, opazimo občuten padec zasedenosti, saj je takrat stopnja 
zasedenosti bila 40,16% (Vir: Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj).  

 

 

2.11 Povzetek ankete 

Anketa je bila izbrana kot ena izmed tehnik sodelovanja splošne javnosti v pripravo 
razvojnega dokumenta, njen namen pa je bil vključiti in pridobiti mnenja občank in občanov 
Mestne občine Ptuj  o prihodnjem razvoju mesta. Anketa je bila objavljena v občinskem 
časopisu Ptujčan, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v Mestni občini Ptuj ter na spletnih 
straneh Mestne občine Ptuj in ZRS Bistra Ptuj. Anketo je izpolnilo 347 občanov. Povzetek 
ankete je v prilogi dokumenta. 

 

 

 

  

                                                      
3
 Indeks staranja je razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in mladim prebivalstvom (starim 

od 0–14 let), pomnoženo s 100 

4
 Koeficient razvitosti občine kaže na razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi. 

Za izračun je upoštevanih 10 različnih kazalnikov. 
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2.12 Swot analiza 

Na podlagi zbranih podatkov iz analize stanja, izpeljanih strokovnih delavnic lahko 
identificiramo naslednje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. 

Prednosti Slabosti 

GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM 

 ugodna geografska lega – ob avtocestni 
vpadnici, 

 prihodki podjetij v mo ptuj se od leta 2010, ko 
se kaže največji vpliv gospodarske krize, stalno 
povečujejo. kumulativno so prihodki v 2013 
zrasli za 6 % v primerjavi z letom 2010. podobno 
velja tudi za dodano vrednost, ki se je od leta 
2010 do 2013 zvišala za 12 %, kar kaže na bolj 
ugodno strukturo gospodarstva, 

 razvojne možnosti že obstoječih pravnih 
subjektov in izobraževalnih institucij s področja 
kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, 
nacionalni in internacionalni vpliv, 

 razvita in uveljavljena blagovna znaka »dobrote 
slovenskih kmetij«, 

 razvita in uveljavljena blagovna znamka 
Perutnina Ptuj, 

 velike količine vode za namakanje iz reke Drave. 

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA 

 veliko število prebivalcev priključenih na javni 
vodovod, ki je ustrezno upravljan (94%), 

 visok potencial obnovljivih virov energije (lesna 
biomasa, sončna in geotermalna energije), 

 sprejeta energetska politika skozi Lokalni 
energetski koncept, 

 redno izvajanje emisijskega monitoringa za zrak 
v industriji, 

 onesnaženost zraka z SO2 že več let ni 
problematična, 

 dobro organiziran sistem ravnanja z odpadki, 

 dobra organiziranost in sodelovanje na nivoju 
zaščite in reševanja na lokalnem nivoju, 

 program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

 visoka stopnja biotske raznovrstnosti – 
ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter 
njihovih habitatov. 

TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA 

 kulturna pestrost-veliko vrhunskih kulturnih 
ustvarjalcev, 

 tradicionalne prireditve (kurentovanje, sejmi, 
martinovanje)  in uveljavljeni poletni festivali, 

 opazen razvoj rekreacijsko-izletniškega turizma 
(kolesarjenje, pohodništvo), 

DEMOGRAFIJA 

 negativen naravni in selitveni prirast, 

 indeks staranja se povečuje, 

 izseljevanje mladih iz mesta. 

GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM 

 podjetniška miselnost in inovacijska kultura sta 
na nizki ravni, primanjkuje podjetniških pobud, 
ustvarjalnosti in inovativnosti ter managerskih 
znanj, 

 priliv zunanjih naložb tako v regijo, kakor tudi v 
MO Ptuj je nizek, 

 primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za 
poslovne dejavnosti, cene zemljišč in poslovnih 
prostorov so visoke, gradnja poslovnih objektov 
je (še vedno) povezana z dolgotrajnimi in 
zapletenimi postopki, 

 pomanjkanje kakovostnih delovnih mest, še 
zlasti za mlade izobražene kadre, 

 veliko število majhnih kmetij na  dravskem in 
ptujskem polju, 

 iskanje razvojnih priložnosti zgolj znotraj 
območje mestne občine Ptuj, 

 nizka stopnja zavedanja o prednostih 
povezovanja akterjev znotraj agroživilske verige; 

 niso vzpostavljene verige dodanih vrednosti – 
»od njive do krožnika«, 

 nekonkurenčnost naših izdelkov in storitev na 
globalnem trgu. 

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA 

 občasno prekoračene mejne vrednosti 
onesnaženja posameznih vodnih črpališč, 

 veliko vodovodov še ni v upravljanju občine, 
stanje v večini primerov slabo zaradi dotrajanosti 
vodovodnega omrežja (40% izgube vode), 

 slab odziv investitorjev za javno-zasebno 
partnerstvo na področju energetskih projektov, 

 zaščita kulturne dediščine zavira energetske 
konstrukcije ter uvajanje URE in OVE, 

 delno urejeno odvajanje odpadnih voda iz 
gnojišč in gnojnih jam v kmetijstvu, 

 onesnaženje zraka (PM10) iz prometa in vpliv 
malih kurišč, ki uporabljajo za gorivo les in 
kurilno olje, 

 zastarela avtobusna postaja, 

 pomanjkanje varnih in medsebojno povezanih 
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   že obstoječa infrastruktura za mladinski 
turizem. 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 dobro razvita mreža osnovnih in srednjih šol, 

 energetsko obnovljeni vrtci in šole (ne še vse), 

 možnost bivanja v neposredni bližini šol v času 
izobraževanja, 

 obstoj višje in visokega šolstva, 

 skrb za vseživljenjsko učenje, 

 zagotovljena dobra varnost občanov, 

 razvita mreža zdravstvenih in socialno 
varstvenih  programov. 

 

kolesarskih poti, 

 pomanjkanje varnih prehodov in pločnikov za 
pešce, 

 neobstoj javnega mestnega prevoza; 

 občina kot celota generira preveč odpadkov in s 
tem je količina odloženih odpadkov potencialno 
večja, 

 tehnologija predelave ostankov po sortiranju, 

 visoki stroški odstranjevanja mulja CČN Ptuj, 

 slabo vzdrževani vodotoki, 

 slabo zagotavljanje finančnih virov za investicije 
na področju zaščite in reševanja. 

TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA 

 neobstoj zavoda, ki bi se sistematično ukvarjal z 
operativno, razvojno, promocijsko in 
distribucijsko funkcijo, 

 slabo izkoriščen turistični potencial (staro 
mestno jedro, reka Drava), 

 objekti kulturne dediščine so ogroženi 

 nizek nivo kakovosti turističnih produktov in 
storitev, 

 neustrezna organiziranost ponudnikov turističnih 
storitev in pomanjkanje kadra, usposobljenega 
za razvoj turizma, 

 ne dovolj (v turistične namene) izkoriščene 
kulturne prireditve in tradicionalni sejmi 

 nepovezanost turizma z ostalimi gospodarskimi 
panogami, 

 nerazviti turistični produkti za mlade in s tem 
nerazvit mladinski turizem. 

KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 poglabljanje revščine, 

 nezadostno število ležišč za osebe s težavami pri 
nastanitvi, 

 nezadostne predpisane  igralne površine za 
otroke v vrtcih, 

 premalo ustrezno urejenih in varnih otroških 
igrišč ter drugih površin za rekreacijo, 

 dostopnost javne infrastrukture in odprava 
arhitektonskih ter drugih ovir za ljudi s 
posebnimi potrebami, 

 pomanjkanje vseljivih stanovanj za mlade, 
starejše, 
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Priložnosti Nevarnosti 

 povezovanje med podjetji ter povezovanje 
podjetij z razvojnimi institucijami odpira 
možnosti za skupni razvoj izdelkov, storitev in 
postopkov ter skupne nastope na trgih, 

  

 izkoriščanje ugodne centralne lege regije med 
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in spodbujanje 
aktivnega povezovanja z regionalnimi središči 
sosednjih držav in regijami, 

 vzpostavitev pisarne ali skupine kadra za 
organizirano vodenje in promocijo privabljanju 
tujih investitorjev v MO Ptuj, 

 z ustvarjanjem ugodnih pogojev za inovacije, 
izobraževanje in raziskave lahko lokalna in 
regionalna politika spodbuja raziskave in razvoj, 
na znanju temelječe naložbe in s tem spodbuja 
premike v smeri aktivnosti poslovnih subjektov 
z večjo dodano vrednostjo, 

 komasacije kmetijskih zemljišč na Dravskem in 
Ptujskem polju, 

 potencial za razvoj sadjarstva in vinogradništva  
ter dopolnilnih dejavnosti za trženje na 
območju Slovenskih goric, 

 velike zaloge različnih vodnih virov, 

 izgradnja namakalnega sistema, 

 večji poudarek na proizvodnji zelenjave, 
vzpostavitev zbirnega centra in predelovalnega 
obrata, 

 obnova vinogradov, 

 razvoj programov izobraževanja in 
usposabljanja prilagojenih potrebam 
gospodarstva, 

 usklajeno in skupno delovanje na področju 
promocije, 

 povečanje števila kakovostnih integralnih 
turističnih produktov, 

 aktivni turizem (kolesarjenje, tek, pohodništvo-
Ptujsko jezero), 

 kongresni turizem (Dominikanski samostan); 

 degradirana območja – prenova, 

 povečana vlaganja v spletno oglaševanje, 

 odpiranje novih distribucijskih in tržnih poti, 

 povezovanje turistične ponudbe (regijsko, med 
regijsko in državno), 

 celostna revitalizacija objektov kulturne 
dediščine v okviru razvoja turistične 
infrastrukture, 

 dodatna krepitev sodelovanja in partnerstva 
med lokalnimi skupnostmi, turističnimi 
ponudniki in regionalno destinacijsko 
organizacijo, 

 neizkoriščanje razvojnih priložnosti lahko vpliva 
na nadaljevanje negativnih tendenc in razvojno 
zaostajanje MO Ptuj, 

 nezadosten vpliv kapitala in novih tehnologij 
lahko povzroči dodatne težave na področju 
gospodarstva in prepreči njegovo okrevanje, 

 nadaljevanje negativnih demografskih trendov, 

 nadaljnji beg možganov in kompetentnega 
kadra, 

 nadaljevanje togosti v srednješolskem sistemu 
izobraževanja brez povezovanja z 
gospodarstvom, 

 neizkoriščen turistični potencial, 

 bolje organizirane destinacije tako v Sloveniji, 
kot v tujini, lahko zmanjšajo dotok turistov, 

 zmanjševanje investicij v turistično 
infrastrukturo, ponudbo in promocijo 

 nizka kupna moč prebivalstva, 

 izguba tradicionalne kulturne krajine,turističnih 
programov in produktov, 

 prepočasna in nezadostna poklicna in strokovna 
usposobljenost na ravni kmetij, 

 slaba usposobljenost in kapitalska ustreznost za 
koriščenje sredstev iz EU, 

 zniževanje obsega kmetijske zemlje zaradi 
gradnje infrastrukture,  

 nekonkurenčnost zaradi nepovezanosti in 
razdrobljenosti pridelovalcev agro-živilskih 
proizvodov, 

 nespoštovanje načel sonaravnega trajnostnega 
razvoja;  

 nelojalna konkurenca tujih ponudnikov vprašljive 
kakovosti,  

 neustrezno pozicioniranje kmetijstva in 
agroživilstva naše regije v strateške razvojne 
prioritete v Sloveniji, 

 slabšanje kakovosti tal in podtalnice s strani 
kmetijstva, 

 nizke cene fosilnih virov energije (v industriji in 
za ogrevanje), 

 urbanizacija in masovni turizem: prekomerna 
gradnja in spremembe namembnosti zemljišč; 

 zaprtje deponije, 

 potencialna plazišča. 
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 integralno in sonaravno kmetijstvo, 

 varovanje zaledja vodnih virov zagotavlja 
dolgotrajno varno oskrbo, 

 obnova vodovodnega sistema, 

 iskanje novih lokacij za vodne vire, 

 izboljšanje kakovosti podtalnice in s tem tudi 
pitne vode, 

 priključitev daljinskega ogrevanje na lesno 
biomaso za soproizvodnjo električne in toplotne 
energije oz. trigeneracijo (vključno s 
proizvodnjo hladu), 

 vzpostavitev pametne regije (združitev 
koncepta pametnih omrežij, obnovljivih virov 
energije in trajnostne mobilnosti), 

 termična obdelava dehidriranega blata in 
kogeneracija toplote in elektrike, 

 energetska izraba vseh vrst biomase in 
alternativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov, 

 raziskave in razvoj geotermalnih virov energije 
za oskrbovanje mesta in industrije z dostopnimi 
stabilnimi energetskimi viri, 

 nova zelena delovna mesta v ponovni uporabi in 
predelavi odpadkov, 

 ustrezna omejitev posegov v prostor, ki je v 
rdeči oz. oranžni coni ogroženosti, 

 osveščanje in izobraževanje javnosti o varstvu 
narave, 

 potenciali za razvoj eko-zelenega turizma s 
vključevanjem naravovarstvenih vsebin. 

 

2.13 Ključni razvojni izzivi Mestne občine Ptuj  

Na podlagi delavnic in analize ankete so se oblikovali naslednji razvojni izzive Mestne občine 
Ptuj. Njihov vrstni red ne pomeni prioritete njihovega izvajanja, temveč je usklajen s 
strukturo evropskih, nacionalnih in  regionalnih razvojnih dokumentov. 

1. Spodbujanje podjetništva in privabljanje investitorjev. 
2. Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti. 
3. Učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje 

oskrbe iz obnovljivih virov energije in nižanje ogljičnega odtisa. 
4. Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter 

učinkovita promocija. 
5. Oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja. 
6. Ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin. 
7. Zagotavljanje višje kakovost življenja vsem občankam in občanov 

Mestne občine Ptuj z ustreznim razvojem: vseh oblik vzgojno 
izobraževalnih programov, socialnih programov ter zdravstvenih 
storitev, kulturnih in športnih programov in vseh programov za 
ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa.  
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3 VIZIJA MESTNE OBČINE PTUJ  

 

 

Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij. 
 

Mestna občina Ptuj bo pokrajinsko središče poslovnih priložnosti in 
spodbudno okolje za inovativna podjetja in investitorje. Okoljski 

razvoj bo temeljil na trajnostni mobilnosti, energetski učinkovitosti, 
izrabi lokalnih alternativnih virov in urejeni infrastrukturi.  

Prepoznano bo kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov 
ter privlačnih naravnih danosti. Prebivalci mesta bodo aktivni, zdravi 

in ustvarjalni. 
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4 STRATEŠKE USMERITVE MESTNE OBČINE 
PTUJ S CILJI IN UKREPI 

Za uresničevanje postavljene vizije se bomo v Mestni občini Ptuj osredotočili na izvajanje 
naslednjih strateških usmeritev:  

 

1. Mestna občina Ptuj – mesto poslovnih priložnosti.  Z ustrezno podporo 

potencialnim investitorjem in obstoječim podjetjem bomo zagotavljali gospodarsko rast in s 
tem ustvarjali nova delovna mesta. 

 
2. Mestna občina Ptuj  – okolju prijazno mesto. Zagotavljali bomo čisto okolje in 

ohranjeno naravo s poudarkom na izboljšanju prometne dostopnosti in varnosti, energetski 
učinkovitosti ter ureditvi področja ravnanja  z odpadki. 

 

3. Mestna občina Ptuj  – zakladnica tisočletij. Poskrbeli bomo za turistični razvoj 

mesta, za ohranjanje kulturne dediščine in sodobno kulturno ustvarjalnost, za oživljanje 
starega mestnega jedra,  s poudarkom na dobri promociji. 

 
4. Mestna občina Ptuj – mesto aktivnih, zdravih ter ustvarjalnih ljudi.  

Zagotavljali bomo kakovostne vzgojno-izobraževalne programe, primerne športno-
rekreacijskih površine za vse starostne skupine, dostopne zdravstvene in socialne storitve ter 
bivalne pogoje zlasti za mlade, starejše in socialno ogrožene. 

Izven štirih strateških usmeritev smo opredelili še pet horizontalnih ukrepov, ki po svoji 
vsebini predstavljajo podlago za uresničevanje določenih štirih ključnih prioritet. Ti 
horizontalni ukrepi so: 

 

1. Kakovostna in strokovna prostorska politika, ki podpira uresničevanje usmeritev te 
strategije 

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ptuj  je bil sprejet v septembru 2015. Pri 
načrtovanju usmeritev prostorskega razvoja Mestne občine Ptuj so bila upoštevana izhodišča 
SPRS, ki opredeljujejo: 

 Mesto Ptuj kot središče nacionalnega pomena in kot središče regionalnega pomena. 

 Dravsko in Ptujsko polje ter Slovenske gorice z vmesnimi dolinami kot območje intenzivnega 
kmetijstva in pomemben vodonosnik pitne vode. 

 Reko Dravo kot področje za pridobivanje električne energije. 

 Območje občine kot območje križanj pomembnih prometnih koridorjev sever-jug, vzhod-
zahod ter drugih mednarodnih infrastrukturnih koridorjev. 

 Mesto Ptuj z okolico kot območje izjemne kulturne dediščine. 

 Mesto Ptuj kot pomembno turistično središče. 

 Mesto Ptuj kot prometni terminal mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena. 

 Območje občine kot potencialno območje poselitvenega razvoja. 

 Območje občine kot območje z dobro razpoznavno arhitekturno identiteto. 
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 Območje občine z naravnimi in kulturnimi kakovostmi in velikimi vodnimi površinami, kot 
potencialno območje za razvoj  in dopolnitev turistične ponudbe širšega območja Dravske 
ravni. 

 Območje občine kot turistično območje v širšem jedrnem območju mesta Maribora s širšo 
okolico.  

 
2. Trajnostni razvoj  

Mestna občina Ptuj se bo zavzemala za trajnostni razvoj celotnega območja občine. 
Usklajeno bo razvijala vse funkcije urbanega dela mesta in podeželja, skrbela za ravnovesje 
med težnjo po gospodarskem in družbenem razvoju ob upoštevanju načel varovanja okolja.  

 

3. Izboljšanje učinkovitosti občinske uprave, vseh občinskih javnih zavodov in javnih 
služb 

Za izvajanje strategije je potrebno učinkovito delovanje občine in vseh njenih javnih zavodov. 
Izvajanje projektov in  rezultati  bodo  boljši, če bo v mestu delovalo medsektorsko 
partnersko sodelovanje in povezovanje (javni sektor, nevladne organizacije, gospodarstvo, 
civilna družba).  

 

4. Izboljšanje položaja mladih  

Položaj mladih v Mestni občini Ptuj je slab. Mladi se izseljujejo iz mesta, vzroke za to lahko 
najdemo v pomanjkanju delovnih mest, prav tako so razlog slabe bivanjske razmere. Mestna 
občina Ptuj se je že lotila priprave Strategije mladih v Mestni občini Ptuj, kjer bo opredelila 
cilje in ukrepe, ki bodo reševali problematiko mladih na naslednjih področjih: Izobraževanje, 
zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje mladih, mladi in družba ter 
kulturna ustvarjalnost mladih. 

 

5. Enakomeren razvoj mesta in podeželja 

Naselje Ptuj kot urbano središče Mestne občine Ptuj je tesno povezano s svojim podeželskim 
delom. Urbano središče Ptuja opravlja funkcije administrativnega in upravnega središča, 
izobraževalnega središča in tudi ostalih funkcij, ki jih mora mesto zagotavljati z vidika 
zdravstvene in socialne oskrbe prebivalstva. Občina bo z ukrepi, ki spodbujajo razvoj 
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti  dvigovala kakovost življenja na podeželju, izboljšala 
prepoznavnost in trženje dobrin iz podeželja v mesto. Prav tako pa bo morala skrbeti za 
dobro infrastrukturno povezavo podeželja z mestom ter vključiti podeželje mesta v turistično 
ponudbo mesta.  
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I.  MESTO POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI  

 

GOSPODARSTVO 

Osnovna naloga občine na področju gospodarstva je zagotavljanje primernih infrastrukturnih 
rešitev in podpornega okolja, ki bo spodbujalo vlaganja v lokalno gospodarstvo ter krepilo 
njegovo konkurenčnost. V Mestni občini Ptuj smo v okviru svojih pristojnosti že v preteklih 
letih veliko postorili za pospeševanje gospodarskega razvoja. Med pomembnejše projekte za 
pospeševanje gospodarstva zagotovo sodi opremljanje območja proizvodno – poslovnih 
dejavnosti Mestne občine Ptuj, ki smo jih in jih bomo tudi v bodoče opremili s pomočjo 
evropskih, občinskih in zasebnih sredstev. V prostorskih aktih je pet področij, ki so 
rezervirana za potrebe gospodarskega razvoja. Obstoječo industrijsko cono ob Puhovi cesti 
povečujemo za skoraj 60 hektarjev. Kompleks ob železnici in Zagrebški cesti, ki se namenja 
gospodarski rabi je velik skoraj 30 hektarjev. Prav tako skupaj z občinami Hajdina, Videm, 
Podlehnik načrtujemo izgradnjo industrijske cone ob bodoči avtocesti v smeri proti 
Gruškovju. Za potrebe storitvenega sektorja smo v preteklih letih opremili veliko zemljišč. Ob 
trgovski dejavnosti namenjamo posebno pozornost razvoju turizma za katerega je 
rezerviranih veliko zemljišč od sedanjih Term in ptujskem jezeru. Tako kot vse razvite 
ekonomije bomo tudi mi poskušali slediti globalnim razvojnim trendom  učinkovitim 
sistemom inoviranja. V Mestni občini Ptuj smo za podporo gospodarstvu pri inoviranju 
ustanovili ZRS Bistro Ptuj, ki skrbi za prenos znanj iz univerz in inštitutov v gospodarstvo, ter 
pridobivanju državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Preko tega javnega zavoda bomo 
tudi v prihodnje skrbeli za pospeševanje razvojne odličnosti v gospodarstvu. 

 

CILJ 1: Spodbuditi nastajanje novih podjetij 

 

Ukrepi 

 Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij. 

 Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno 
podporo mladim podjetjem. 

 Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo. 

 Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva. 

 Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu. 

 

CILJ 2:Privabiti domače in tuje investitorje 

 

Ukrepi 

 Ureditev in vzdrževanje zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih. 
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 Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih 
prostorov in s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih 
prostorov. 

 Pisarna za privabljanje investitorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi 
svetovanje za investitorje in pomoč pri realizaciji projektov. 

 Aktivno iskanje potencialnih investitorjev.  

 

CILJ 3: Aktivirati kreativnost in potenciale občanov za podjetništvo in inovacije 

 

Ukrepi 

 Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno 
dobro in povečanje človeškega kapitala v občini. 

 Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med 
občani. 

 

Kazalniki: 

 število koristnikov storitev VEM točke, 

 število novo registriranih podjetij, 

 razpoložljivi poslovni prostori za podjetniški inkubator (m2), 

 število inkubiranih podjetij, 

 število vključenih mladih v program Start-up Ptuj,  

 višina dodeljenih spodbud občine za razvoj gospodarstva, 

 višina dodeljenih spodbud občine za razvoj podpornih institucij za gospodarstvo, 

 novi in posodobljeni vpisi o razpoložljivih poslovnih zemljiščih in prostorih, 

 število predstavitvenih akcij pred investitorji, 

 število novih investitorjev, 

 stopnja brezposelnosti, 

 število novih  delovnih mest, 

 prihodek podjetij. 

Predlagani projekti 

 Poslovna infrastruktura v Mestni občini Ptuj 

 Inovativne odprte tehnologije – IOT 

 Delovanje VEM točke 

 Poslovni inkubator 

 Start up program 

 Ureditev coworking prostorov 

 Vzpostavitev zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih 
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KMETIJSTVO 

V Mestni občini Ptuj ob industrijski in turistični ponudbi predstavlja živilskopredelovalna 
industrija s kmetijstvom najpomembnejšo gospodarsko panogo, ki jo je vredno umno 
razvijati. Bogata tradicija, pridelava in predelava piščančjega mesa ter belega vina nam 
narekujejo, da bomo ob primarni proizvodnji v prihodnje postali tudi nosilci razvoja tako 
tehnologije kakor tudi storitev za širši svetovni trg.  

V Mestni občini Ptuj bomo s pomočjo agroživilskih in kmetijskih gospodarstev ter močno 
razvitih podpornih institucij tudi v prihodnje osrednji nosilec pospeševanja razvojne 
odličnosti na teh področjih.  

Na podlagi navedenega bomo v obdobju (2015 – 2025) v okviru sonaravnega kmetijstva 
varovali obstoječa kmetijska zemljišča in prvenstveno poskrbeli za demineralizacijo in dvig 
humusa na njivskih površinah. S tem se bo povečala produktivnost in zagotovila ena od treh 
materialnih osnov biološkega preživetja in napredka države, občine in posameznika (voda - 
hrana- zdravo okolje). V naslednjem obdobju 2025-2035 pa bo Slovenija dobesedno 
eksistenčno prisiljena, da poveča produktivnost na obstoječih kmetijskih površinah z še 
intenzivnejšim uvajanjem namakalnih sistemov in uporabo biooglja (s tem bomo dosegli 75% 
samooskrbo).  

V tem in naslednjih obdobjih je potrebno povečati njivske površine in postati neto izvoznik 
določenih kmetijskih izdelkov. Mestna občina Ptuj in s tem Slovenija ima že sedaj, še zlasti na 
področju proizvodnje piščančjega mesa, dobro razvito živilsko predelovalno industrijo. S 
povečanjem proizvodnje se odpirajo številne možnosti za dobave kratkih verig iz naših 
kmetij. Hkrati pa se z razvojem ekološke pridelave hrane ponujajo številne možnosti za 
prosto rejo predvsem kopunov. 

Slovenija je s projektom »Dobrote slovenskih kmetij« pridobila mrežo vrhunsko 
usposobljenih kmetij, ki se ponašajo z zelo kakovostnimi proizvodi. Znotraj tega projekta, ki 
slovi po pridelavi kakovostne in varne hrane, obstajajo velike možnosti za povečan obseg 
pridelave tovrstnih izdelkov ob hkratnem razvoju novih tehnologij. Izziv je povezan tudi z 
razvojem primarne pridelave hrane v povezavi z živilskopredelovalno industrijo (Perutnina 
Ptuj), ki lahko posameznim pridelovalcem na kmetijah ponudi obstoječo logistično 
infrastrukturo in novih poslovnih modelov za trženje. V tem kontekstu so pomembne 
tehnologije, ki podpirajo pridelavo hrane višje kakovosti, proizvodov višje dodane vrednosti 
in vzpostavitev kratkih oskrbnih verig s hrano. 

Ta model omogoča razvoj in specializacijo v kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji, 
hkrati pa rešuje številne izzive, s katerimi se soočajo mikro, mala in srednje velika podjetja na 
podeželskih območjih. Hkrati pa ta model izpolnjuje strateške zahteve, definirane v Strategiji 
pametne specializacije, kjer je poseben poudarek namenjen ukrepom lokalnega razvoja, ki 
temelji na kratkih dobavnih verigah na lokalnih trgih. 

S povezavo obstoječih kakovostnih pridelovalcev hrane v okviru projekta »Dobrote 
slovenskih kmetij« in obstoječo blagovno znamko največjega živilsko predelovalnega 
podjetja Perutnina Ptuj in specializiranih turističnih bo nastal nov poslovni model, ki bo imel 
mnogo ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov. Hkrati pa bo v sodelovanju z znanstveno 
raziskovalnimi institucijami skrbel za ciljane temeljne in aplikativne raziskave, ki bodo vodile 
do inovativnih rešitev v okviru projekta »Od njive do žlice«. 

Za doseganje načrtovanih nalog smo si zastavili sledeče cilje in ukrepe: 
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CILJ 4: Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja 
prepoznavnost in kakovost lokalno pridelanih proizvodov 

 

Ukrepi 

 Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na 
področju pridelave in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj 
obstoječih blagovnih znamk »Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine Ptuj; in 
uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja. 

 Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, 
agroživilsko industrijo ter znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju 
kmetijstva. 

 Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje 
kmetijskih pridelkov in izdelkov. 

 Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov. 

 Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah 
(vrtci, šole zdravstvene ustanove, dom upokojencev itd…). 
 

 

CILJ 5: Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu 

 

Ukrepi 

 Uporabiti vse evropske in državne mehanizme za strukturno prilagajanje v kmetijstvu. 

 Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč. 

 Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme. 

 Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja. 

 Povečanje pokritih površin-rastlinjakov. 

 Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje nosilcev kmetijske dejavnosti 
ter omogočiti pridobitev dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo 
v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

 Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji. 

 

CILJ 6: Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju 
endogenih potencialov lokalnega okolja 

 

Ukrepi 

 Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih 

institucij s področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in 

internacionalni vpliv za pospeševanje endogenih potencialov in odpiranje zelenih 

delovnih mest. 
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 Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih 

ukrepov  in ekološke pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so 

sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo, itd. 

 Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja. 

 

Kazalniki: 

 oblikovanje novih skupnih blagovnih znamk, 

 število kmetij vključenih v nove blagovne znamke, 

 oblikovanje razvojnih partnerstev med znanostjo, agroživilsko industrijo, kmetijstvom 
in podpornimi institucijami, 

 povečano število kmetij z dopolnilno dejavnostjo, 

 učinkovito črpanje evropskih, državnih in zasebnih sredstev, 

 povečan obseg komasacij in agromelioracij, 

 povečana površina pokritih prostorov – rastlinjakov, 

 povečan obseg namakalnih sistemov, 

 povečano število nosilcev kmetij z ustrezno izobrazbo, 

 povečano število kmetij, ki izvajajo Kmetijsko okoljske podnebne ukrepe v kmetijski 
proizvodnji, 

 povečano število kmetij z ekološko proizvodnjo. 

 

Predlagani projekti  

 Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje kmetije, 
turistične subjekte in agroživilsko industrijo 

 Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave 

 Neposredno trženje lokalno pridelane hrane 

 Skupna združena promocija lokalne hrane 

 Vzpostavitev nacionalnega centra za uvajanje novih tehnologij v kmetijstvo 

 Implementacija ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014 do 2020 
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II. OKOLJU PRIJAZNO MESTO 
 

Čisto okolje in ohranjena narava sta vrednoti, ki se postavljata v ospredje prihodnjega 
razvoja Mestne občine Ptuj. Strateška usmeritev okolju prijazno mesto poudarja podnebne 
spremembe kot pomemben izziv, zmanjšanje emisije toplogrednih plinov, zaščita in 
ohranjanje naravnih sistemov, habitatov s ciljem ustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in 
nadaljnjo degradacijo tal, poraba energije v obsegu, da ni presežena zmogljivost okolja, 
poraba obnovljivih in alternativnih virov ter ravnanje z odpadki, ki omogočajo trajnostno 
proizvodnjo in porabo ter prispevajo k zmanjšanju obremenitve okolja. 

Prispevati k visoki kakovosti življenja in socialni blaginji prebivalcev Mestne občine Ptuj z 
zagotavljanjem čistega in zdravega okolja so ključna naslednja področja: varovanje vodnih 
virov, energetska učinkovitost in raba virov, trajnostna mobilnost in varovanje narave ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Z izvajanjem ukrepov se bo pozornost namenila aktivnostim za obnovo vodovodnega sistema 
in s tem preprečitvi vodnih izgub ter izboljšanju kakovosti pitne vode. K projektu Obnova 
vodovodnega sistema je pristopilo vseh 16 občin Spodnjega Podravja, finančna sredstva za 
skupen projekt so predvidena iz Kohezijskega sklada v okviru Dogovora za razvoj regij. 
Prehod Slovenije v nizkoogljično družbo zahteva bistvene spremembe pri ravnanju z 
energijo. V tej prednostni usmeritvi bo pozornost namenjena izboljšanju energetske 
učinkovitosti v javnem in zasebnem sektorju, izboljšanju prometne varnosti in kakovosti 
zraka, povečanju uporabe javnega potniškega prometa, kolesarskega in peš prometa, 
spodbujanju rabe alternativnih goriv v prometu, povečanju rabe obnovljivih virov energije in 
zmanjšanju količine odloženih odpadkov. Finančna sredstva za energetsko učinkovitost 
gospodinjstvih in trajnostno mobilnost se predvidevajo iz posebnega sklada za urbani razvoj. 

Prometno politiko v Mestni občini Ptuj bomo v prihodnje načrtovali v skladu  z načeli 
trajnostne mobilnosti. Z ukrepi bomo zmanjšali potrebo po uporabi osebnih vozil in povečali 
varnost v prometu. Prve aktivnosti za vzpostavitev mestnega prometa se že izvajajo, v načrtu 
so tudi ureditve kolesarskih stez in poti, nova parkirišča, ki bi razbremenila promet v starem 
mestnem jedru in povečala njegovo privlačnost. Natančneje bodo cilji in ukrepi na področju 
trajnostne mobilnosti definirani v Celostni prometni strategiji. 

 

VAROVANJE VODNIH VIROV 

 

CILJ 1: Ohraniti in izboljšati kakovost virov pitne vode ter zmanjšanje vodnih izgub 

 

Ukrepi 

 Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema. 
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 Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine 

(kratkoročni ukrep). 

 Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode 

(dolgoročni ukrep). 

 Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles. 

 Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz 

kmetijske dejavnosti. 

 Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode. 

 

CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje površinskih in talnih voda 

 

Ukrepi  

 Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim 

programom. 

 Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj. 

 Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih 

razpršene oziroma individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s 

predvidenimi tehnološkimi postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne vloge pri 

izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih komunalnih čistilnih naprav. 

 Priprava pred-investicijske študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu. 

 

 

Kazalniki: 

 kakovost podzemnih voda (vrednosti nitratov in pesticidov v podzemnih vodah, 

vsebnosti težkih kovin v tleh na VVO), 

 nivo podzemne vode oz. vodna bilanca, 

 zmanjšanje izgub vodovodnega omrežja, 

 kakovost vodotokov (koncentracije nitratov in amonija, BPK5 vrednosti), 

 količina zbranih in očiščenih grezničnih vod (na CČN Ptuj), 

 število sonaravnih sistemov čiščenja odpadnih in onesnaženih voda. 

 

Predlagani projekti 

 Obnova vodovodnega sistema v Mestni občini Ptuj 

 Dokončanje javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj 

 Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja 

javnega kanalizacijskega omrežja 
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ENERGETSKA UČINKOVITOST IN RABA VIROV 

 

CILJ 3: Znižati porabo energije v javnih stavbah in gospodinjstvih 

 

Ukrepi 

 Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije. 

 Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine. 

 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ 

 Energetska sanacija stavb gospodinjstev. 

 Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih 

energije. 

 

Kazalniki: 

 znižanje emisij CO2 za 10 % v prvih dveh letih, nato za 5% na leto od 2018, 

 število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe,  

 zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah, 

 energetsko sanirani javni objekti, ki imajo energijsko število nad 80 kWh/(m2a) z 

ogrevano ploščino nad 200 m2 

 znižanje rabe energije v kulturno zaščitenih stavbah za 15 %, 

 znižanje rabe energije za razsvetljavo javnih objektov za 10 %. 

 
Predlagan projekt 

 Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj 

 
 
CILJ 4:Povečati delež daljinskega ogrevanja in deleža soproizvodnje toplotne in električne 
energije 

 

Ukrepi 

 Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže 

daljinskega ogrevanja. 

 Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo nove kotlovnice ter razširitev 

omrežja. 

 Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v 

javnem sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin. 
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CILJ 5: Povečati rabo lokalnih obnovljivih in alternativnih virov energije 

 

Ukrepi 

 Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso. 

 Uvajanje uporabe biomase in novih  tehnologij za ogrevanje. 

 Izraba geotermalne energije. 

 Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav). 

 

Kazalniki: 

 100 % prehod daljinskega ogrevanja mesta Ptuj in industrijske cone na obnovljive 

in alternativne vire, 

 povečan delež uporabe alternativnih virov energije za 10 %. 

 

Predlagan projekt 

 Eko industrijska cona 

 Poenotenje energetske proizvodnje in iskanje virov (geotermalna energija, uvajanje 
alternativnih goriv iz trdnih odpadkov, mulji iz čistilne naprave,  prenova kurilnice) 

 

CILJ 6: Izboljšati celovito ravnanje z odpadki 

 

Ukrepi 

 Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna 

uporaba in recikliranje). 

 Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov. 

 Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja 

odpadkov. 

 

Kazalniki 

 povečanje deleža ločeno zbranih frakcij pri gospodinjstvih in na zbirnih centrih iz 

64 % na 70 %, 

 delež odloženih komunalnih odpadkov se bo zaradi obdelave na CERO GAJKE 
znižal na 15  % (od vseh zbranih). 
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Predlagan projekt 

 Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 

CILJ 7: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih 

 

Ukrepi 

 Povezava obstoječih kolesarskih omrežij.   

 Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje. 

 Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru. 

 Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj. 

 

 

CILJ 8: Optimizacija varnih in pretočnih cest 

 

Ukrepi 

 Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj. 

 Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna 

hiša). 

 

CILJ 9:Učinkovit in okolju prijazen javni promet 

 

Ukrep 

 Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa.   

 Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu. 

 
 
Kazalniki: 

 število potnikov prepeljanih z mestnih javnim potniškim prometom, 

 emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa, 

 število novih parkirnih mest, 

 km obnovljenih občinskih cest, 

 km novih kolesarskih poti in pešpoti. 
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Predlagani projekti 

 Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov 

 Izgradnja parkirišč 

 Ureditev mestnega javnega prometa v Mestni občini Ptuj 

 Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj 

 Ureditev Dravske kolesarske poti 

 

VAROVANJE NARAVE, VARSTVO PRED NARAVNIMI in DRUGIMI TVEGANJI 

 

CILJ 10: Trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote 

 

Ukrepi 

 Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO 

Ptuj in skrajšanje postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo. 

 Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija 

okrnjene narave. 

 Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim 

statusom ter promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma. 

 

 

CILJ 11: Krepiti varnost pred naravnimi in civilizacijski tveganji 

 

Ukrepi 

 Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene 

(medobčinsko povezovanje) ter ureditev poplavno ogroženega območja industrijske 

cone ob Puhovi cesti in za stanovanjska območja v Budini. 

 Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge. 

 Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. 

porečje Drave (Dravska ulica). 

 Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih 

in drugih civilizacijskih nesreč. 

 

Kazalniki: 

 površina na novo zavarovanih območij, 

 stanje populacij naravovarstveno pomembnih vrst, 

 površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti, 

 stopnja osveščenosti prebivalstva glede naravnih in civilizacijskih tveganj. 
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Predlagani projekti 

 Trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji narave 

 Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in Grajena 

 Protipoplavna ureditev porečja Ptujske Drave  
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III. ZAKLADNICA TISOČLETIJ 
 

Predniki so nam v teku tisočletij na našem prostoru zapustili bogato, raznoliko in pomembno 
kulturno dediščino (arheološke ostaline, stavbna dediščina srednjeveškega mestnega jedra in 
okolice mesta, tradicija kultura vina, nesnovna kulturna dediščina). Danes je Ptuj osrednji 
prostor izvajanja kulturne dejavnosti v Sp. Podravju ter sedež kulturnih ustanov 
pokrajinskega pomena, ki tvorijo razvito mrežo dediščinskih institucij. Muzejske zbirke, 
različna kulturno-umetniška dejavnost in festivali, prepoznavni tudi v mednarodnem okolju, 
umeščeni v staro mestno jedro pomembno prispevajo h kulturnemu in družabnemu utripu 
mesta, prispevajo k prepoznavnosti mesta ter nakazujejo uvrstitev med razvojne, tržno 
naravnane prioritete. Bližnja okolica Ptuja tako prebivalcem kot obiskovalcem ponuja 
doživljanje narave in podeželja v neposredni bližini urbanega okolja. Strateška usmeritev se 
na podlagi danosti in potencialov destinacije kaže v povezovanju in prepletanju turizma s 
kulturo, starim mestnim jedrom, naravnimi danostmi, športom, rekreacijo ter kmečkim 
zaledjem v okviru treh integralnih turističnih produktov: 

 Zakladnica tisočletij: dediščina starega Rima in srednjega veka, festivali, izročila, 
običaji. 

 Aktivni-pozitivni: Zdraviliška in zdravstvena dejavnost povezana s turizmom, 
športom in rekreacijo v mestu in v naravi, rekreacija ob vodi in na vodi ob reki 
Dravi in na ptujskem morju. 

 Pravljica sonca in vina: vinska kultura in tradicija ter kulinarična ponudba, ki 
temelji na lokalnih virih in vpetosti vinske  in kulinarične kulture v mednarodno 
okolje. 

Naloga Mestne občine Ptuj je zagotoviti dolgoročno, vzdržno in učinkovito delovanje 
ustrezne organizacijske strukture: 

a) na krovni ravni na področju turizma in s turizmom povezanih prireditev in 
b) na področju profesionalnega upravljanja, trženja in oživljanja starega mestnega jedra. 

Posebno pozornost bomo namenili ukrepom za oživitev mesta, saj bodo tem projektom 
namenjena tudi sredstva za urbani razvoj.  Vlagali bomo v reaktivacijo prostih in slabo 
izkoriščenih površin znotraj mesta. S tem bomo zagotovili zmanjšanje konflikta zaradi 
poseganja na nova zemljišča in posledično zmanjšali obremenitve okolja z vidika 
učinkovitejše rabe virov. Na ta način bomo ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih in 
družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje. V starem 
mestnem jedru se nahajajo lokacije in objekti kulturne dediščine, ki so potrebni popolne ali 
delne prenove, da bi lahko dejavnosti v njih ponovno zaživele. Govorimo o griču Panorama, 
objektu Stare usnjarne, objektu Stare steklarske, o nadaljnji obnovi Dominikanskega 
samostana. Za nekatere so raziskave in dokumentacija in vsebine že dorečene in pripravljene 
ali so v fazi izdelave, za nekatere se rešitve še iščejo. Prav gotovo pa bi s ponovnim 
oživljanjem prispevali k izboljšanju turistične ponudbe starega mestnega jedra ter izboljšanju 
kakovosti življenja prebivalcev.   
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CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot privlačno, visokokakovostno, butično turistično, kulturno 
živahno in z dediščino bogato mesto  

Ukrepi 

 Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno  
prepoznavne turistične in kulturne butične destinacije ter povečat prepoznavnost 
Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v Sloveniji. 

 Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje 
festivalov in drugih turističnih in kulturnih prireditev na Ptuju. 

 Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in 
kulture. 

 Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja 
destinacije na prioritetno določene ciljne trge in segmente gostov. 

 

CILJ2: Dvig kakovosti in zasedenosti kapacitet obstoječe in razvoj nove turistične ponudbe 
Ptuja  

 

Ukrepi 

 Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja  za povečanje 
zasedenosti skozi vse leto. 

 Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj 
prepoznavnih danosti mesta. 

 Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in 
kulturnih prireditev. 

 Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje 
kontinentalne vodne površine v Sloveniji in območij Nature 2000. 

 

CILJ 3: Izboljšanje pogojev za  delovanje turističnih ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev 

 

Ukrepi 

 Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v   
turizmu in kulturi. 

 Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev. 

 Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe. 

 Gospodarski subjekti kot»pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki 
učinkovito prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih 
gospodarskih subjektov. 

 Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju 
in usposabljanju  ter o pomenu gostoljubnosti v turizmu. 

 Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in 
kulture. 
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CILJ 4:Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov 

 

Ukrepi 

 Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, 
državnih cest, lokalnih cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij 
in znamenitosti. 

 Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s 
fizičnimi označbami in s sodobno informacijsko in mobilno  tehnologijo.  

 Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja. 
 

 

CILJ 5: Revitalizacija starega mestnega jedra 

 

Ukrepi 

 Programski, poslovni, finančni in upravljavski načrt prenove in oživitve starega 
mestnega jedra z načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto 
privabili večje število podjetnikov, gostov, kupcev in obiskovalcev.  

 Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom. 

 Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, 
financiranje in trženje  starega mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim 
sektorjem. 

 Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investitorjev 
in podjetnikov k vlaganjem v staro mestno jedro.  

 Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali 
popolne obnove. 

 

Kazalniki: 

 število domačih in tujih gostov, 

 Število prihodov in prenočitev, 

 Povprečna doba bivanja, 

 Zasedenost obstoječih nočitvenih kapacitet (zmanjšanje sezonskih vplivov), 

 Število delujočih trgovskih in storitvenih lokalov v starem mestnem jedru, 

 Število obiskovalcev prireditev, 

 Površina revitaliziranih površin v mestu s kakovostnimi programi, 

 Število ohranjenih in obnovljenih objektov kulturne dediščine. 

 

Predlagani projekti 

 Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve 

 Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj 
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 Ureditev arheološkega muzeja  

 Arheološki parka Panorama 

 Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče 

 Dominikanski samostan III. Faza s programskimi vsebinami in cilji delovanja 

 Prenova ter nadgradnja mestne tržnice v središče srečevanja, trgovanja in druženja 

 Razvoj mladinskega turizma 

 Program revitalizacije starega mestnega jedra 

 Ureditev  turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno zasebnem 
partnerstvu 

 RDO – tematski parki 

 Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks  

 Obnova objektov Stare steklarske 
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IV. MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH 
IN USTVARJALNIH LJUDI 

 

V tej strateški usmeritvi bomo obravnavali naslednja področja razvoja: vzgoja in 
izobraževanje,  šport in rekreacija, socialna vključenost in zdravje ter bivanje. Je 
najkompleksnejše področje razvojnega dokumenta, saj se prepletajo najbolj občutljiva 
področja življenja, zato od mestne uprave zahteva premišljeno upravljanje in upoštevanje 
potreb in želja občanov mesta.  

Znanje je ključnega pomena za razvoj posameznika in celotne družbe. V ptujski občini si 
želimo, da Ptuj postane center znanja, da mesto omogoči mladim  kakovostno izobraževanje, 
ki bo prilagojeno potrebam trga dela na našem območju in tudi širše. Priložnosti za 
izboljšanje kvalitete vzgoje in izobraževanja  in dvigu znanja prebivalcev v občini vidimo skozi 
naslednje aktivnosti: krepitev sodelovanja med izobraževalnimi institucijami in 
gospodarstvom,  zgodnjemu odkrivanju znanj in veščin pri učencih in dijakih, razširitvi 
letnega programa za izobraževanje odraslih, vzpostavitvi coworking prostorov, priprava 
izobraževanj na temo socialnega podjetništva, učinkovitejši promociji posameznih poklicev s 
sodelovanjem podjetij, spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja, omogočiti mladim, da 
lahko pokažejo svoja znanja prebivalcem mesta, dvigniti nivo uporabnega znanja vseh 
Ptujčanov na različnih področjih (tuji jeziki, znanja o mestu itd… ). 

Velikega pomena za kakovost življenja in tudi zdravja prebivalcev mesta predstavljajo 
urejene zelene površine (parki,  vrtovi, poti, drevoredi..), rekreacijske površine, športne 
površine namenjene rekreativnim in vrhunskim športnikom. Zagotoviti je potrebno ustrezno 
dostopnost do javnih zelenih površin in rekreacijskih površin, predvsem z različnimi oblikami 
nemotoriziranega prometa (kolo, hoja). Tako bodo javne zelene površine in rekreacijske 
površine postale privlačnejše za prebivalce mesta in obiskovalce, z rekreacijo pa se bodo 
zmanjšala tudi zdravstvena tveganja, ki so povezana s premajhno telesno aktivnostjo. 
Obenem lahko z ureditvijo zelenih, pa tudi rekreacijskih površin pripomoremo k osveščanju o 
okolju in dosežemo boljšo zavest o naravi, okolju in pomenu njunega varovanja. Mestna 
občina Ptuj zato v prihodnosti  želi vlagati  sredstva v športno rekreacijske površine v naravi 
in s tem ponuditi prebivalcem mesta aktivno in kakovostno  preživljanje prostega časa, hkrati 
pa zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj vrhunskih športnikov. 

Demografske spremembe od nas zahtevajo tudi spremenjene oblike zagotavljanja ustrezne 
oskrbe za starejše. Na Ptuju se prebivalstvo izredno hitro stara, hitreje kot v drugih občinah v 
Sloveniji, zato je temu potrebno prilagoditi tako zdravstvene storitve kot tudi socialno 
varstvene programe. Zaradi slabšanja materialnega položaja prebivalcev Mestne občine Ptuj 
se slabša tudi psihično stanje občanov in s tem porast duševnih bolezni in rast števila 
samomorov. V porastu je tudi demenca – bolezensko stanje starejših, zato je potrebno 
vzpostavit program, ki bo nudil podporo tako bolnim kot tudi njihovim svojcem. 

Po drugi strani želijo starejši ostati čim dlje aktivni ter svoja znanja in izkušnje deliti z 
mlajšimi generacijami. Zato se v mestu kaže potreba po vzpostavitvi oskrbovanih stanovanj z 
dnevnim centrom, medgeneracijskim centrom in prilagojenih stanovanjih za starejše. 
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Pomemben razvojni dejavnik je tudi prostovoljstvo, zato ga bo občina spodbujala, zlasti skozi 
skrb za izvajanje različnih storitev ter prispevku k medgeneracijski solidarnosti, boljši 
povezanosti med prebivalci ter k dvigu osebnega zadovoljstva posameznika. 

Ena izmed osnovnih nalog občine je tudi zagotavljanje neprofitnih stanovanj in bivalnih enot 
za socialno ogrožene. Težava je v pomanjkanju vseljivih stanovanj, saj občine ne načrtujemo 
gradnje neprofitnih stanovanj glede na demografske kazalnike, temveč glede na sredstva 
oziroma prioritete pri porabi razpoložljivih proračunskih sredstev. Na podlagi navedenega so 
pri reševanju stanovanjskega problema močno omejene mlade generacije, ki si ravno 
ustvarjajo družino, posebno pozornost je potrebno zagotavljati starejšim, ki potrebujejo 
prilagojena stanovanja (oskrbovana stanovanja in nizkoležeča stanovanja). Poleg omenjenih 
skupin se je potrebno soočiti tudi s stanovanjskimi vprašanji za socialno ogrožene skupine, 
rešitev vidimo v gradnji bivalnih enot. 

 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

 

CILJ1: Kakovostno in učinkovito izobraževanje in usposabljanje 

 

Ukrepi 

 Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. 

 Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov. 

 Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih 

programih ter njihova podpora.  

 Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter 

promocija vseživljenjskega izobraževanja . 

 Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa 

mladih. 

 

Kazalniki: 

 izboljšanje izobrazbene strukture prebivalcev,  

 novi izobraževalni programi na ravni poklicnega,tehničnega, višješolskega in 
visokošolskega izobraževanja, 

 vključenost mladih in odraslih v neformalne oblike učenja, 

 vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in veščin skozi orodja za priznavanje 
neformalnih znanj. 
 

Predlagani projekti 

 Nadaljevanje gradnje OŠPP dr. Ljudevita Pivka 

 Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj 

 Energetska sanacija OŠ Mladika in ureditev kuhinje ter jedilnice  

 Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina 
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ŠPORT IN REKREACIJA 

 

CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih 
površin  

 

Ukrep 

 Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin.  

 Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za 

izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športov.   

 Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu. 

 

CILJ 3: Krepitev zdravja vseh občanov skozi šport in rekreacijo 

 

Ukrep 

 Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov. 

 Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v 

mestu. 

 Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja.  

 Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev. 

 

Kazalniki: 

 število aktivnega prebivalstva v programih športa 

 število športnih prireditev 

 število obiskovalcev, ki destinacijo obiščejo zaradi športnih prireditev 

 pokrite in nepokrite površine na 1000 prebivalcev. 

 

Predlagani projekti 

 Ureditev sintetične prevleke na Mestnem stadionu 

 Ureditev notranjosti športne dvorane Mladika 

 Ureditev športnega igrišča za avtobusno postajo 

 Fitnes na prostem 

 Prenova košarkarskega igrišča na Mestnem stadionu 

 Razsvetljava Mestni stadion 

 Plezalna stena 
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SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZDRAVJE 

 

CILJ 4: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine 

 

Ukrep 

 Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov. 

 Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva.  

 Razvoj  programov s področja socialnega varstva, prilagojeni  potrebam občanov. 

 Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva. 

 Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja. 

 Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje 

arhitektonskih ovir za ljudi s posebnimi potrebami. 

 

CILJ 5: Izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev Mestne občine Ptuj 

 

Ukrepi 

 Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti. 

 Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti. 

 Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja. 

 

Kazalniki: 

 m2 obnovljenih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 

 Število novih preventivnih programov na področju zdravja. 

 

 Predlagani projekti 

 Oskrbovana stanovanja 

 Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri 

 Program za osebe s težavami pri nastanitvi  in zagotovitev primernih bivalnih enot 

 Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra 

 Ureditev pro bono ambulante 

 Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči 

 Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce 

 Center za pomoč osebam v duševni stiski 

 Center ustvarjalnosti mladih 

 Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 
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BIVANJE IN VARNOST  

 

CILJ 6: Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za vse starostne skupine prebivalcev v Mestni 
občini Ptuj še posebej za mlade, starejše, invalide in socialno ogrožene 

 

Ukrep 

 Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj. 

 Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru. 

 Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij. 

 

CILJ7: Zagotovitev varnosti vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj 

 

Ukrep 

 Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost 

občanov. 

 Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh. 

 

Kazalniki: 

 število obnovljenih stanovanj v starem mestnem jedru, 

 število novih stanovanj/bivalnih enot. 

 

Predlagani projekti 

 Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru 

 Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij 
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5 USKLAJENOST RAZVOJNEGA DOKUMENTA VIZIJA IN 
STRATEGIJA MESTNE OBČINE PTUJ Z EVROPSKIMI, 
NACIONALNIMI IN REGIONALNIMI DOKUMENTI 

 

5.1 Usklajenost z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike 2014-
2020 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 na 
podlagi analize stanja opredeljuje nabor 11 tematskih ciljev  s prednostnimi naložbami, ki 
bodo predmet vlaganj v tej finančni perspektivi.  

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 OPERATIVNI PROGRAM 

 2014-2020 

Tematski cilji 
Strateška usmeritev Cilj in ukrep 

MESTO POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI 

Gospodarstvo 

CILJ 1: Spodbuditi nastajanje 
novih podjetij 
CILJ 2:Privabiti domače in tuje 
investitorje 
CILJ 3: Aktivirati kreativnost in 
potenciale občanov za 
podjetništvo in inovacije 

Kmetijstvo  
CILJ 4: Učinkovitejše tržno 
organiziranje kmetijstva, 
krepitev agroživilskih verig ter 
večja prepoznavnost in 
kakovost lokalno pridelanih 
proizvodov 
CILJ 5: Pospešitev procesov 
strukturnega prilagajanja v 
kmetijstvu 
CILJ 6: Zelena delovna mesta in 
skladen in vzdržen razvoj 
podeželja, ki temelji na razvoju 
endogenih potencialov 
lokalnega okolja 

1.  
2.  
3.  
4. (1) Mednarodna konkurenčnost 

raziskav, inovacij in 
tehnološkega razvoja v skladu s 
pametno specializacijo za večjo 
konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva 

5.  
6. (3) Dinamično in konkurenčno 

podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast 

 
(8) Spodbujanje zaposlovanja in 
transnacionalna mobilnost 
delovne sile 

 

OKOLJU PRIJAZNO 
MESTO 

 

 

CILJ 1: Ohraniti in izboljšati 
kakovost virov pitne vode ter 
zmanjšanje vodnih izgub 
CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje 
površinskih in talnih voda 
CILJ 3:Znižati porabo energije v 
javnih stavbah in gospodinjstvih 
CILJ 4:Povečati delež 

(4)Trajnostna raba in 
proizvodnja energije in 
pametna omrežja 

(6)Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti  
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daljinskega ogrevanja in deleža 
soproizvodnje toplotne in 
električne energije 
CILJ 5: Povečati rabo lokalnih 
obnovljivih in alternativnih 
virov energije 
CILJ 6: Izboljšati celovito 
ravnanje z odpadki 
CILJ 7: Ureditev kolesarskih in 
pešpoti po mestu in naseljih 
CILJ 8: Optimizacija varnih in 
pretočnih cest 
CILJ 9:Učinkovit in okolju 
prijazen javni promet 
CILJ 10: Trajno ohranjati 
biotsko raznovrstnost in 
naravne vrednote 
CILJ 11: Krepiti varnost pred 
naravnimi in civilizacijski 
tveganji 

 

 

 

 

ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot 
privlačno, visokokakovostno, 
butično turistično, kulturno 
živahno in z dediščino bogato 
mesto  

CILJ2: Dvig kakovosti in 
zasedenosti kapacitet obstoječe 
in razvoj nove turistične 
ponudbe Ptuja  

CILJ 3: Izboljšanje pogojev za  
delovanje turističnih 
ponudnikov in kulturnih 
ustvarjalcev 

CILJ 4:Izboljšanje dostopnosti in 
prepoznavnosti turističnih 
znamenitosti in dogodkov 

CILJ 5: Revitalizacija starega 
mestnega jedra 

 

7.  
8.  
9.  
10.  
11. (3) Dinamično in konkurenčno 

podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast 

12. (6) Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti  

 

 

MESTO AKTIVNIH, 
ZDRAVIH IN 

USTVARJALNIH LJUDI 

CILJ1: Kakovostno in učinkovito 
izobraževanje in usposabljanje 

CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in 
vzpostavljanje novih zelenih in 
vodnih javno dostopnih 
površin  

CILJ 3: Krepitev zdravja vseh 
občanov skozi šport in 

 

 

 

(9) Socialna vključenost in 
zmanjševanje tveganja revščine 

(10) Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo 
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rekreacijo 

CILJ 4: Socialna vključenost in 
zmanjšanje tveganja revščine 

CILJ 5: Izboljšanje 
zdravstvenega stanja 
prebivalcev Mestne občine Ptuj 

CILJ 6: Zagotoviti ustrezne 
bivalne pogoje za vse starostne 
skupine prebivalcev v Mestni 
občini Ptuj še posebej za mlade, 
starejše, invalide in socialno 
ogrožene 

CILJ 7: Zagotovitev varnosti 
vseh prebivalcev Mestne 
občine Ptuj 

 

zaposljivost 

 

5.2 Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko regijo 2014-
2020 

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj Regionalni razvojni program za 
Podravsko regijo 2014-2020 

Razvojna prioriteta Strateška usmeritev Cilj in ukrep 

MESTO POSLOVNIH 
PRILOŽNOSTI 

Gospodarstvo 

CILJ 1: Spodbuditi nastajanje 
novih podjetij 
CILJ 2:Privabiti domače in tuje 
investitorje 
CILJ 3: Aktivirati kreativnost in 
potenciale občanov za 
podjetništvo in inovacije 

Kmetijstvo  
CILJ 4: Učinkovitejše tržno 
organiziranje kmetijstva, 
krepitev agroživilskih verig ter 
večja prepoznavnost in 
kakovost lokalno pridelanih 
proizvodov 
CILJ 5: Pospešitev procesov 
strukturnega prilagajanja v 
kmetijstvu 
CILJ 6: Zelena delovna mesta in 
skladen in vzdržen razvoj 
podeželja, ki temelji na razvoju 

I.  
II.  
III.  
IV.  
V.  
VI. I. KONKURENČNOST 

GOSPODARSTVA ZA RAST IN 
NOVA DELOVNA, VKLJUČNO S 
KREPITVIJO RAZISKAV, 
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN 
INOVACIJ 

VII. IV. TRAJNOSTNI TURIZEM IN 
RAZVOJ PODEŽELJA S 
POVEČANJEM 
KONKURENČNOSTI 
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 

VIII.  
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endogenih potencialov 
lokalnega okolja 

 

 

OKOLJU PRIJAZNO 
MESTO 

 

 

 

 

 

CILJ 1: Ohraniti in izboljšati 
kakovost virov pitne vode ter 
zmanjšanje vodnih izgub 
CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje 
površinskih in talnih voda 
CILJ 3:Znižati porabo energije v 
javnih stavbah in gospodinjstvih 
CILJ 4:Povečati delež 
daljinskega ogrevanja in deleža 
soproizvodnje toplotne in 
električne energije 
CILJ 5: Povečati rabo lokalnih 
obnovljivih in alternativnih 
virov energije 
CILJ 6: Izboljšati celovito 
ravnanje z odpadki 
CILJ 7: Ureditev kolesarskih in 
pešpoti po mestu in naseljih 
CILJ 8: Optimizacija varnih in 
pretočnih cest 
CILJ 9:Učinkovit in okolju 
prijazen javni promet 
CILJ 10: Trajno ohranjati 
biotsko raznovrstnost in 
naravne vrednote 
CILJ 11: Krepiti varnost pred 
naravnimi in civilizacijski 
tveganji 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. VARSTVO OKOLJA IN 
UČINKOVITA RABA NARAVNIH 
VIROV TER PREHOD NA 
NIZKOOGLJIČNO 
GOSPODARSTVO 

 

 

 

 ZAKLADNICA 
TISOČLETIJ 

 

 

 

CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot 
privlačno, visokokakovostno, 
butično turistično, kulturno 
živahno in z dediščino bogato 
mesto  

CILJ2: Dvig kakovosti in 
zasedenosti kapacitet obstoječe 
in razvoj nove turistične 
ponudbe Ptuja 

CILJ 3: Izboljšanje pogojev za  
delovanje turističnih 
ponudnikov in kulturnih 
ustvarjalcev 

CILJ 4:Izboljšanje dostopnosti in 
prepoznavnosti turističnih 
znamenitosti in dogodkov 

CILJ 5: Revitalizacija starega 
mestnega jedra 

IX.  
X.  
XI.  
XII.  
XIII.  
XIV. IV. TRAJNOSTNI TURIZEM IN 

RAZVOJ PODEŽELJA S 
POVEČANJEM 
KONKURENČNOSTI 
KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA 
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MESTO AKTIVNIH, 
ZDRAVIH IN 

USTVARJALNIH LJUDI 

 

 

CILJ1: Kakovostno in učinkovito 
izobraževanje in usposabljanje 

CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in 
vzpostavljanje novih zelenih in 
vodnih javno dostopnih 
površin  

CILJ 3: Krepitev zdravja vseh 
občanov skozi šport in 
rekreacijo 

CILJ 4: Socialna vključenost in 
zmanjšanje tveganja revščine 

CILJ 5: Izboljšanje 
zdravstvenega stanja 
prebivalcev Mestne občine Ptuj 

CILJ 6: Zagotoviti ustrezne 
bivalne pogoje za vse starostne 
skupine prebivalcev v Mestni 
občini Ptuj še posebej za mlade, 
starejše, invalide in socialno 
ogrožene 

CILJ 7: Zagotovitev varnosti 
vseh prebivalcev Mestne 
občine Ptuj 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VKLJUČUJOČA DRUŽBA, 
BLAGINJA IN ZNANJE 

 

5.3 Usklajenost  Vizije in strategije Mestne občine Ptuj s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije  

Strategija prostorskega razvoja Slovenije navaja cilje, katerim Vizija in strategije Mestne 
občine Ptuj tudi sledi: 

 ukrepi so na različnih področjih usmerjeni v racionalen in učinkovit prostorski razvoj; 

 je usmerjena v spodbujanje razvoja središča nacionalnega pomena, zagotavljanje 
funkcijske in infrastrukturne povezanosti z drugimi naselji ter zaledjem, z namenom 
razvoja policentričnega razvoja; 

 je predviden nadaljnji razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene 
dejavnosti z namenom večanja konkurenčnosti mest v evropskem prostoru; 

 so številni ukrepi namenjeni kakovostnemu razvoju in privlačnosti mesta; 

 kot regionalno središče problemskega območja (obmejno, depopulacijsko) spodbuja 
skladen razvoj celotne regije; 

 spodbuja medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskega in urbanega območja; 

 z ukrepi na več področjih spodbuja preudarno rabo naravnih virov; 

 pri prostorskem razvoju upošteva naravne omejitve, kot so na primer poplavna in 
plazovita območja; 

 z ukrepi na socialnem področju daje močan poudarek kulturni raznovrstnosti in 
bogati tradiciji mesta Ptuj; 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

77 

 kot osnovi za trajnostni urbani razvoj pomembne ukrepe usmerja v ohranjanje narave 
in varstvo okolja.  

Razvojni dokument Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 je skladen tudi z 
Občinskim programom varstva okolja v strateški usmeritvi Ptuj – okolju prijazno mesto.  

Razvojni dokument Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 je skladen  S 
smernicami za pripravo Trajnostne urbane strategije. S cilji in ukrepi pokriva vsa področja 
razvoja, ki so opredeljena v smernicah.  

 

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA 

Ukrepi, cilji 

VIS MOP 

2015-2025 

Ukrep:Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega upravljanja z energijo in uporabo 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami in stanovanjskem 
sektorju 

Cilj:  Povečanje učinkovite rabe energije v 
gospodinjstvih 

Strateška usmeritev Ptuj – Okolju prijazna 
občina 

Področje: Energetska učinkovitost in raba virov 

Cilj: Znižati porabo energije v javnih stavbah in 
gospodinjstvih 

Ukrep: 

 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z 

vključevanjem stanovanjskih kooperativ 

 Energetska sanacija stavb gospodinjstev 

Ukrep: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne urbane 
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi 

 

Cilj 

: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje 
kakovosti zraka v mestih (sistem P+R, ureditev 
varnih dostopov do postaj in postajališč JPP in 
ureditev parkirišč za kolesa) 

 

Strateška usmeritev Ptuj – Okolju prijazno 
mesto 

Področje: Trajnostna mobilnost 

Cilji: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in 
naseljih, optimizacija varnih in pretočnih cest, 
Učinkovit in okolju prijazen javni promet 

Ukrepi: 

 Vzpostavitev javnega mestnega potniškega 

prometa   

 Promocija javnega potniškega prometa 

 Celostna ureditev cestne infrastrukture v 

Mestni občini Ptuj 

 Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči 

promet (modra cona, parkirišča, garažna 

hiša) 

 Povezava obstoječih kolesarskih omrežij in 

zagotovitev primerne infrastrukture za 

kolesarjenje 

 Postopno povečevanje cone za pešce v 

starem mestnem jedru 
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 Zagotavljanje varnih pešpoti v Mestni občini 

Ptuj 

Ukrep: Izboljšanje stanja urbanega okolja, 
oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč, zmanjševanje 
onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za 
zmanjšanje hrupa 

Cilj: Učinkovita raba prostora v urbanih središčih 

 

Strateška usmeritev Ptuj – zakladnica tisočletij 

CILJ 5: Revitalizacija starega mestnega jedra 

Ukrepi:  

 prostorska in vsebinska prenova starega 

mestnega jedra, 

 ponovno oživljanje lokacij in objektov 

kulturne dediščine, ki so potrebni delne 

ali popolne obnove, 

 vzpostavitev programov in produktov, s 

katerimi bi v mesto privabili večje število 

prebivalcev mesta in gostov. 

 

5.4 Usklajenost z občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Ptuj 

VIZIJA IN STRATEGIJA MESTNE OBČINE PTUJ 

2015-2025 

STRATEŠKA USMERITEV 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 

MESTNE OBČINE PTUJ 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

 zagotovitev prostorskih pogojev za potrebe 
dejavnosti občinskega središča ter dejavnosti 
medobčinskega, regionalnega in nacionalnega 
središča 

 zagotovitev prostorskih pogojev za širitev in 
razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti v 
občinskem središču – termalni in ostale oblike 
turizma, proizvodni obrati, gospodarska cona, 
transportno logistična cona 

 zagotovitev prostorskih pogojev za širitev in 
razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti izven 
občinskega središča, zlasti agrarnih in dopolnilnih 
dejavnosti potrebnih za izboljševanje kakovosti 
bivanja 

 zagotovitev prostorskih pogojev za izboljševanje, 
dopolnjevanje in posodabljanje ostalih 
infrastrukturnih omrežij v občini, zlasti delov 
prometnega omrežja s povečanjem prometnic, ki 
bodo zagotavljale dostopnost občinskega 
središča, z zagotovitvijo dolgoročne nemotene 
propustnosti prometnega omrežja med levim in 
desnim obrežjem reke Drave – umestitev nove 
premostitve reke Drave ter izboljšanje varnosti 
obstoječih prometnih povezav 

 zagotovitev prostorskih pogojev za posodabljanje 
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in dostopnost telekomunikacijskih omrežij na 
celotnem območju občine 

 zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev 
državnih ureditev na območju občine 
(posodobitev železniškega omrežja, glavna cesta 
Hajdina – Ormož, plinovod M9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKOLJU PRIJAZNO MESTO 

 zagotovitev prostorskih pogojev za izboljševanje 
stanja okolja na območju mestne občine – voda, 
tla, zrak, z ustreznim načrtovanjem razmestitve 
dejavnosti in sprotnim prilagajanjem okoljsko 
manj primernih dejavnosti v prostoru 

 zagotovitev prostorskih pogojev za izgradnjo, 
širitev in posodabljanje okoljske infrastrukture, 
potrebne za izboljševanja stanja okolja in 
kakovosti bivanja ter zdravja ljudi v mestni občini 
in v njenem vplivnem območju 

 zagotavljanje prostorskih pogojev za izboljšanje, 
dopolnjevanje in posodabljanje medkrajevnega 
javnega potniškega prometa javnega potniškega 
prometa na ravni občine in regije in ob izkazani 
potrebi zagotovitev pogojev za vzpostavitev 
javnega potniškega prometa v mestu in 
primestnih naseljih 

 zagotovitev prostorskih pogojev za površine za 
mirujoči promet kot predpogojem za 
zmanjševanje in umiritev prometa v mestnem in 
ostalih naseljih in uresničitev prometne cone 
brez motornega prometa v SMJ ter delih mesta s 
povečanim številom pešcev 

 ureditev in izgradnjo kolesarskega omrežja za 
potrebe kolesarjenja kot oblike trajnostne 
mobilnosti v območju občine, kjer prevoz s 
kolesom nadomešča uporabo osebnega vozila 
(npr. prevoz na delovno mesto, v šolo po 
nakupih) in kot dela dopolnilne rekreacijske 
dejavnosti v zelenem okolju in vzpostavitvijo 
kolesarskih povezav s kolesarskimi omrežji izven 
občine kolesarskih povezav ter sistema pešpoti 

 zagotovitev prostorskih pogojev za povečanje in 
povezovanje zelenih površin mesta kot površin s 
sprehajalnimi potmi, namenjenih športu, 
rekreaciji in oddihu na prostem ter souporabo 
teh poti za vsakodnevno mobilnost, ki 
nadomešča uporabo osebnega avtomobila 

 zagotovitev prostorskih pogojev za umestitev, 
razvoj in posodobitev tistih energetskih omrežij, 
ki izboljšujejo kakovost bivanja v intenzivnih 
urbanih središčih in so primernejša za ohranjanje 
zdravja ljudi 

 

 

 zagotovitev prostorskih pogojev za širitev in 
razvoj obstoječih gospodarskih dejavnosti v 
občinskem središču  

 ureditev in izgradnjo kolesarskega omrežja za 
potrebe kolesarjenja kot oblike trajnostne 
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ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

mobilnosti v območju občine, kjer prevoz s 
kolesom nadomešča uporabo osebnega vozila 
(npr. prevoz na delovno mesto, v šolo po 
nakupih) in kot dela dopolnilne rekreacijske 
dejavnosti v zelenem okolju in vzpostavitvijo 
kolesarskih povezav s kolesarskimi omrežji izven 
občine kolesarskih povezav ter sistema pešpoti 

 zagotovitev prostorskih pogojev za povečanje in 
povezovanje zelenih površin mesta kot površin s 
sprehajalnimi potmi, namenjenih športu, 
rekreaciji in oddihu na prostem ter souporabo 
teh poti za vsakodnevno mobilnost, ki 
nadomešča uporabo osebnega avtomobila 

  
 
 
 
 
 
 

MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH TER 
USTVARJALNIH LJUDI 

 zagotovitev prostorskih pogojev za širitev in 
umestitev površin za potrebe bivanja v 
občinskem središču in v ostalih naseljih, v katera 
bo usmerjala širitev poselitve 

 ureditev in izgradnjo kolesarskega omrežja za 
potrebe kolesarjenja kot oblike trajnostne 
mobilnosti v območju občine, kjer prevoz s 
kolesom nadomešča uporabo osebnega vozila 
(npr. prevoz na delovno mesto, v šolo po 
nakupih) in kot dela dopolnilne rekreacijske 
dejavnosti v zelenem okolju in vzpostavitvijo 
kolesarskih povezav s kolesarskimi omrežji izven 
občine kolesarskih povezav ter sistema pešpoti 

 zagotovitev prostorskih pogojev za povečanje in 
povezovanje zelenih površin mesta kot površin s 
sprehajalnimi potmi, namenjenih športu, 
rekreaciji in oddihu na prostem ter souporabo 
teh poti za vsakodnevno mobilnost, ki 
nadomešča uporabo osebnega avtomobila 

 

5.5 Usklajenost s Smernicami za pripravo Celostne prometne strategije  

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo Smernice za pripravo Celostne prometne 
strategije. Te opredeljujejo na kakšen način je potrebno pripraviti Celostno prometno 
strategijo občine, v kateri bodo opredeljeni cilji in ukrepi in na podlagi katerih bo mogoče 
črpati sredstva za trajnostno mobilnost. Mestna občina Ptuj še ni pristopila k pripravi 
Celostne prometne strategije, vendar pa je v razvojnem dokumentu Vizija in strategija 
Mestne občine Ptuj v strateški usmeritvi Ptuj – okolju prijazna občina, področje trajnostna 
mobilnost upoštevala vse vidike trajnostne mobilnosti od hoje, kolesarjenja, mirujočega 
prometa in javnega potniškega prometa. S temi ukrepi bomo zadostili ciljem: zmanjšanje 
okoljskih problemov, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju 
prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in 
povečanju prometne varnosti.  
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5.6 Usklajenost z načrtom ukrepov trajnostne prometne strategije QUEST za 
Mestno občino Ptuj 

V letu 2013 je bil izdelan načrt ukrepov trajnostne prometne  strategije QUEST za Mestno 
občino Ptuj. V sklopu načrta so bili definirani ukrepi, ki se nanašajo na hojo, kolesarjenje, 
javni mestni potniški promet ter mirujoči promet. Že takrat se je MO Ptuj odločila, da bo 
pristopila k vzpostavitvi trajnostne mobilnosti v mestu in nekatere ukrepe tudi uresničila z 
vzpostavitvijo P&R parkirišča. Pri pripravi Trajnostne urbane strategije smo upoštevali že 
definirane ukrepe in usmeritve, ki so bili predstavljeni v načrtu. 

 

5.7 Usklajenost s strateškim načrtom AD HOC za revitalizacijo starega mestnega 
jedra 

V letu 2010 je Mestna občina Ptuj v okviru mednarodnega projekta pripravila strateški načrt 
revitalizacije ptujskega mestnega središča (ADHOC). V njem je opredeljenih vrsto ukrepov, ki 
se nanašajo  urbanistične in arhitekturne ukrepe v starem mestnem jedru. V strateškem 
načrtu je opisana prometna problematika starega mestnega jedra, stanovanjska 
problematika, problematika praznih poslovnih prostorov in stavb, ki spadajo med kulturno 
dediščino Ptuja, vendar propadajo in bi jih bilo potrebno ponovno revitalizirat. 
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Slika 24: Razvrstitev gospodarskih družb po dejavnosti v MO Ptuj 

Dejavnost 
Število gospodarskih družb Število zaposlenih Prihodki (v tisoč €) 

2008 2009 2010 2011 2013 2008 2009 2010 2011 2013 2008 2009 2010 2011 2013 

B Rudarstvo 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 87,9 64,1 55,8 256,4 378,323 

C Predelovalne dejavnosti 67 70 73 78 91 2.718 2.358 2.326 2.472 2861 274.028,7 224.838,4 226.177,2 238.709,1 247.702,88 

D Oskrba z električno energijo, 
plinom in paro 

1 3 5 6 11 0 0 0 0 
4 

1.433,2 1.231,5 1.314,6 1.726,8 3.452,04 

E Oskrba z vodo, ravnanje z 
odplakami in odpadki, saniranje 
okolja 

3 3 2 4 5 290 299 292 261 
198 

18.136,2 18.376,8 17.958,5 14.490,4 14.248,06 

F Gradbeništvo 57 57 63 62 88 1.866 1.763 1.627 1.688 2060 181.833,1 155.184,7 135.709,9 133.886,8 167.452,78 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil 

168 179 176 174 174 756 709 688 699 
550 

187.406,5 146.765,6 138.116,8 143.806,7 116.073,63 

H Promet in skladiščenje 11 11 11 9 13 185 136 163 142 129 23.288,0 12.185,5 15.154,0 15.847,2 17.365,76 

I Gostinstvo 23 25 29 29 25 297 311 273 128 121 18.499,4 18.884,8 17.682,0 8.731,8 7.668,39 

J Informacijske in komunikacijske 
dejavnosti 

16 22 28 30 34 63 68 74 74 
74 

4.584,6 4.366,4 5.678,8 5.078,6 5.268,07 

K Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 

20 20 18 17 19 35 32 38 43 
28 

6.508,1 4.149,6 6.259,5 4.479,2 2.751,96 

L Poslovanje z nepremičninami 18 20 18 20 16 37 31 19 24 20 3.704,1 4.153,1 2.994,9 4.351,7 4.027,86 

M Strokovne, znanstvene in tehnične 
dejavnosti 

85 91 97 101 108 264 280 245 324 
391 

18.586,1 19.500,0 24.045,9 26.688,1 37.222,92 

N Druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti 

15 17 17 13 23 184 155 80 84 
104 

4.986,5 4.207,1 3.084,6 2.777,6 3.437,16 

P Izobraževanje 11 11 10 9 10 16 16 15 16 12 783,5 886,1 880,7 642,8 609,03 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 13 14 19 24 28 21 28 35 51 113 1.462,7 1.677,7 1.947,9 2.519,3 6.315,34 

R Kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti 

6 6 7 7 4 3 4 4 3 
1 

319,1 148,6 141,2 167,9 40,968 

S Druge dejavnosti 6 5 6 7 7 1 0 0 1 6 51,5 11,8 19,5 130,2 360,284 

Vse dejavnosti 521 555 580 591 660 6.740 6.194 5.881 6.009 6.678 745.699,3 616.631,8 597.221,9 604.290,5 634.421,42 

Vir: AJPES, 2015 
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Slika 25:  Poslovni rezultati gospodarskih družb po dejavnosti v MO Ptuj. 

Dejavnost 
Neto čisti izid (€) Neto dodana vrednost (€) 

2008 2009 2010 2011 2013 2008 2009 2010 2011 2013 

B Rudarstvo 30.069 5.285 5.454 68.125 196.236 80.750 48.300 49.377 134.357 291.870 

C Predelovalne dejavnosti 2.916.833 -340.063 -560.583 2.501.808 1.808.749 72.472.814 61.687.397 59.742.798 64.046.815 73.741.817 

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 158.704 18.971 -5.378 21.686 460.435 365.081 190.791 236.354 439.609 1.603.784 

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki, saniranje okolja 

321.907 325.455 281.261 -1.050.893 305.543 8.143.465 7.818.515 8.161.430 6.002.719 5.474.842 

F Gradbeništvo 6.619.649 5.729.003 -1.187.239 4.488.842 6.575.327 49.378.788 48.717.097 40.907.385 43.131.965 51.681.818 

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih 
vozil 

947.005 2.070.681 3.659.646 2.218.256 2.569.221 21.782.544 19.530.461 20.955.245 20.008.963 16.615.782 

H Promet in skladiščenje 22.008 -256.686 150.415 140.005 587.256 5.028.659 3.246.675 4.542.951 4.354.695 3.768.735 

I Gostinstvo -1.999.660 -382.615 -1.187.330 -861.040 
-

1.499.434 
6.827.109 7.551.114 6.522.092 1.926.155 1.453.458 

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti -145.271 -90.913 257.862 124.434 96.281 1.392.948 1.588.740 2.209.671 2.099.807 2.141.799 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2.061.392 1.405.837 3.483.893 1.370.260 790.989 630.894 613.371 792.575 806.496 478.738 

L Poslovanje z nepremičninami 115.947 37.836 -360.742 186.215 
-

1.551.091 
1.779.145 1.884.468 1.833.361 1.984.636 2.243.411 

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 1.798.868 1.100.736 533.810 741.123 
-

1.566.972 
9.573.158 8.040.549 7.979.186 9.415.325 10.879.199 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti -625.938 78.517 89.136 77.934 101.343 2.983.431 2.273.829 1.336.207 1.342.044 1.876.808 

P Izobraževanje -6.658 -2.446 -19.846 34.109 12.600 322.047 340.315 274.454 306.660 242.755 

Q Zdravstvo in socialno varstvo 13.215 40.561 80.308 150.225 821.759 711.350 843.126 1.073.760 1.330.203 4.073.069 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti -41.393 -10.718 -106.688 -96.308 -78.753 30.085 42.137 2.023 60.677 19.083 

S Druge dejavnosti -255.630 -2.365 1.201 7.585 4.794 -123.465 -435 2.900 17.461 108.444 

Vse dejavnosti 11.931.047 9.727.076 5.115.180 10.122.366 9.436.347 181.378.803 164.416.450 156.621.769 157.408.587 176.594.198 

Vir: AJPES, 2015 

 

 

 

 

 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025, Trajnostna urbana strategija - predlog 

 

87 

 

Statistični podatki o prihodih in prenočitvah domačih in tujih gostov 
v Mestni občini Ptuj 

 

Tabela 2: Prihodi vseh turistov (domačih in tujih) med leti 2008-2014 

 

 

Tabela 3: Prenočitve vseh turistov (domačih in tujih) med leti 2008-2014 

  
Prenočitve turistov 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ptuj 

SKUPAJ 144135 139021 138932 147820 147581 134738 136408 

DOMAČI 75830 76626 77378 74798 69402 65246 70660 

TUJI 68305 62395 61554 73022 78179 69492 65748 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi turistične nastanitvene objekte, ki 
razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Prihodi turistov  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ptuj 

 SKUPAJ 56030 52614 53318 55508 55827 54353 56613 

DOMAČI 25810 25085 26088 25369 24032 23268 26214 

TUJI 30220 27529 27230 30139 31795 31085 30399 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Letni podatki o obsegu turističnega prometa niso enaki seštevku mesečnih podatkov, saj vključujejo tudi turistične nastanitvene objekte, ki 
razpolagajo z manj kot 10 stalnimi ležišči. 
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ANKETA O VIZIJI IN STRATEGIJI MESTNE OBČINE PTUJ 

 

1. Starost (označite s križcem) 

 

 do 30 let  od 31 let do 55 let  nad 56 let 

 

2. Označite naselje v katerem bivate (označite s križcem) 

 

 Grajena  Grajenščak  Kicar  Spuhlja  Sp. Velovlek 

 Mestni Vrh  Pacinje  Podvinci  Ptuj  Krčevina pri 
Vurberku 

 

3. Status (označite s križcem) 

 

 zaposlen  brezposeln  dijak-študent  upokojenec 

 

4. Kako ste osebno zadovoljni s stanjem na posameznih področjih, ki vplivajo na 
kakovost vašega življenja v Mestni občini Ptuj (označite s križcem 1-NE 
ZADOVOLJEN, 5-ZELO ZADOVOLJEN) 

 

Področje 1 2 3 4 5 

Otroško varstvo      

Možnosti izobraževanja      

Zdravstvene storitve      

Ponudba dogodkov in prireditev      

Primestni javni prevoz      

Cestna infrastruktura      

Komunalna infrastruktura      

Dostopnost do telekomunikacij      

Oskrba z elektriko in ogrevanjem      

Možnost preživljanja prostega časa 
(društveno življenje) 

     

Urejenost površin za šport in rekreacijo      

Ponudba v starem mestnem jedru      

Ponudba delovnih mest      

Vključenost občanov v razvoj mesta      
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5. Kaj najbolj pogrešate v vaši občini? 

 

6. Kaj vam je všeč v vaši občini? 

 

7. Izberite največ tri, po vašem mnenju najpomembnejša področja, v katera bi morala 
Mestna občina Ptuj prioritetno vlagati oziroma razvoju namenjati  posebno 
pozornosti v naslednjih 10 letih.  

 

 Obnovljivi viri energije oz. povečanje odstotka energetske samozadostnosti občine 

 Energetska sanacija javnih in zasebnih objektov 

 Varovanje vodnih virov in čiščenje odpadnih voda 

 Protipoplavna ureditev poplavno ogroženih območij 

 Ureditev celovitega ravnanja z odpadki 

 Trajnostna mobilnost (kolesarske poti, pešpoti, ureditev prometne infrastrukture v 
starem mestnem jedru) 

 Oživljanje gospodarstva in privabljanje investitorjev v mesto za vzpostavitev novih 
delovnih mest 

 Razvoj urbanega središča (revitalizacija degradiranih površin) ter oživitev starega 
mestnega jedra 

 Turistični razvoj mesta, z večjim poudarkom na razvoju novih turističnih produktov in 
učinkovito promocijo 

 Drugo,… (napišite) 

 

8. Glede na zgoraj izbrana področja za vsako napišite največ tri ukrepe, s katerim bi 
izboljšali stanje. 

 

9. Kako pomembni so po vašem mnenju spodaj našteti ukrepi oziroma pobude za 
razvoj Mestne občine Ptuj (s križcem označite stopnjo pomembnosti) 

 

Ukrep, pobuda 
Najmanj 

pomembno 
Manj 

pomembno 
Pomembno 

Zelo 
pomembno 

Vzpostavitev pisarne za domače in tuje 
investitorje 

    

Vzpostavitev sistema izposoje koles in 
ureditev mestnega prometa 

    

Preureditev Panorame v arheološko-
rekreacijski park 

    

Izgradnja kolesarskih poti po mestu in 
ob njem 

    

Razvoj in promocija kulture in kulturne 
dediščine preko turizma in prireditev 

    

Ureditev mestne tržnice z namenom 
povečanja trženjskih in prodajnih 
dejavnosti 
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Vzpostavitev Coworking prostorov 
(prostor za mreženje in izmenjavo 
izkušenj podjetnikov) s vključenim 
podjetniškim inkubatorjem  

    

Geotermalna energija – poskusne 
vrtine za pridobivanje tople vode za 
namene ogrevanja 

    

Zaprtje starega mestnega jedra za 
promet 

    

Revitalizacija kompleksa Turnišče     

Urejanje stanovanj za mlade družine 
(tudi v starem mestnem jedru) 

    

Nadaljevanje investicij v Dominikanski 
samostan in oživitev dogajanja z 
dnevnimi vsebinami 

    

Dnevni center aktivnosti za starejše      

Družinski svetovalno preventivni center     

Zavetišče za brezdomce in javna 
kuhinja 

    

Drugo… (napišite)     

 

10. Vaša pobuda, ki bi jo lahko hitro in z majhnimi sredstvi realizirali in bi izboljšala 
kvaliteto ter zadovoljstvo vseh občank in občanov.  

POVZETEK ANKETE 

Starost anketirancev 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bivanje anketirancev 

 

Ptuj Mestni 
vrh 

Spuhlja Krčevina 
pri 
Vurberku 

Kicar Podvinci Grajena Grajenščak Spodnji 
Velovlek 

Pacinje 

283 15 14 9 8 8 4 3 3 0 

 

Status anketirancev: 

 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

91 

 

 

Zadovoljstvo s posameznimi področji, ki vplivajo na kakovost življenja v Mestni občini Ptuj 

(1-NEZADOVOLJEN, 5-ZELO ZADOVOLJEN) 

 

OTROŠKO VARSTVO         MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA 

 

 

ZDRAVSTVENE STORITVE                     PONUDBA DOGODKOV IN PRIREDITEV 

 

 

 

PRIMESTNI  JAVNI PREVOZ                        CESTNA INFRASTRUKTURA  
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KOMUNALNA INFRASRUKTURA  DOSTOPNOST DO TELEKOMUNIKACIJ 

 

 

 

 

 

OSKRBA Z ELEKTRIKO IN OGRAVANJEM              MOŽNOST PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA 

 

   UREJENOST POVRŠIN ZA ŠPORT IN                                         PONUDBA V STAREM MESTNEM JEDRU 

REKREACIJO                                                                                   

 

 

 

PONUDBA DELOVNIH MEST    VKLJUČENOST OBČANOV V RAZVOJ MESTA 

 

 

Po mnenju anketirancev najpomembnejša področja, v katera bi morala Mestna občina Ptuj 

prioritetno vlagati oziroma razvoju namenjati  posebno pozornost v naslednjih 10 letih.  
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Področja vlaganj 
Število 

odgovorov 

Oživljanje gospodarstva in privabljanje investitorjev v mesto za vzpostavitev novih delovnih 
mest 

223 

Turistični razvoj mesta, z večjim poudarkom na razvoju novih turističnih produktov in 
učinkovito promocijo 

194 

Razvoj urbanega središča (revitalizacija degradiranih površin) ter oživitev starega mestnega 
jedra 

178 

Trajnostna mobilnost (kolesarske poti, pešpoti, ureditev prometne infrastrukture v starem 
mestnem jedru) 

146 

Varovanje vodnih virov in čiščenje odpadnih voda 93 

Obnovljivi viri energije oz. povečanje odstotka energetske samozadostnosti občine 54 

Protipoplavna ureditev poplavno ogroženih območij 42 

Energetska sanacija javnih in zasebnih objektov 20 

Ureditev celovitega ravnanja z odpadki 30 

 

Na vprašanje »kaj najbolj pogrešate v vaši občini« so anketiranci podali naslednje odgovore 

 

Področje: GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM 

 Več delavnih mest z visoko dodano vrednostjo 

 Več delavnih mest za mlade 

 Povezovanje gospodarstva s turizmom 

 Zaposlitveni in podjetniški inkubator 

 Več družbeno odgovornih podjetij 

 Več ukrepov za povečanje gospodarskega napredka in podjetništva 

 Prijaznost občine do investitorjev 

 Delovna mesta za višje izobražene kadre 

 Spodbujanje oskrbe lokalno pridelane hrane 

Področje: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 Mestni minibus 

 Urejena avtobusna postaja 

 Urejene in varne kolesarske poti ter primerno nizki robniki 

 Podhoda prijazna družinam in kolesarjem 

 Krožišče na Bregu 

 Umiritev prometa v naseljih in mestu 

 Redno vzdrževanje cest, bankin in jarkov 

 Javna brezplačna parkirišča 

 Urejena avtobusna postajališča, da otroci ne čakajo na cesti 

 Vodna pot: Terme – Ribič – Ranca 

  Avtobusni prevozi do Ptuja za šolarje 

 Pločnik pri cerkvi v Novi vasi in na Slovenjegoriški cesti ter po Mestnem vrhu 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

94 

 Cestna in komunalna urejenost v Podvincih, Turnišču in Mestnem vrhu 

 Pločniki kjer jih še nimamo 

 Razsvetljava, ki bi omogočila aktivnosti tudi v temi 

 Dostopni pločniki za razne vozičke 

 Javna razsvetljava na avtobusnih postajališčih 

 Zaprtje mestnega jedra za promet 

 Most čez Studenčnico ob Puhovem mostu 

 Urejenost krožišč 

 Mostiček čez Studenčnico ob Puhovem mostu 

Področje: VARSTVO OKOLJA 

 Javna razsvetljava na sončne celice 

 Ogrevanje na biomaso 

 Aktivnosti za odpravo smradu iz CERO Gajk 

 Neizkoriščen Veliki Ribnik v Podvincih, ki je območje Natura 2000 

 Suhe zadrževalnike vode na odprtih zelenih površinah v mestu (Osojnikova c., Budina-Brstje 
ob potoku Rogoznica, ob Grajeni pri Gimnaziji Ptuj…) 

 Urejene kanalizacije oz. odtoke meteornih vod v Gubčevi in Povodnovi ulici 

 Rastlinske čistilne naprave in sofinanciranje malih čistilnih naprav 

 Sprejetje strategije Zero Waste v skladu z Zero Waste international Alliance 

Področje: TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA, STARO MESTNO JEDRO 

 Rimski dnevi v mestu, ne med koruzo 

 Urejen park in grad Turnišče 

 Prekratek obratovalni čas gradu in dostopa na grajsko dvorišče 

 Večerno dogajanje na gradu (koncerti z umirjeno glasbo) 

 Plesne prireditve za 35+ in plesišče ob večjih dogodkih 

 Ulični nastopi 

 Turistični paketi za kolesarje, pohodnike, ljudi ki jih zanima umetnost 

 Umetniško grafitiranje 

 Trgovinice s spominki 

 Urejenost Term (ne Primusa) 

 Odprta Vinska klet tudi čez vikende 

 Trije tematski sklopi in ureditev teh točk v mestu na to tematiko: Rimska, Srednjeveška in 
Karnevalsko mesto 

 Viden Kurent tudi izven pustnega časa (ne samo v Mobitelu in na gradu) 

 Stojnice s kvalitetno ponudbo na vseh dogodkih 

 Klopi, igrala in drevesa na tržnici 

 Umetniki v mestu z odprtimi ateljeji 

 Ob vikendih odprta kuhinja na tržnici 

 Dostopna pitna voda kjerkoli v mestnem jedru 

 Povezanost turističnih delavcev in ostalih subjektov vpetih v turizem 

 V času Kurentovanja širiti aktivnosti po celotnem mestu 

 Razširiti glasbeni program v času Kurentovanja v smer pristne alternativne glasbene 
umetnosti. Združitev vrhunske glasbe, kulinarike, vin, žive predstave in razstave likovnih del 

 Večji poudarek na dogodkih in promociji Dobrote Slovenskih kmetij (povabiti šole in okrepiti 
prodajo) 
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 Gostinska ponudba pristne domače hrane 

 Več nastanitvenih kapacitet po vzoru Muzikafe-ja 

 Muzeji in galerije z vsebino sodobne umetnosti 

 Osvežitev vizije v smeri novih smernic, ki se pojavljajo v kulturi in umetnosti 

 Arheološki muzej 

 Napredek v kvaliteti vsebin na večjih dogodkih 

 Brezplačne poletne dejavnosti in prireditve za mlade 

 Boljše oglaševanje dogodkov, ki se izvajajo na tržnici 

 Več razstav v samostanu 

 Boljši PR in marketing pri spodbujanju turizma 

 Vsaj en večji javni e-pano na stavbi MO Ptuj ali na tržnici 

 Oznake ulic in znamenitosti 

 Oživitev gostinstva na gradu 

 Urejena tržnica 

 Ureditev okolice pred kitajsko restavracijo 

 Na parkirišču pri Zadružnem trgu bi lahko bile označene tematske poti za turiste 

 TIC prestaviti na bolj vidno lokacijo  

 Rovi pod gradom niso izkoriščeni. Vanje se lahko umesti del muzejske zbirke ali arheoloških 
najdb po vzgledu Kranja ali Mežice 

 Turistično adrenalinska ponudba 

 Koristna izraba praznih izložb za namen uličnega razstavišča ali promocije 

 Dogodki, ki so namenjeni povprečnemu, srednje izobraženemu občanu 

 Oaza počitka in klopi ter drugi urbani elementi v centru mesta ter drugo 

 Profesionalno lutkovno gledališče 

 Ukrepi za privabljanje gostincev, podjetnikov in mladih v mestno jedro 

 Brošura dogodkov na Ptuju in v sosednjih občinah 

 Blagovna znamka Ptuja 

 Informacije o Ptuju na vseh vpadnicah v mesto 

KAKOVOST ŽIVLJENJA (šport, rekreacija, mladi, starejši…) 

Šport in rekreacija 

 Pravo ledeno drsališče 

 Več javnih športnih dogodkov 

 Urejenost celotnega obrežja Ptujskega jezera za kolesarjenje, tek in rolanje 

 Urejene sprehajalne poti 

 Kakovosten skatepark ločen od otroških igrišč. Namenjen za urbane športe: skatanje, 
rolanje, BMX, skiro 

 Urejena športna igrišča 

 Urejena gozdna pot za kolesarje 

 Motorični park 

 Vrnitev Beach masterja (odbojkarskega dogodka) 

 Prostor za rekreacijo v naravi 

 Ulična vadba 

 Več prvoligaških športov 

 Prava športna dvorana (ne šolske dvorane) 

 Pogoji za pripravljalne treninge bogatih tujih ekip 

 Športno igrišče v Budini 

 Treking steze z zunanjimi vadbenimi pripomočki in orodji 

 Steze za sprehod s psom 
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 Športno – rekreativni družinski park (za otroke in odrasle) 

 Omogočanje uporabe športnih dvoran za društva, ki se ukvarjajo z rekreacijo in ne zgolj s 
tekmovalnimi športi 

 Jezero in turizem po vzgledu Avstrije 

 Sanacija in vitalizacija Ptujskega jezera 

 Izposoja čolnov na vesla 

 Urejen lokal s primerno ponudbo na Ranci 
 
Mladi 

 Vključevanje nevladnih organizacij v oblikovanje strategije za mlade 

 Dejansko mladim prijazna občina po vzgledu Velenja 

 Strategijo razvoja za mlade 

 Reševanje stanovanjske problematike za mlade 

 Ugodnosti za mlade družine 

 Univerza na Ptuju 

 Možnost, da mladi razvijajo svoje kulturne in umetniške sposobnosti 

 Ugodni pogoji za ustvarjanje družine 

 Več restavracij s hrano na študentske bone 
 
Sociala, zdravje… 

 Samski dom za brezdomce in ostale, ki so brez stanovanja. Z menzo, pralnico in kotičkom za 
druženje 

 Izboljšanje zdravstvene oskrbe 

 Oskrbovana stanovanja in povečane možnosti pomoči na domu za pomoči potrebne 

 Pomanjkanje osebnih zdravnikov 

 Obnova določenih (skupinskih) delov bolnišnice, ki so namenjeni obiskovalcem 
 
Splošno 

 Učinkovitejše kaznovanje lastnikov psov, ki ne pobirajo iztrebkov 

 Azil za male živali 

 Moteči ogorki okrog SŠ Centra 

 Vpeljava testov s točkami za pridobitev javnih del 

 Umazana in nevzdrževana otroška igrala 

 Ni pozitivnega vzdušja med ljudmi 

 Možnost aktivnega preživljanja prostega časa z otroki 

 Enakomeren razvoj vseh delov občine 

 Tekmovanje za najlepše urejeno (ocvetličeno) hišo, ulico, del mesta… z javno podelitvijo 
priznanj ob občinskem prazniku 

 Negospodarna in nesmotrna razpršena gradnja 

 Spodbujanje rabe javnega prostora, urejene zelene površine, skupnostne prakse 

 Subvencije za potrebe obnove stavb kulturne dediščine 

 Nove garaže v večstanovanjskih soseskah 

 Več javnih stranišč 

 Identifikacija ljudi z mestom 

 Življenje za skupno dobro – društveno in družabno življenje ljudi 

 Več vsebin za otroke 

 Zasaditev dreves za poletno senco 

 Optična povezava in brezplačna internetna povezava povsod po mestu 

 Kvaliteten sladoled iz naravnih sestavin 

 Urejene zelene površine in koši za smeti ter za pasje iztrebke na frekventnih peš poteh 
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 Osvežitev  in modernizacija gostinske ponudbe 

 Zeleno mesto 

 Povezovanje s sosednjimi občinami 

 Participatorni proračun 

 Ograjen javni prostor za izpust psov 

 Pomanjkanje stanovanj 

 Urejenost primestnih četrti 

 Organizirana skrb za živali 

 Brezplačno pravno svetovanje 

 Sveže zasaditve v parku, urejeni drevoredi po celotni občini, lična cvetlična korita v mestu 

 Posluh za kvalitetno arhitekturo in urbanizem 

 Bankomat na obrobju mesta 

 Razvoj podeželja 

 Ognjemet ob novem letu 

 Skupnostna ustvarjalna delavnica/atelje (za šivanje, manjša mizarska dela, kiparstvo, 
slikarstvo, grafiko…) 

 Vlaganja v območje Turnišč 
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Na vprašanja »kaj vam je všeč v vaši občini« so anketiranci najpogosteje odgovorili: 

 

Področje: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 Urejenost dveh krožišč 

 Puhov most 

 Pešmost 

 Nov podhod 

 Možnost brezplačnega parkiranja 

Področje: VARSTVO OKOLJA 

 Zelena okolica 

Področje: TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA, STARO MESTNO JEDRO 

 Zgodovinsko – turistični pomen mesta 

 Gostinska lokala ob gledališču 

 Nov videz gradu in obnovljen Mestni trg 

 Nadaljevanje obnove Dominikanskega samostana 

 Staro mestno jedro (center mesta) 

 Vsa bogastva kulturnega pomena 

 Dostopnost do vseh spomenikov in znamenitosti ter do javnega stranišča 

 Čudovitost dogodkov 

 Festivali in manjši kulturni dogodki 

 Odvoz betonskih korit 

 Letni kino in Dobrote slovenskih kmetij, Art Stays, Rimske igre, Vino ni voda, Dnevi poezije in 
vina, Primusove vinske zgodbe, festival Salon Sauvignon 

 Pustovanje 

 Urejenost Muzikafe-ja 

 Arhitektura starega mestnega jedra 

 Zdravi kotiček 

 Urejena knjižnica 

 Zgodovinska pestrost mesta 

 Osvetlitev gradu 

 Bogato družabno in društveno življenje 

 Mestno gledališče Ptuj 

 Obnovljena dvoriščna vrata v Prešernovi ulici 

 Fuerstova hiša in delovanje njenih najemnikov 

Področje: KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 Varstvo otrok 

 Parki 

 Ranca 

 Trgovski centri 

 Panoramska lepota mesta 
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 Entuziasti, ki dajejo mestu utrip 

 Športne zunanje površine in dvorane 

 Terme Ptuj 

 Dobra geo-strateška lega mesta 

 Delovanje nevladnih organizacij 

 Dokaj čista občina 

 Očiščena Panorama 

 Reka Drava 

 Ptujsko jezero 

 Mir in varnost 

 Dejavnosti Kluba ptujskih študentov 

 Domačnost in lepota Ptuja 

 Prostovoljci 

 Sprehajalne poti 

 Potencial na vseh področjih 

 Majhnost mesta 

 Kreativnost peščice posameznikov 

 Sprehajalna pot ob jezeru 

 Otroška igrišča 

 Nizki življenjski stroški 

 Imamo skoraj vse potrebne zdravstvene storitve 

 Urejenost vrtcev in šol Dejan Zavec Gym 

 Mini drsališče 

 Center ponovne rabe 

 Bližina vseh uradov 

 Karierno središče 

 Mestni kino Ptuj 

 Barvne laterne na Potrčevi 

 Majhna občina z izredno koncentracijo kulturno zgodovinskih znamenitosti 

 Veliko teniških igrišč 

 Razgled iz gradu 

 Branjevke in branjevci na tržnici, ki ohranjajo tradicijo 
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Konkretni ukrepi, ki bi jih bilo potrebno izvesti 

Področje: GOSPODARSTVO 

 Simbolične ali brezplačne najemnine v centru mesta za trgovske prostore 

 Spodbude za manjše in srednje velika podjetja 

 Ugodni pogoji za nova delovna mesta 

 Pomoč investitorjem pri urejanju dokumentacije (hitrejši postopki) 

 Pregled razpoložljive ponudbe za potencialne vlagatelje 

 Aktivno iskanje investitorjev 

 Spodbujanje razvoja visokotehnoloških panog 

 Promocija domačih podjetij 

 Ureditev gospodarske cone 

 Stimuliranje delovnih mest z visoko stopnjo izobrazbe 

 Prednost intelektualnim storitvam 

 Start-up 

 Spodbude z olajšavami za obstoječa podjetja v starem mestnem jedru 

 Investitorjem brezplačno oddati brezplačno zemljišče z obvezo, da podjetje zaposli  Ptujčane 

 Spodbujanje proizvodnih podjetij 

 Lokalna samooskrba s prehrano 

 Spodbujanje razvoja t.i . grozdov, ko gre za kmete, ki se ukvarjajo z integriranim ali 
ekološkim načinom pridelave 

 Spodbujanje razvoja urbanega vrtičkarstva v povezavi s Semenarno na Ptuju 
 Integracija prehranske samozadostnosti 

Področje: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 Več parkirnih mest za kolesa 

 Zaprtje mestnega jedra za promet 

 Ureditev varnih kolesarskih poti 

 Izgradnja parkirišča v starem delu mesta 

 Sanacija cest 

 Neprekinjene kolesarske in pešpoti okrog mesta 

 Boljši nadzor nad prometom v centru mesta (skuterji in motorna kolesa) 

 Zaprtje mestnega jedra za promet v poletnih mesecih 

 Zaprtje Prešernove ulice za promet in zagotovitev parkirnih mest v bližini 

 Parkirna hiša pod gradom 

 Pločniki in kolesarske poti v vsa naselja MOP in povezava s centrom mesta 

 Vzpostavitev sistema za izposojo koles 

 Nujna ureditev kolesarske poti  Ptuj – Dornava in Ptuj - Podvinci  

 Izboljšanje povezav primestnega javnega prometa 

 Električni minibusi po mestu 

Področje: VARSTVO OKOLJA 

 Ozaveščanje mladih o pomenu varovanja okolja 

 Zagotavljanje čiste pitne vode 

 Težnja naj bo k centralnemu čiščenju odpadnih voda 

 Energetska sanacija – pregled stanja energetske sanacije in pregled dejanskega stanja 
podtalnice 
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 Sežigalnica odpadkov in predelava bio odpadkov 

 Preučitev učinkovitosti čistilne naprave 

 Zamenjava azbestnih vodovodnih cevi 

 Izgradnja kanalizacijskega omrežja in manjše čistilne naprave 

 Odprava intenzivnega kmetijstva na vodovarstvenem območju 

 Čiščenje dna Rogoznice in ostalih potokov 

 Izgradnja moderne čistilne naprave 

 Energetska samozadostnost 

 Poglobitev vodnih virov za kvalitetno pitno vodo 

 Izkoriščanje termalnih virov 

 Uporaba geotermalne vode 

 Vzdrževanje infrastrukture (kanalizacijskih cevi, zamenjava cevovodov, odprava 
nekontroliranih izgub pitne vode) 

 Vse javne zgradbe opremiti s solarnimi celicami 

 Ojačanje protipoplavnih nasipov 

 Čiščenje mulja iz ptujskega jezera 

 Sanacija obzidja pri Miheličevi galeriji 

 Čiščenje potokov Rogoznica in Grajena 

 Prepovedati agresivno škropljenje na območjih kjer so zajetja pitne vode 

Področje: TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA, STARO MESTNO JEDRO 

 Obsežnejša turistična promocija 

 Odprtje arheološkega muzeja 

 V galerijah predstavitve mladih Ptujskih umetnikov 

 Oživitev dominikanskega samostana z raznimi dogodki 

 Subvencije za mlade družine, ki živijo v mestnem jedru 

 Ažuriran turistični portal 

 Lokalna turistična organizacija 

 Oživljanje starega mestnega jedra z dogodki med vikendi 

 Restavracija na gradu 

 Ureditev ulic in trgov po mestu 

 Vzpostavitev Zavoda za turizem in kulturo, kjer naj delajo usposobljeni ljudje 

 V center privabiti velike trgovske verige kot npr. H&M in drugih 

 Več prireditev na mestni tržnici za njeno oživitev 

 Naselitev stanovanj v starem mestnem jedru 

 Promocija kulturno zgodovinskega značaja 

 Nabor prioritetnih dejavnosti v starem mestnem jedru 

 Taksa za prazne nepremičnine, ki so v zasebni lasti 

  Turistični produkt povezan s Kurentovanjem (pustna himna, spominki) 

 Butične trgovine, možnost nakupa domače ekološke hrane, domača gostilna s ptujsko 
kulinariko 

 Asfaltiranje mestne tržnice 

 Povezava avtobusne in železniške postaje s starim mestnim jedrom 

 Oživeti ptujski grad in predstaviti vso zgodovino 

 Slogan: »Dobrodošli v najstarejšem mestu« 

 Magnetki s podobo ptujske vedute in kurenta 

 Brezplačna dovoljenja za terase  

 Znižanje cen najemnin v starem mestnem jedru 

 Skupen pristop s podjetniki za oživitev mestnega jedra 
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 Izdaja mesečnega kataloga z dogodki na Ptuju ter z akcijami v trgovinah 

 Skupna promocija Ptuja s sosednjimi občinami 

 Več zelenja v starem mestnem jedru 

 Poenotenje izgleda teras in senčnikov 

 Boljša in večja ponudba hrane v starem mestnem jedru 

 Celovita predstavitev ptujskih znamenitosti 

 Možnost dostopa na ptujski zvonik 

Področje: KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 Določitev prioritet 

 Dialog med zavodi, povezovanje 

 Povezovanje z okoliškimi občinami  

 Ureditev območja Rance za področja vodnih športov, navtike, ureditve tematskih poti okrog 
jezera… 

 Ureditev Panorame (trim steza, drevesa, klopi, ograda za pse) 

 Fakulteta za arheologijo 

 spodbujanje športnih klubov za športe namenjene vsem generacijam 

 ples v mestu 

 nov prostorski načrt 

 obuditi idejo o zabaviščnem parku z občino Hajdina 

 komisija za posamezne projektne ideje 

 priprava vizije in prioritet razvoja mesta 

 spodbujanje mladih za organiziranje prireditev 

 vključitev prostovoljcev v skrb za urejenost mestnega jedra 

 razvoj športa 

 večja ponudba za nočno življenje 

 pregled občinskega stanovanjskega fonda in stanovanja ponuditi na trgu 

 občinski sklad za spodbujanje zadružništva in kooperativ 

 ponuditi v odkup stanovanja v lastniški lasti, ki niso renovirana 
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Na vprašanje »pobuda, ki bi jo lahko hitro in z majhnimi sredstvi realizirali in bi izboljšala kvaliteto 
ter zadovoljstvo vseh občank in občanov« so občani in občanke odgovarjali 

Področje: GOSPODARSTVO 

 Coworking prostor (lokacija staro mestno jedro ali bivša vojašnica na Vičavi) 

 Povabiti podjetnike, ki bi vzpostavili proizvodnjo izdelkov z veliko dodano vrednostjo 

 Sklicevati redne sestanke podjetnikov, ki delujejo v MOP 

 Oddati poslovne prostore po simbolični ceni 

 Pomoč (subvencije) mladim, ki želijo odpreti dejavnost v centru mest 

 Brezplačen prostor na tržnici za kmetije iz Ptuja 

Področje: TRAJNOSTNA MOBILNOST 

 Ureditev brezplačnega parkirišča na stari vojašnici (zasipati luknje) 

 Zaprtje mestnega jedra za promet in vzpostavitev cone za pešce 

 Urediti parkirišča v nekaterih ulicah, ki nimajo začrtanih parkirnih prostorov 

 Postavitev merilca hitrosti na Prešernovo ulico 

 Uvesti brezplačno prvo uro parkiranja 

 Urediti kolesarske poti po celotni občini 

 Center mesta še bolj odpreti za promet 

 Objavi se naj mreža kolesarskih poti v širši okolici 

 Sanacija kritičnih odsekov in udarnih jam 

 Podrtje Koteksa in ureditev parkirišča oziroma izgradnja garažne hiše 

 Vzpodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti 

 Oskrbno (električno) vozilo po vzoru Ljubljane (LPP Kavalir) za starejše občane 

 Brezplačen prevoz na starejše občane 

 Ureditev vseh klančin na kolesarskih poteh 

 Vračilo parkirnine ob predložiti računa izdanim v poslovalnicah v centru mesta 

 Križišča preurediti v rondoje in krožišča 

 Redna vodna linija Terme - Ribič - Zabovci 

 Novo zgrajene kolesarske steze se naj postavijo na rob cestišča in ne na pločnike 

 Povečati parkirnino v centru mesta, na obrobju pa ponuditi brezplačna parkirna mesta 

 Ureditev križišča na Potrčevi – pri Kroni 

 Parkirišče pod gradom spremeniti v plačljivo 

 Pri tržnici postaviti zapornico za parkiranje, del plačila parkirnine pa se naj nameni rizičnim 
skupinam ljudi 

 Odstranitev nevarno postavljenih prometnih znakov v krožiščih, ki so postavljeni na 
kolesarskih stezah 

 Zaprtje dostopa do ul. Heroja Lacka iz Osojnikove ceste 

 Posaditev dreves na parkiriščih 

 Vozila, ki parkirajo v mestu premakniti na obrobje 

 Omejitev prometa skozi mestno jedro v poletnih mesecih 

 Odprava plačljivega parkiranja 

 Ureditev krožišč: Ponuditi vrtnarjem ali Biotehnični šoli, da uredijo zasaditve  
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Področje: VARSTVO OKOLJA 

 Delovna akcija čiščenja vodotokov 

 Uporaba rastlinskih čistilnih naprav 

 Očiščenje reke Drave 

 Zmanjšanje širjenja smradu iz obratov Perutnine Ptuj in centralne čistilne naprave 

 Pogostejši odvoz rumenih vreč za odpadno embalažo 

 Čistilne akcije po vzoru očistimo Slovenijo 

 Vsa razsvetljava, ki se bo v prihodnje nameščala naj bo na solarno energijo 

 Ureditev odtokov in vodotokov, predvsem na poplavnih območjih 

 Več košev za smeti po celotni občini  

 Ponovna uvedba obveznih čistilnih akcij za osnovne in srednje šole 

 Ozaveščenost mladih o pomenu varovanja okolja 

 Ureditev potoka v gozdu Ljudskega vrta saj spodjeda zemljo in ruši drevesa 

 Luči naj gorijo le kje so nujno potrebna 

 Več promocije o Centru ponovne rabe in organiziranje delavnic recikliranja v sodelovanju s 
šolami, domom upokojencev in 1x mesečno v mestu za družine 

 Električni kabli naj bodo napeljani pod zemljo 

 Menjava cevi celotnega vodovodnega omrežja pitne vode v območju Pacinje – Sp. Velovlek – 
Trnovska vas 

Področje: TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA, STARO MESTNO JEDRO 

 Vsakoletna Ptujska raziskovalna naloga: vsako leto se določi ena tematika (zgodovinsko 
obdobje, predmet, osebnost…) in to temo raziskujejo institucije, turistični subjekti, področje 
kulinarike, festivali… Ptuj naj celo leto živi z duhom določene teme raziskovalne naloge. Tako 
se pokažemo enotni, z novo svežino in pridobimo nova znanja ter dokumentirane vsebine 

 Preko javnih glasil in medijev pozivanje Ptujčanov k druženju v mestu, nakupovanju na 
tržnici in trgovinah v centru mesta 

 Izložbe v mestnem jedru napolniti z različnimi vsebinami (povabiti različne organizacije, 
umetnike, zavode, okoljevarstvene institucije, podjetniško naravnane vsebine, turistične 
informacije, novice s podeželja, predstavitve projektov, ulična galerija, … 

 Sanacija mestnega jedra, predvsem dvorišč 

 Postavitev zabavnih igral za otroke pri Florjanovem spomeniku ali v Murkovi ulici 

 Zabaven program v mestu ob petkih 

 Preselitev vseh večjih ključnih dogodkov v mestno jedro 

 Podaljšanje obratovalnih časov lokalov in ostalih turistom ter občanom atraktivnih prostorov 
– Ptujski grad, dostop do grajskega dvorišča, muzeji (odprti vse dni v letu) 

 Atraktivna osvetlitev gradu, ki je nemoteča za prebivalce 

 Vsakodnevna skrb za urejenost in snažnost mesta 

 V mestu je preveč avtomobilov in neokusnih reklamnih tabel 

 Prodajalce v mestu spodbujati, da postanejo aktivnejši pri organiziranju in vključevanju v 
dogodke 

 Ponudnike povezati v neko obliko ceha. Da bodo imeli informacije o dogajanju v mestu in 
možnost sodelovanja 

 V mesto pripeljati takšne stanovalce, ki jim je všeč mestni vrvež in so pripravljeni sodelovati, 
organizirati in promovirati dogajanje 

 Več klopi po celotni občini, predvsem v centru mesta 

 Ureditev razgledne terase za Dominikanskim samostanom 

 Ureditev parka ob vhodu v bivšo vojašnico 
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 Izgradnja muzeja med Dominikanskim samostanom in Panoramo 

 Vsak mesec naj po ena (pri)mestna četrt poskrbi za vikend animacijo/dogajanje na mestni 
tržnici, gradu, stadionu… 

 Manjši ulični nastopi 

 Nova turistična ponudba bi lahko bila usmerjena invalidnim ali težje gibljivim osebam, 
vendar nujno predhodno urediti prav vse ovire, ki so v javnem prostoru 

 Dostop do pitne vode v mestnem jedru 

 Prostor v mestu za ulične nastope in glasbenike 

 Natečaj za kvalitetne turistične spominke 

 Povabiti g. Batagelja, ki zna tržiti speče dragulje 

 Označitev posebnosti in znamenitosti ter ulic 

 Za lastnike lokalov organizirana izobraževanja o zgodovini Ptuja 

 Nizke najemnine za najemnike lokalov 

 Na Panorami ustanoviti arheološki kamp za izkopavanja na katerega se naj proti plačilu 
povabi univerze iz vsega sveta 

 Koše za pasje iztrebke tudi v mestu 

 Ukinitev karnevalskega šotora in dogajanja preseliti v mesto 

 Cvetličenje okenskih polic 

 Cenejše usluge podjetnikov v lokalih starega mestnega jedra 

 Postavitev brezplačnega igralnega sveta (Pravljična dežela) v samem centru mesta 

 Več sredstev nameniti ljubiteljski kulturi (pevski zbori…) 

 McDonalds v center mesta 

 Živo izvajane glasbenega programa vsaj ob sobotah (glasbene šole, posamezni izvajalci…) 

 Ureditev tržnice v prireditveni prostor 

 Odprtje pisarne za izboljšanje stanja mestnega jedra 

 Prenova tržnice 

 Izdelati kvaliteten program za preživljanje aktivnih počitnic za ciljno skupino ljudi, ki 
kampirajo v Termah 

 Brezplačno dovoljenje za zunanje terase lokalov  

 Talna led razsvetljava ob pločniku v Prešernovi ulici 

 Ureditev ponudbe v TIC-u 

 Poenotenje reklamnih tabel na lokalih v obliki kovinskih izveskov 

 Na grajskem stolpu izobesiti slovensko in ptujsko zastavo 

 Dobrote Slovenskih kmetij popestriti z dogodki v mestu. Organizirati brezplačna vodenja. 
Predvajati filme o Ptuju… 

 Postavitev velikega oglasnega panoja v Avstriji v smeri Slovenije ter na podravskem delu 
avtoceste 

 Antikvariat s knjigami na bolj dostopnem mestu 

 Usmerjanje turistov s Podravske avtoceste 

Področje: KAKOVOST ŽIVLJENJA 

Ranca in Ptujsko jezero 

 Ureditev pristanišča na Ptujskem jezeru in postavitev pomola pri restavraciji Ribič 

 Urediti krono jezera ter dati večjo veljavo za rekreacijske namene 

 Ob obrežju postavitev klopi in košev za smeti 

 Mostiček čez Studenčnico 

 

Panorama 

 Urediti rekreacijsko-arheološki center na Panorami s poudarkom na naravnih površinah s 
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ponudbo za turiste 

 Urediti sprehajalne poti in postaviti klopi ter oznake kje se kaj nahaja 

 Ureditev lokala in razgledne točke  

 ZVKD dati rok do kdaj zaključijo z deli na Panorami 

 Zasaditev dreves za poletno senco 

 

Šport 

 Mladim omogočiti koriščenje vseh javnih prostorov za potrebe športa 

 Večji in pred mlajšimi otroci zavarovan skate park  

 Postavitev dveh ali treh balinišč na različnih lokacijah 

 Fitnes na prostem 

 BMX proga (morda na panorami). Pripravljeni so sami prostovoljno urediti progo 

 Ustanoviti Paintball društvo in urediti poligon v gozdu 

 

Mestni in ostali parki 

 Redna košnja mestnega parka 

 Popravilo klopi, obrez grmovja, zasaditev novih dreves in grmovnic 

 Ureditev otroškega igrišča nasproti Campusa 

 Rednejše patruliranje policistov ali redarjev ob vikendih 

 Ureditev kakovostne zelenice za poležavanje in piknike 

 Posek vsega grmovja v mestnem parku 

 Sezonska kavarna v mestnem parku s pogledom na Dravo 

 

Grad Turnišče 

 Oživitev Turnišča z gledališko dejavnostjo in ponudbo za turiste in otroke (npr. manjši 
živalski vrt in otroška igrala 

 Postavitev klopi in igral ter čiščenje in redna košnja trave 

 

Ostale aktivnosti, ki bi prispevale k izboljšanju kvalitete bivanja v naši občini: 

 Jasna predstavitev sprememb oz. projektov in komuniciranje z občani o statusu projekta in 
naslednjih korakih ter s terminskim planom 

 Zasaditev dreves in ureditev drevoredov 

 Dati v najem občinska stanovanja z možnostjo, da si jih sami uredijo. Kasnejši strog nadzor 
nad opravljenim in gospodarjenjem 

 Obrez razraščenega grmovja pred bloki 

 Zmanjšanje št. članov mestnega sveta na 10 ( vsako naselje naj ima svojega predstavnika) 

 Pripraviti tematski park (primer Gamlitz v Avstriji) 

 Javni piknik prostor, predvsem za občane, ki živijo v blokih 

 Povečanje ponudbe na področju zdravega načina življenja 

 Na spletne strani ob predstavitvi Ptuja dodati tudi naravne znamenitosti mesta in širše 
okolice (platana, sekvoja, rastišče močvirske logarice, Veliki ribnik v Podvincih, krajinski park 
Šturmovci…) 

 Arhitekturni natečaji 

 Participatorni proračun 

 Zmanjšanje komunalnega prispevka za individualno gradnjo 

 Ureditev kretniške postojanke (Železnica) 

 Dnevni center za starejše 
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 Internetni portal z ažuriranimi vsebinami o dogodkih (prireditve, šport, seje Mestnega sveta, 
načrti gradenj in obnov…) in vzpostavitev foruma – klepeta 

 Nižja cena najemnin za stanovanja 

 Za vzpostavitev ukrepov se naj vključi mlade, sposobne brezposelne ljudi, ki je jih čimprej 
začne usposabljati 

 Oddati poslovne prostore in stanovanja zastonj – ko se vzpostavi pozitivna bilanca se 
ponovno uvedejo najemnine 

 Izboljšati občinski časopis 

 Povezovanjem drugih občin naj nastane skupno glasilo 

 Preselitev lunaparka, ki stoji v času pustovanja na drugo stran Drave 

 Vlaganje v ljudi, ne samo v infrastrukturo 

 Ureditev trajnostnega načrta MOP 

 Komunalni prispevki se naj razpolovijo 

 Ureditev kanalizacije in pločnikov (od toplic do malega mostu, …) 

 Psihoterapevt, ki ga lahko brezplačno koristijo vsi Ptujčani 

 Omogočiti starejšim, invalidom in gibalno oviranim varno uporabo javnih površin in gibanja v 
okolju : V novi pošti so tla preveč gladka/drseča, preozka vrata (Ergonomska ne samo 
ekonomska ureditev) 

 Porušitev starega strelišča v Rabelčji vasi 

 Mostiček čez Studenščnico 

 Javna kuhinja 

 Dnevni center aktivnosti za starejše 

 Prostovoljske akcije po vzgledu barvanja garaž 

 En plačilni nalog za vse storitve in elektronski račun 

 Preučitev pobude Microsoft Citynext, namenjena revitalizaciji in razvoju mestnih občin s 
subvencijami 

 ? Platforma za iger in kruha 

 Povečati možnost izobraževanj 

 Ažurno obveščanje občanov o aktivnostih MOP 

 Opozorilne table za prepovedan vstop s psom na otroška igrišča 

 Hiša eksperimentov in ugankarska soba (Escape room) 

 Zmanjšanje števila zaposlenih v javnih podjetjih 

 Več srečanj v četrtnih skupnosti z namenom druženja spoznavanja in iskanja preprostih 
rešitev za težave, ki pestijo krajane 

 Redarska služba naj dela tudi popoldan, saj so takrat avtomobili pogosto parkirani na 
pločnikih ali poteh za pešce 

 Uvesti ukrepe zoper lastnike, ki imajo lokale zaprte, prazne 

 Občina Ptuj naj zaposluje občane iz svoje in ne iz drugih občin 

 Kar ostane gostilničarjem se naj podari javnim ustanovam in brezdomcem 

 Medgeneracijsko povezovanje 

 Zaupati naloge takšnim, ki so to pot že opravili in imajo izkušnje ter poznajo tudi nevarnosti 
in šibke točke projektov 

 Organizirati čim več seminarjev in okroglih miz z aktualnimi temami 

 Narediti kopališče v Dravi, kot je bilo nekoč 

 Pozitivne informacije v medijih 

 Prepleskati vse ograje v MOP 

 

Mnenja občank in občanov o predlaganih projektih 
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1. Vzpostavitev pisarne za domače in tuje investitorje 

 

 

 

 

2. Vzpostavitev sistema izposoje koles in ureditev mestnega prometa 

 

 

 

 

3. Preureditev Panorame v arheološko-rekreacijski park 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izgradnja kolesarskih poti po mestu in ob njem 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

109 

 

 

 

5. Razvoj in promocija kulture in kulturne dediščine preko turizma in prireditev 

 

 

 

 

6. Ureditev mestne tržnice z namenom povečanja trženjskih in prodajnih dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vzpostavitev Coworking prostorov (prostor za mreženje in izmenjavo izkušenj podjetnikov) 
s vključenim podjetniškim inkubatorjem 
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8. Geotermalna energija – poskusne vrtine za pridobivanje tople vode za namene ogrevanja 

 

 

9. Zaprtje starega mestnega jedra za promet 

 

 

10. Revitalizacija kompleksa Turnišče 

 

 

 

 

 

11. Urejanje stanovanj za mlade družine (tudi v starem mestnem jedru) 
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12. Nadaljevanje investicij v Dominikanski samostan in oživitev dogajanja z dnevnimi 
vsebinami 

 

 

 

13. Dnevni center aktivnosti za starejše 

 

 

14. Družinski svetovalno preventivni center 
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15. Zavetišče za brezdomce in javna kuhinja 
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Organigram priprave razvojnega dokumenta Vizija in strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025,  Trajnostna urbana strategija - predlog 

114 

PREDLOGI PROJEKTOV S KRATKIMI OPISI 

 

STRATEŠKA  USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 
GOSPODARSTVO   

Poslovna infrastruktura v Mestni 
občini Ptuj 

Projekt združuje tri poslovne cone v Mestni občini Ptuj in sicer: Medobčinsko poslovno-logistično cono (tromeja 
občin Hajdina, Videm in Ptuj), Industrijsko cono »Zagrebška«, Industrijska cona Puhova – širitev. Projekt 
predvideva nakupe zemljišč, pripravo projektne in investicijske dokumentacije   komunalno opremljenost ter 
pripravo akcijskega načrta promocije in trženja poslovno-industrijskih con. 

Inovativne odprte tehnologije – IOT 

Regijski projekt/podan predlog za dogovor za razvoj regij; Inovativne odprte tehnologije je razvojni projekt, 
katerega glavni cilj je ustvariti simbiozno povezavo med univerzo oz. raziskovalnimi organizacijami, 
gospodarstvom, podpornimi oz. razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi skozi odprte inovacije in 
tehnologije. Implementacija IOT in doseganje glavnega cilja bo: povečalo število visokotehnoloških podjetij in 
povečalo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v regiji na osnovi razvoja in trženja novih inovativnih 
produktov, procesov, poslovnih modelov, itd.; ustvarilo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo v regiji in 
s tem ustavilo beg možganov ter tako omogočilo dolgoročen razvoj regije, pri čemer bo omogočen pretok 
vrhunskega znanstvenega znanja iz univerzitetnega okolja v celotno regijo in s tem pospešeno prestrukturiranje 
razvojnih potencialov regije v naslednjih 5 letih. IOT povezuje tri dele, ki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo 
ter nudijo celostno podporo raziskovalnemu in inovacijskemu procesu: Inovacijsko-podporni del, infrastrukturni 
del, vsebinski raziskovalno-razvojni del. 

Delovanje VEM točke 

Izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetnike in potencialne podjetnike. Spremljanje in pridobivanje  
informacij na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, redno posredovanje informacijskih paketov do 
uporabnikov, osnovno svetovanje, priprava in posredovanje odgovorov, izvajanje informativno-promocijskih in 
izobraževalnih aktivnosti, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij, izvedba postopkov s pomočjo 
portala e-VEM, promocija podjetniškega okolja 
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STRATEŠKA  USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Poslovni inkubator 
Coworking je prostor za medgeneracijsko mreženje, izmenjavo znanja in izkušenj ter sodelo. Služi kot 
medgeneracijsko, mednarodno in intelektualno središče. V coworkingu se krepi ustvarjalnost v sodelovanju s 
ptujskimi rokodelci. Povezujejo se  tako začetniki – željni informacij, kot ljudje z izkušnjami iz različnih področij. Da 
bi spodbudili aktivacijo talentov za podjetniško angažiranje in s tem nastanek novih start-up podjetij ter njihovo 
uspešno globalno rast, bomo oblikovali in izvajali celovit podjetniški program t.i. Start-up Ptuj za nova inovativna 
podjetja, ki ga bomo v ciljnih skupinah tudi intenzivno promovirali. Program bo zajemal enotno ponudbo vseh 
ključnih podpornih storitev učinkovitega start-up ekosistema (svetovanje, mentorstvo izkušenih podjetnikov, 
podjetniška infrastruktura, administrativna pomoč, finančni viri za zagon podjetja,...), ki lahko dokazano pospešijo 
nastajanje in izgradnjo uspešnih start-up podjetij. V coworking je umeščen Geek House, dogodki Start-up Ptuj in 
podjetniški inkubator in služi za mreženje podjetnikov začetnikov. 
V coworkingu deluje tudi Center ponovne uporabe, ki ima razstavno-prodajni značaj v sodelovanju z Javnimi 
službami Ptuj.  

Start up program 

Ureditev Coworking prostorov 

Vzpostavitev zbirke podatkov o 
zemljiščih in poslovnih prostorih Mestna občina Ptuj potrebuje za učinkovitejše trženje nepremičnin urejen katalog  ter spletni portal. 
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STRATEŠKA  USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 
KMETIJSTVO 

Projekt »NARAVNO« v okviru 
Strategije pametne specializacije, ki 
združuje kmetije, turistične 
subjekte in agroživilsko industrijo. 

 Slovenija je s projektom »Dobrote slovenskih kmetij« pridobila mrežo vrhunsko usposobljenih kmetij, ki se 
ponašajo z zelo kakovostnimi proizvodi. Znotraj tega projekta, ki slovi po pridelavi kakovostne in varne hrane, 
obstajajo velike možnosti za povečan obseg pridelave tovrstnih izdelkov ob hkratnem razvoju novih tehnologij. 
Izziv je povezan tudi z razvojem primarne pridelave hrane v povezavi z živilskopredelovalno industrijo (Perutnina 
Ptuj), ki lahko posameznim pridelovalcem na kmetijah ponudi obstoječo logistično infrastrukturo in novih 
poslovnih modelov za trženje. V tem kontekstu so pomembne tehnologije, ki podpirajo pridelavo hrane višje 
kakovosti, proizvodov višje dodane vrednosti in vzpostavitev kratkih oskrbnih verig s hrano. 
Tržni model temelji na izhodiščih Pametne specializacije, ki podpira povezovanje agro-živilske industrije s 
primarnim kmetijstvom (kratke verige). Vsi primerni pridelovalci hrane razpolagajo s kmetijskimi obdelovalnimi 
površinami, ki jih je potrebno renaturirati z bioogljem. Hkrati so vsi porabniki biooglja za poljščine in mesno 
industrijo. Z lastno proizvodnjo biooglja bodo zadostili svojim potrebam, hkrati pa bodo tržne viške prodajali 
kooperantom doma in v tujini. Pridelano hrano, ki že ima uveljavljeno blagovno znamko Dobrote slovenskih 
kmetij, pa bo Perutnina Ptuj vključila v svoj prodajne poti, kot nov ekološki program. Perutnina razpolaga z vsemi 
potrebnimi tržnimi resursi (logistiko, infrastruktura, trgovske police v vseh pomembnih trgovskih centrih in 
zadružnih trgovinah, itd), ki bodo omogočili znatno povečan obseg prodaje in hkrati povečanje primarne 
proizvodnje pri posameznih kmetijah in s tem odpiranje novih delovnih mest 

Izgradnja namakalnih sistemov ob 
porečju reke Drave. 

 Vodotok Drave oziroma vodna kanala HE Zlatoličje in HE Formin nudijo izdatne količine vode, ki bi jih lahko 
koristili za namakanje kmetijskih površin. Vodna kanala obeh elektrarn se praktično raztezata od Maribora do 
Ormoža vmes ju povezuje Ptujsko jezero. Dolžina kanalov omogoča odvzem vode na večih mestih, za kar se je 
potrebno uskladiti s koncesionarjem Dravske elektrarne Maribor. Dovodni kanal je povezan s Ptujskim Jezerom in 
nudi možnost koriščenja 5 m3 vode na sekundo za potrebe namakanja. Prav tako pa je možno iz odvodnega 
kanala HE Formin črpati dodatnih 5 m3 vode na sekundo za namakanje. Glede na razpoložljivo vodo je smelo 
načrtovanje 3000 ha namakani površin z možnostjo širitve in večanje površin. Za trajne nasade na območju 
Slovenskih Goric in Haloz pa so dolgoročno tudi možnosti načrtovanja izgradnje manjših namakalnih sistemov z 
lastno akumulacijo vode. Trenutno je v pripravi Namakalni sistem Turnišče s partnerji Biotehnično šolo, 
Semenarno Ljubljana ter Mestno občino Ptuj. Projekt je financiran s strani države. 
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STRATEŠKA  USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 
Neposredno trženje lokalno 
pridelane hrane 

Neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucija, (vrtcih, šolah, zdravstvenih ustanovah, 
domu upokojencev in drugih) 

Vzpostavitev nacionalnega centra 
za uvajanje novih tehnologij v 
kmetijstvo 

Uvajanje novih tehnologij v kmetijsko panogo je ključnega pomena za nadaljnji razvoj proizvodov in storitev z višjo 
dodano vrednostjo. Z vzpostavitvijo centra za uvajanje novih tehnologij sledimo najnovejšim trendom kmetijske 
pridelave in tako vsem zainteresiranim deležnikom nudimo pridobljene izkušnje in znanja o implementaciji novih 
tehnologij v kmetijstvo. Pilotna tehnološka infrastruktura s katero bo razpolagal center bo možno nuditi podporo 
na sledečih področjih: 

 poljedelstvo, vrtnarstvo, genetika in žlahtnenje; 

 varstvo rastlin, 

 živinoreja; 

 kmetijska tehnika in energetika; 

 okoljevarstvo in naravni viri. 
Z vzpostavitvijo centra bomo lahko pripomogli pri oblikovanju poklicnih, evropsko primerljivih in konkurenčnih 
kmetij predvsem z uvajanjem zmogljivih, a tudi gospodarnih tehnik in tehnologij pridelave rastlin in reje živali. 

Implementacija ukrepov iz 
Programa razvoja podeželja 2014 
do 2020. 

Implementacija ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014 do 2020 bo podeželju v naši občini omogočala 
sledeče:izboljšanje biodiverzitete (29 % vključenih kmetijskih zemljišč);izboljšanje stanja voda (25 % vključenih 
kmetijskih zemljišč);izboljšanje stanja tal (27 % vključenih kmetijskih zemljišč);dvig konkurenčnost kmetijskega 
sektorja (3,4 % kmetijskih gospodarstev bo prejelo podpore za naložbe);socialno vključenost ter lokalni razvoj 
podeželskih območij (kar 66 % prebivalstva bo vključenega v lokalne razvojne strategije in vzpostavljenih bo večje 

število novih delovnih mest),  
Za krepitev konkurenčnosti bo namenjenih dobrih 20 % sredstev, za tržno povezovanje dobrih 9 %, za naravne vire 
skoraj 52 %, za diverzifikacijo pa več kot 15 %. 
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STRATEŠKA USMERITEV II: OKOLJU PRIJAZNO MESTO 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Obnova vodovodnega sistema v 
Mestni občini Ptuj 

Regijski projekt/dogovor za razvoj regij; Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnjega Podravja, 
projekt obsega pripravo tehnične dokumentacije, pridobitev gradbenih dovoljenj in izvedbo. Cilj projekta je 
zmanjšanje vodnih izgub ter ohranjanje kakovosti pitne vode. 

Dokončanje javne kanalizacije v 
Mestni občini Ptuj 

Izvesti javno kanalizacijo na območju Mestne občine Ptuj, kjer je ta v skladu z veljavno državno zakonodajo 
obvezna. 

Nadgradnja regijskega Centra za 
ravnanje z odpadki Gajke 

Ustrezna ureditev področja z odpadki. Imenovana je bila ekspertna skupina,ki bo pripravila predlog 
nadaljnjega delovanja.  

 Eko industrijska cona 

Dravsko in Ptujsko polje predstavlja enega izmed največjih rezervatov pitne vode, ki je onesnažen z nitrati, 
nitriti ter pesticidi. S celovitim pristopom k sanaciji onesnaževalcev okolja želimo vzpostaviti investicijski in 
upravljavski management, ki bi vzpostavil ustrezno tehnološko in ekonomsko opravičljivo rešitev. 
Predlagana projektna ideja ponuja reševanje okoljskih problemov na ekonomsko zanimiv način. S celovitim 
pristopom k sanaciji onesnaževalcev okolja želimo vzpostaviti investicijski in upravljavski management, ki 
bi vzpostavil ustrezno tehnološko in ekonomsko opravičljivo rešitev. V okviru Eko industrijske cone bi 
deloval tudi Tehnološki center za okoljske tehnologije. 

Energetska sanacija javnih 
stavb v Mestni občini Ptuj 

Mestna občina Ptuj ima še nekaj javnih stavb, ki so potrebna energetske obnove. V skladu z evropskimi 
razpisi se bo pripravila projektna dokumentacija in obnova še preostalih stavb (Narodni dom, OŠ dr. 
Ljudevita Pivka, OŠ Mladika, ZD Ptuj) 

Poenotenje energetske 
proizvodnje in iskanje virov 

 Področje energetike je statusno nesprejemljivo. Ureditev prenosa dejavnosti Komunalnega podjetja na 
javne službe. Financiranje projekta je predvideno z javno-zasebnim partnerstvom in/ali tujimi investitorji. 
Projekt zajema tudi preliminarne raziskave in študije ter izvedbo poskusnih geotermalnih  vrtin ter analizo, 
uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav) ter prenovo kurilnice. 

Celostna ureditev cest, 
kolesarskih stez in pločnikov 

V Mestni občini Ptuj imamo več cest, ki so neurejene prometno obremenjene. Ponekod so nujna krožišča, 
ki bi zagotovila večjo pretočnost in možnost varnega vključevanja prometnega toka.  

 Izgradnja parkirišč Ptuj nima dovolj parkirnih mest za dostop v staro mestno jedro. Primernih lokacij je več.  
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STRATEŠKA USMERITEV II: OKOLJU PRIJAZNO MESTO 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Ureditev mestnega javnega 
prometa v Mestni občini Ptuj 

MO Ptuj je ena redkih občin, ki ne izvaja organiziranega avtobusnega prometa na svojem območju. Večino 
sredstev, ki jih MO Ptuj nameni za JPP, gre za medkrajevne linije, ki so se v preteklosti izkazali za zelo 
učinkovite – avtobusi vozijo s frekvenco ene ure. Zagotoviti trajnostni razvoj mobilnosti, ki zahteva poleg 
izboljšane ponudbe tudi kakovostnejšo infrastrukturo, ki bo potnikom omogočala prijetnejše čakanje na 
avtobuse, lažje vstopanje v in izstopanje iz avtobusa, ter ponujala ustrezne informacije preko sodobnejših 
informacijskih sistemov (elektronski vozni redi, časovna oddaljenost naslednjega avtobusa). 

Spodbujanje trajnostne 
mobilnosti v Mestni občini Ptuj 

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet.  
Namen projekta je vzpostaviti trajnostni prometni sistem v mestu tako da: Zagotovimo dostopnost 
delovnih mest in storitev za vse; Izboljšamo varnost; Zmanjšamo onesnaževanje, emisije toplogrednih 
plinov in porabe energije. V sklopu projekta je možna ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP 
in ureditev parkirišč za kolesa. 

Dravska kolesarska pot 
Namen projekta je izgradnja potrebne infrastrukture Dravske kolesarske poti, oblikovati skupne čezmejne 
integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in vzpostaviti regijo kot območje 
kakovostnih turističnih produktov. 

Izgradnja visokovodnih 
zadrževalnikov v dolini potoka 
Rogoznica in Grajena 

  
Z zadrževalniki na območju Rogozniške doline bi se gorvodno zadržale visoke vode in preprečile razlivanje 
pri Ptuju v poplavno ogroženi industrijski coni ob Puhovi in v stanovanjskem območju v Budini. 
Priporočena lokacija je za en zadrževalnik na območju občine Destrnik in za drugega v Žabjaku.  

Protipoplavna ureditev porečja 
Ptujske Drave 

Državni projekt; protipoplavna ureditev porečja Ptujske Drave – nadaljevanje aktivnosti celovite 
protipoplavne ureditve porečja Drave – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Spodnji Duplek in OPVP 
Ptuj. 

Trajnostno upravljanje z 
zavarovanimi območji narave  

Projekt promovira naravni način življenja, gibanje v naravi, spoznavanje zavarovanih območij in drugo. 
Oblikovanje novih integralnih turističnih produktov na temo narave in voda poudarja prednost naše 
destinacije, ki je bogata z naravno in kulturno dediščino, s čisto pitno vodo ter zdravilno termalno vodo. 
Obljublja doživetje območij zaščitene narave, biotske raznovrstnosti in posebnosti. 
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STARTEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in 
prireditve 

Vzpostavitev krovne organizacije za turizem, kulturo in prireditve, ki bo združevala zasebne 
ponudnike, institucije in javni sektor na območju Mestne občine Ptuj. Ta organizacija bo 
osrednji koordinator, promotor in upravljavec turizma na Ptuju. 

Ureditev Arheološkega muzeja 
Izgradnja arheološkega muzeja in inštituta na območju Muzejskega trga za namene 
pridobitve prostorov za razstave, hrambo, urejanje in nadaljnje raziskave obsežnega fonda 
arheološkega gradiva. 

Arheološki park Panorama 

Po pregledu celega območja bi z arheologi in ostalo stroko opredelili ključne objekte, ki bi 
jih prezentirali »in situ«, med temi razstavljenimi najdišči pa bi speljali sprehajalne poti s 
potrebno infrastrukturo (klopce, koši, koši za pasje iztrebke) in v mejah dovoljenega zasadili 
primerne rastline. projekt je zasnovan v okviru komisije za raziskave in ureditev Panorame 
pri MO Ptuj. arheološki park se bo razvijal postopoma in se vključil v življenje mesta. 

Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče 

Aktivnosti povezane z obnovo kompleksa Turnišče so se že pričele, ustanovljena je bila 
komisija in izdelan program rabe. Potrebno je pripraviti in sprejeti ustrezne dokumente, ki 
bodo omogočali vse nadaljnje postopke in tudi omogočali iskanje virov financiranja za 
predvidene vsebine. 

Dominikanski samostan III. faza 

Dokončanje prenove samostana in vključevanje programskih vsebin v samostanu v kulturno 
in turistično ponudbo Ptuja. Potrebni ukrepi: Zagotoviti finančne vire za dokončanje 
prenove samostana, ki mora v končni podobi izpostaviti visoko arhitekturno in zgodovinsko 
vrednost objekta,  zagotoviti stabilno upravljanje objekta, zagotoviti dostopnost 
obnovljenih delov samostana za vsakodnevne turistične oglede, zagotoviti različne oblike 
informacij za obiskovalce samostana v več jezikih in umestiti samostan v promocijske 
materiale za Ptuj, za obnovljene dele samostana sproti oblikovati kakovostne in delno 
komercialne programske vsebine, ki bodo privabile vse kategorije obiskovalcev. 

Prenova ter nadgradnja mestne tržnice 

Mestna občina Ptuj želi funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice na Ptuju, ki bo 
obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, z ustrezno prometno ureditvijo 
peš, tekočega in mirujočega motornega prometa s površinami za dostavo in intervencijo na 
območju kareja. 
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STARTEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Program revitalizacije starega mestnega jedra 

Oblikovanje interdisciplinarne projektne skupine, ki bo opravila operativni načrt izvedbe 
programa, upoštevajoč tudi že narejene študije. Cilji: ureditev prometa, zapolnitev lokalov, 
prodaja ali najem stanovanj v starem mestnem jedru, ureditev turistične poti na relaciji 
grad-mestno jedro-Drava 

Ureditev športno-rekreativnega turističnega 
centra Ranca 

S tem bo omogočen razvoj novih turističnih produktov, ki bodo sestavljeni iz storitev 
športnih aktivnosti v naravi, vožnje z ladjico in drugimi plovili po reki Dravi in Ptujskem 
jezeru, sprehodi, tek, kolesarjenje, treking, hitra hoja, jahanje, opazovanje narave iz 
opazovalnic ob Ptujskem jezeru in druge aktivnosti na vodi in ob vodi. Omogočen bo tudi 
razvoj novih tematskih poti in adrenalinskih parkov. 

Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj 

Projekt predvideva snovanje in načrtovanje skupnega sistema za usmerjanje turistov in 
označevanje turističnih znamenitosti in ponudnikov v občini. Predviden projekt zajema 
razvoj in postavitev neprometne turistične signalizacije od ravni obcestnih napovednih 
tabel, obcestnih usmerjevalnih tabel do turističnih privlačnosti in ponudnikov in 
označevanja posameznih vrst turistične ponudbe. V okviru projekta se bo razdelal 
privlačen, funkcionalen in učinkovit sistem vodenja turistov in obiskovalcev od izhoda iz 
avtocest preko državnih in regionalnih cest do lokalnih, občinskih cest, vodenja po ulicah v 
mestih in vaseh vse do konkretnih turističnih privlačnosti in ponudnikov. 
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STARTEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

RDO – tematski parki 

Regijski projekt/predlog za dogovor regij; Projekt temelji na zasnovi in vzpostavitvi 
Tematskih parkov v destinaciji in organiziranem razvoju, promociji, prodaji integralnih 
turističnih produktov v destinaciji. Predvidene teme tematskih parkov v destinaciji bodo 
naslednje: Narava (NATURE), Aktivna doživetja (ACTIVE), Kulinarika in vino 
(GASTRONOMY), Kultura (CULTURE), Zdravje in dobro počutje (HEALTH&SELFNESS), Znanje 
(KNOWLEDGE&ENLIGHTMENTS), Dogodki in prireditve (EVENTS), Poslovni parki 
(BUSSINESS). Tematski parki temeljijo v destinaciji na že razvitih ali na novo vzpostavljenih 
atrakcijah. Pomen tematskega parka so doživetja, ki jih gost lahko vidi, začuti, okusi. V 
destinaciji se bo vzpostavilo do deset (10) tematskih parkov, ki bodo sposobni vsak zase 
pritegniti svojo ciljno skupino gostov na trgu. Tematski park je lahko vzpostavljen 
geografsko v eni sami občini oziroma se lahko več občin skupaj poveže in zgradi svoj 
Tematski park. Projekt temelji na zasnovi in vzpostavitvi Tematskih parkov v destinaciji in 
organiziranem razvoju, promociji, prodaji integralnih turističnih produktov v destinaciji. 

Prenova stavbe stare usnjarne - Koteks Stavba nekdanje usnjarne, ki je spomeniško zaščitena kot industrijska dediščina potrebuje 
celovito prenovo. Potrebno je izdelati konservatorski načrt in določiti njegovo namembnost 
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STARTEŠKA USMERITEV III: ZAKLADNICA TISOČLETIJ 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Obnova objektov Stare steklarske 

Stara steklarska delavnica je že vrsto let stičišče ljubiteljske in alternativne kulture. 
Kompleks objektov daje možnosti dolgoročnih prostorskih rešitev za zainteresirane 
izvajalce kulturnih dejavnosti, zlasti mladih, še več, vsem omogoča izvajanje dejavnosti, ki 
jih doslej zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov ni bilo mogoče uresničiti. Ker pa so 
prostori dotrajani in vse manj primerni za uporabo, je več kot nujna njihova obnova. Zlasti 
mladim se z ureditvijo tega kompleksa resnično omogoča dolgoročna rešitev za 
organizacijo številnih dejavnosti, s katerimi zdaj gostujejo na različnih koncih in nimajo 
nikjer možnosti kontinuirano izvajati svoje umetniške programe in ne nazadnje 
kakovostnega preživljanje prostega časa. Izdelan je konservatorski načrt in projektna mapa 
z idejno rešitvijo. 

Razvoj mladinskega turizma 

Za razvoj mladinskega turizma potrebujemo kakovostne in cenovno nizke nastanitve - 
Dijaški dom Ptuj je vključen v Slovenski in mednarodni Youth Hostel sistem – Hostel 
POETOVIO (na Ptuju je še nekaj YH). Ob ponujeni namestitvi moramo začeti ponujati tudi 
dobre vsebine, ki bodo privabile mlade goste (nastanitev je pomembna, vendar brez 
vsebine je mladi ne bodo koristili).  
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STRATEŠKA USMERITEV IV: MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca 
Ptuj 

Predlagamo manjše posege v obstoječe objekte z možnostjo rekonstrukcij, združevanja manjših 
prostorov kabinetov, bi moda lahko že rešili problematiko v enotah kjer ni velikega manjka igralne 
površine. Pri nekaterih objektih bi z posegom dozidave standardne izgradnje, dogradili prizidek, ki bi 
zadostil predpisanim normativom. 

Izgradnja OŠPP dr. Ljudevita Pivka Investicija poteka po predvidenem planu in se bo nadaljevala tudi v letu 2016. Rok za preselitev šole je 
1.9.2016 

Energetska sanacija OŠ Mladika in 
ureditev kuhinje ter jedilnice  

OŠ Mladika še ni bila energetsko obnovljena, v okviru razpisa za energetske sanacije bi energetsko 
obnovili šolo ter uredili prostore jedilnice. 

Ureditev sintetične prevleke na 
Mestnem stadionu 

Ureditev dotrajane športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj. Prenova se bo izvedla v letu 2015. 



Ureditev notranjosti športne dvorane 
Mladika 

Ureditev športnega igrišča za avtobusno 
postajo 

Prenova košarkarskega igrišča na 
Mestnem stadionu

Fitnes na prostem Iskanje primerne lokacije,  ki bo sprejemljiva za ZVKD,  postavitev fitnesa na prostem 

Oskrbovana stanovanja

Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanih stanovanjih. Ta storitev je 
praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti  oskrbovati ali negovati, kljub 
temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo 
strokovnega osebja.  

Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti 
– medgeneracijski centri

Dnevni centri aktivnosti so prostori, kjer se spodbuja in ohranja miselna, duševna in telesna vitalnost, 
pomeni informacijski center, pomoč starejšim in mlajšim ponuja, številne aktivnosti. Želja je, da se 
dnevni centri aktivnosti vzpostavijo v obstoječih domovih četrtnih skupnosti. Ena izmed primernih 
lokacij bi lahko bil tudi Dijaški dom Ptuj. 
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STRATEŠKA USMERITEV IV: MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI 

NASLOV PROJEKTA Kratek opis TUS 

 Program za osebe s težavami pri 
nastanitvi  in zagotovitev primernih 
bivalnih enot

Potrebe po bivalnih enotah za socialno ogrožene posameznike in pare, ki niso zmožni plačevati stanovanjskih 
stroškov za stanovanja v katerih bivajo. Z bivalnimi enotami bi omogočili posameznikom ali paru namestitev v 
sobo z možnostjo souporabe kopalnice in kuhinje. Proučiti bi bilo potrebno možnost rekonstrukcije objektov ali 
hiš, ki so že v lasti Mestne občine Ptuj. Predvidena lokacija bivalnih enot ni center mesta, ampak umestitev v 
predmestje. Potrebno je preučiti možnost umestitve bivalnih enot v Dijaški dom Ptuj. 

Vzpostavitev družinskega preventivnega 
svetovalnega centra 

S sistemsko in celostno obravnavo družine in posameznikov v okviru Družinskega svetovalno 
preventivnega centra bomo dolgoročno prispevali k zmanjševanju problematike in stisk prebivalstva 
ter njihovemu učinkovitejšemu reševanju. 

Ureditev pro bono ambulante Pro bono ambulanta bi delovala v okviru Zdravstvenega doma Ptuj za vse občine Spodnjega Podravja. 
Namenjena tistim, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja 

Usposabljanje lokalne skupnosti za 
nudenje prve pomoči  Program bo izvajal Zdravstveni dom Ptuj v sodelovanju s šolami, društvi in drugimi organizacijami. 

Program za osebe z demenco oziroma 
njihove svojce 

 Zaradi naraščanja bolezni starejših – demenca je Dom upokojencev ponudil izvajanje programa za 
osebe in svojce, ki se soočajo s to boleznijo.  

Center za pomoč osebam v duševni stiski 
 Brezposelnost in s tem poglabljanje revščine nakazujeta potrebo po vzpostavitvi Centra za pomoč 
osebam v duševni stiski v obliki psihoterapevtske pomoči  in SOS telefona. Center bi lahko deloval v 
okviru Centra za socialno delo ali Zdravstvenega doma. 

 Center ustvarjalnosti mladih

Obstoječe prostore Mestnega kina Ptuj z dodatnim odkupom prostorov »Zlate črte« si tako 
predstavljamo kot prostor, kjer bi rdečo nit po eni strani še vedno predstavljalo prikazovanje 
kakovostnih filmskih izdelkov s spremljajočimi aktivnostmi, po drugi strani pa bi veliko dodano 
vrednost v primerjavi s sedanjo ureditvijo predstavljale nove vsebine s področja večpredstavnostne 
umetnosti in ustvarjalnosti, za katere pa so potrebni ustrezno razporejeni, obnovljeni in opremljeni 
prostori. 
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 Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj

V MO Ptuj obstaja kar nekaj organizacij v mladinskem sektorju, ki se tako ali drugače ukvarjajo z 
mladinsko problematiko in z izvajanjem mladinskim programov. Namen projekta je pripraviti 
Strategijo za mlade, v kateri bo v začetku prednostno obravnavano sofinanciranje programov in 
nudenje infrastrukturne in vsebinske pomoči organizacijam v  mladinskem sektorju. Strategija bo 
reševala problematiko mladih na naslednjih področjih: Izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, 
bivanjske razmere mladih, zdravje mladih, mladi in družba ter kulturna ustvarjalnost mladih. 

Obnova oziroma prodaja stanovanj v 
lasti MO Ptuj v starem mestnem jedru 

Priprava načrta upravljanja s stanovanji v starem mestnem jedru. Prodaja ali obnova stanovanj v lasti 
Mestne občine Ptuj 

Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj 
vseh kategorij Gradnja novih stanovanj za socialno ogrožene, invalide in mlade. 

   * TUS (Trajnostna urbana strategija) - 
možno financiranje iz sredstev za urbani 
razvoj, do katerih so upravičene mestne 
občine v Sloveniji  

  KONČEN PREGLED PROJEKTOV PO STRATEŠKIH USMERITVAH 

Mesto poslovnih priložnosti: 15 projektov 

Okolju prijazno mesto: 14 projektov 

Zakladnica tisočletij: 13 projektov 

Mesto aktivnih, zdravih in ustvarjalnih ljudi: 20 projektov 

SKUPAJ: 62 PROJEKTOV
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Sestava delovnih skupin pri pripravi Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 

 

Delavnice Datum 

Gospodarstvo 
19.5.2015 (širša 
delovna skupina 

22.6.2015 (povabljeni 
podjetniki iz Sp. 
Podravja) 

30.7.2015 (ožja delovna skupina) 

Kmetijstvo 
26.5.2015 (širša 
delovna skupina) 

24.8.2015 (ožja delovna skupina) 

 
  

1. GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM 

 Vodji področja gospodarstvo s kmetijstvom: dr. Lidija Tušek (gospodarstvo) in dr. Štefan Čelan (kmetijstvo)  

ČLANI DELOVNE SKUPINE Institucija / podjetje 

dr. Lidija Tušek ZRS Bistra Ptuj 

dr. Štefan Čelan ZRS Bistra Ptuj 

Klavdija Petek Mestna občina Ptuj 

Gorazd Orešek Podžupan Mestne občine Ptuj 

Alenka Bezjak Mestna občina Ptuj 

Robert Šegula Odbor mestnega sveta   

Miša Pušenjak Odbor mestnega sveta 
KMETIJSTVO 

Peter Pribožič, Andrej Rebernišek Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

dr. Vladimir Korošec, Mojca Metličar 
LAS - Društvo Bogastvo podeželja ob Dravi 
in v Slovenskih goricah 

Marjan Janžekovič Kmetijska zadruga Ptuj 

Franc Veršič Perutnina Ptuj d.d. 

Kumer Branko, dr. Vladimir Korošec Šolski center Ptuj, Biotehnična šola 

GOSPODARSTVO 

mag.Tomaž Žirovnik Zavod za zaposlovanje RS OS Ptuj 

Milan Majer Območna obrtna zbornica Ptuj 

Dragica Marinič Štajerska gospodarska zbornica 

Andreja Komel ERBANNO, Andreja Komel s.p. 

Peter Ladič Intera d.o.o. 

Marjan Žargi MZK elektro d.o.o.    

dr. Bojan Pahor Perutnina Ptuj d.d. 

Franc Ferčič Agis zavore d.d.   

Aleksander Mlakar Savatech d.o.o., PE program GTI 

Marko Drobnič Manager klub Ptuj 

Mirko Koželj Strojtrg d.o.o. 
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2. OKOLJE IN INFRASTRUKTURA 

 

Vodja področja okolje in infrastruktura: dr. Klavdija Rižnar 
ČLANI DELOVNE SKUPINE Institucija / podjetje 

dr. Klavdija Rižnar ZRS Bistra Ptuj 

Danilo Čeh ZRS Bistra Ptuj 

mag. Dejan Zorec SOU 

Peter Cafuta SOU 

Robert Novak Mestna občina Ptuj 

Andrej Trunk Mestna občina Ptuj 

Ivan Stopajnik Mestna občina Ptuj 

Darko Rojs  Odbor mestnega sveta 

OKOLJE IN PROSTOR 

Marjan Berlič, Urška Berlič Umarh d.o.o. 

Simona Kaligarič Zavod za varstvo narave Maribor 

mag. Peter Gabrijelčič Fakulteta za arhitekturo 

Boštjan Vauda Strokovni sodelavec 

Danijel Prevolšek, Agata Suhadolnik VGP Drava Ptuj 

Janez Smolkovič Teleing 
TRAJNOSTNA MOBILNOST 

dr. Aljaž Plevnik Urbanistični inštitut RS 

mag. Mateja Kukovec ZUM d.o.o. 

Ivan Hojnik Arriva Štajerska d.d. 

mag. Matej Gajzer Teces 

mag. Sebastian Toplak Fakulteta za gradbeništvo 

David Novak DRSI - sektor za upravljanje cest 

Alenka Megla Lea Ptuj 

Loredana Rogan SŽ-Infrastruktura d.o.o. 

ENERGETSKA UČINKOVITOST 

mag. Alen Hodnik Javne službe Ptuj 
Alojz Babič Adriaplin d.o.o. 

mag Janko Širec Komunalno podjetje Ptuj 

Franc Terbuc Elektro Maribor - OE Ptuj 

Mitja Prešeren Elektro Maribor - OE Ptuj 

Janez Šeruga Elektro Maribor - OE Ptuj 

dr. Janez Petek Lea Ptuj 

Božidar Muršec N Svet 

 
Delavnice Datum 

Okolje in prostor 17.6.2015 

Trajnostna mobilnost 22.4.2015 (širša delovna skupina) 22.7.2015 (ožja delovna skupina) 

Energetska učinkovitost 11.6.2015 (širša delovna skupina) 21.7.2015 (ožja delovna skupina) 
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3. TURIZEM, KULTURA IN KULTURNA DEDIŠČINA S PRIREDITVAMI 
 

Vodja področja turizem, kultura  in kulturna dediščina s prireditvami: dr. Aleksandra Pivec 

ČLANI DELOVNE SKUPINE Institucija / podjetje 

dr. Aleksandra  Pivec ZRS Bistra Ptuj 

Matija Brodnjak ZRS Bistra Ptuj 

Danilo Čeh ZRS Bistra Ptuj 

Zdenka Ristič Mestna občina Ptuj 

Klavdija Petek Mestna občina Ptuj 

Kultura in kulturna dediščina 

Andrej Brence Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož 

Katja Zupanič Zgodovinski arhiv Ptuj 

Peter Srpčič Gledališče Ptuj 

Kristian Radej Knjižnica Ptuj 

Srečko Štajnbaher Zavod za varstvo kulturne dediščine 

Iva Ferlinc 
JS RS za kulturne dejavnosti območna 
izpostava Ptuj 

Nataša Petrovič Zveza kulturnih društev Ptuj 

Branka Bezeljak Strokovna sodelavka 

Aleš Šteger Beletrina 

Mladen Delin Društvo Arsana 

Jernej Forbici KUD ART STAYS 

Saška Šteger Furstova hiša 

Andrej Klasinc Društvo Poetovio 69 

Karmen Ivančič Društvo cesarsko kraljevi Ptuj 

Samo M. Strelec Strokovni sodelavec 

Igor Vamberger Podjetje za stanovanjske storitve 

Vesna Rebernak Strokovna sodelavka 

dr. Marjeta Ciglenečki Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 

Metka Zupanič Zavod Gema 

Turizem 

Urška Berlič Umarh d.o.o. 

Maks Ferk Ranca Ptuj 

Milena Mojzeš Terme Ptuj 

Peter Pribožič Turistično društvo Ptuj 

Tanja Vinkler Ptujska klet 

Boris Zajko Strokovni sodelavec 

Katja Gönc Mestna občina Ptuj 

Iva Koželj Hostel Sonce 

Stanka Vauda Benčevič, Igor Benčevič MuziKafe 

Peter Vesenjak Hotel Mitra 

Črtomir Rosić Strokovni sodelavec 

 

Delavnica Datum 

Turizem, kultura, dediščina in prireditve 27.8.2015 (širša delovna skupina) 1.9.2015, 3.9.2015 
(ožja delovna skupina) 
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4. KAKOVOST ŽIVLJENJA 

 

Delavnice Datum 

Sociala, zdravje, starejši, invalidi 23.6.2015 19.8.2015 25.8.2015 

Mladi 15.4.2015 12.5.2015 19.6.2015 

Šport in rekreacija 27.8.2015 4.9.2015 

Vzgoja in izobraževanje 10.6.2015 

Vodja področja  kakovost življenja : Tina Zamuda 
 

ČLANI DELOVNE SKUPINE Institucija / podjetje 

Tina Zamuda ZRS Bistra Ptuj 
Julija Potisk ZRS Bistra Ptuj 
Maja Erjavec Mestna občina Ptuj 
Asja Stropnik Mestna občina Ptuj 
Boris Emeršič Mestna občina Ptuj 
Zdenka Ristič Mestna občina Ptuj 
Andreja Mulec Mestna občina Ptuj 

dr. Darja Koter Odbor mestnega sveta 

Metka Petek Uhan Odbor mestnega sveta 
Vzgoja in izobraževanje 

Božena Bratuž Vrtec Ptuj 
Karmen Mlakar OŠ Ljudski vrt 
Helena Ocvirk OŠ Olge Meglič 
Milan Fakin OŠ Breg 
Bogomir Širovnik OŠ Mladika 
Lidija Hameršak Marin OŠ dr. Ljudevita Pivka 
Danica Starkl Dijaški dom Ptuj 
Branko Kumer Šolski center Ptuj 
mag. Robert Harb Višja strokovna šola 
mag.Darja Harb Visoka šola 
Mojca Volk Ljudska univerza Ptuj 
Leonida Ladinek Animacija d.o.o. 
mag.Tomaž Žirovnik Zavod za zaposlovanje RS OS Ptuj 

Šport in rekreacija 
Sandi Mertelj Zavod za šport 
Fredi Kmetec Športna zveza Ptuj 
Marko Kremžar Movio d.o.o. 

Mladi 
Aleksander Kraner, Jurij Šarman CID Ptuj 
Aleš Meglič KPŠ Ptuj 
Špela Težak Strokovna sodelavka 
Jernej Čuš, Arne Korsika Mladinski svet MO Ptuj 
Vesna Zagoranski DPM Ptuj 
Saša Ljubec Strokovni sodelavec 

Starejši, invalidi, zdravje, socialna varnost 
Metka Jurešič CSD Ptuj 
Jožica Šemnički Dom upokojencev Ptuj 
Nada Polajžer Zveza Sonček 
Srečko Šalamun Društvo Sožitje 
Dabič Viktorija Društvo Zreli vedež 
Metka Petek Uhan, Tanja Tantegel Zdravstveni dom Ptuj 
mag. Darja Potočnik Lekarne Ptuj 
Zdenka Ornik Medobčinsko društvo invalidov 
Silvestra Gorjup Pok. zveza društev upokojencev Sp. Podr. 
Ana Ostrman Strokovni sodelavec 
Lidija Ribič Mozaik generacij 
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5. STRATEŠKA USMERJEVALNA SKUPINA 

 
ČLANI DELOVNE SKUPINE Institucija / podjetje 

dr. Aleksandra Pivec ZRS Bistra Ptuj 

Tina Zamuda ZRS Bistra Ptuj 

Matija Brodnjak ZRS Bistra Ptuj 

Simona Kašman Mestna občina Ptuj 

Peter Cafuta Skupna občinska uprava občin Spodnjega Podravja 

Miran Senčar Mestna občina Ptuj, župan 

Branko Kumer Šolski center Ptuj 

Metka Jurešič Centre za socialno delo Ptuj 

Andrej Levanič SB dr. Jožeta Potrča Ptuj 

Aleš Meglič Klub ptujskih študentov 

Marko Kremžar Movio d.o.o. 

Marko Drobnič, mag. Matej Gajzer Manager klub Ptuj 

Andrej Rebernišek Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 

mag. David Visenjak Perutnina Ptuj d.d. 

Katja Gönc  Mestna občina Ptuj 

Milan Majer Območna obrtna zbornica Ptuj 

mag. Janko Širec Komunalno podjetje Ptuj 

mag. Alen Hodnik Javne službe Ptuj d.o.o. 

Marija Hernja Masten Strokovna sodelavka 

Ana Ostrman Strokovna sodelavka 

 


