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Predgovor  

 

Lokalni program za kulturo (LPK) Mestne občine Ptuj za obdobje od 2016 do 2019 je 

strateško razvojni dokument, tretji po vrsti od uveljavitve Zakona o uresničevanju javnega 

interesa na področju kulture (2003). Nastajal je na Mestni občini Ptuj (MO Ptuj) in v 

sodelovanju s strokovno javnostjo oziroma predstavniki javnih zavodov v kulturi in 

posamezniki, ki so delovali v okviru posebej za to ustanovljene delovne skupine. Strokovne 

službe MO Ptuj in člani delovne skupine so upoštevali dosedanje strateške dokumente za 

področje kulture, njihovo uresničevanje in izhodišča Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 

2015–2025. Zadnji dokument LPK za obdobje 2011–2014 je med drugim obsegal kratkoročne 

in dolgoročne cilje, povezane z Evropsko prestolnico kulture Maribor 2012, kjer je bil Ptuj 

partnersko mesto. Ta del strategije je bil naravnan na širitev umetniške produkcije in 

postprodukcije oziroma poletnih festivalov in kurentovanja, pri čemer je bila uresničena 

visoka stopnja zastavljenih ciljev. Večina prireditev je v letu 2012 dosegla zavidljivo 

programsko in umetniško raven, podprto z izdatnejšimi sredstvi, česar v naslednjih letih ni 

bilo mogoče zagotavljati. Kljub drugačnim finančnim izhodiščem se lokalna skupnost zaveda 

pomena teh prireditev in jih podpira v kar največji možni meri. Največji infrastrukturni 

projekt prejšnjega LPK je bil začetek prenove ptujskega dominikanskega samostana, in sicer 

skupaj z načrtovanjem novih programskih vsebin. Vsestransko zahtevna prenova je opozorila 

na še večji pomen samostana, kakor je bilo to znano doslej. Ker cilji celostne prenove in 

programske usmeritve samostanskega kompleksa iz različnih razlogov niso v celoti 

uresničeni, zahtevajo prevetritev projektov in razmislek o nadaljnji namembnosti samostana. 

 

Dosedanja prizadevanja na različnih področjih kulturne produkcije so Ptuj umestila med tista 

slovenska mesta, ki so jasno prepoznavna po umetnostnem dogajanju, tako na poklicni kot 

ljubiteljski ravni. Pomembnejše večje prireditve, kot so Kurentovanje, festivali Art Stays, 

Arsana in Dnevi poezije in vina so mednarodno uveljavljene in uvrščajo Ptuj med pomembna 

evropska festivalska mesta. Prav tako dragoceni so drugi kulturni dogodki, ki s svojo 

programsko izvirnostjo ponujajo aktualne in mednarodno primerljive produkcije različnih 

umetnostnih zvrsti in žanrov ter nagovarjajo širšo kulturno javnost. Zgledni primer takšnih 

prireditev je DomKULTure - muziKafe. Dobri zgledi rojevajo nove ideje in njihovo 

uresničevanje.  

 

Kulturni simboli mesta so javne ustanove, kot so Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (PMPO), 

Mestno gledališče Ptuj (MGP), Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (KIPP), Zgodovinski arhiv na 

Ptuju (ZAP), Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) in ne nazadnje združenji kulturnih 

društev, kot sta Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, izpostava Ptuj (OI JSKD Ptuj) in Zveza 

kulturnih društev Ptuj (ZKD) s svojim živahnim in raznolikim društvenim programom. Na 

Ptuju deluje tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) oziroma Center za 

preventivno arheologijo (CPA), ki skrbi za primerno strokovno ravnanje s premično in 

nepremično kulturno dediščino. Vsak od naštetih na svojem področju dokazuje svoj pomen, 

poslanstvo, izvirnost in prizadevanja k čim višji strokovni in/ali umetniški ravni. Lokalna 

skupnost bo dosežke sproti spremljala in se odzivala na morebitne spremembe. 
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Mesto Ptuj se na kulturnem področju tradicionalno povezuje s pobratenimi, prijateljskimi in 

partnerskimi mesti, med katerimi so kraji Združenja zgodovinskih mest Slovenije, nekdanjih 

jugoslovanskih republik (Varaždin, Aranđelovac, Ohrid) in mesta drugih evropskih dežel 

(slovaška Banska Štiavnica, nemški Burghausen, francoski Saint-Cyr-sur-Loir). 

 

Mestna občina Ptuj vsako leto ob prazniku kulture podeljuje priznanja zaslužnim 

kulturnikom, in sicer veliko oljenko za izjemne zasluge ter oljenko za posamezne projekte in 

druge pomembne dosežke. 

 

V MO Ptuj beležimo porast kulturnih prireditev, izjemno kakovost organizatorjev in 

izvajalcev, pa tudi vse večji odziv publike in kritične javnosti. Posebej pohvalna je skrb za 

ciljno naravnane vzgojno-izobraževalne programe. Kvaliteta in odmevnost kulturnih 

dogodkov ter njihova umeščenost v nedrje starega mestnega jedra, ki je že samo po sebi 

kulturni spomenik, sta pripomogli k porastu kulturnega turizma, ki tudi v ptujski lokalni 

skupnosti dobiva pomembnejše mesto. Mestna politika je doslej v manjši meri podpirala 

sodobne umetniške prakse, ki pa zlasti s festivalom Art Stays postaja pomemben element 

poletne kulturne ponudbe.  V prihodnjem obdobju bi veljalo podpirati sodobne veje vizualnih 

in glasbenih umetnosti, razširiti dostopnost do kakovostne filmske umetnosti za vse ciljne 

skupine prebivalstva, spodbujati vsestransko kulturno delovanje mladih, še povečati 

odmevnost in kritično refleksijo o kulturnih dogodkih ter doseči boljše povezovanje 

organizatorjev prireditev in akterjev kulturnih dejavnosti na lokalni in regijski ravni. Nujna so 

prizadevanja v smeri medkulturnega in mednarodnega povezovanja in stremljenja k 

razvojnim projektom evropskega značaja. Več pozornosti bo potrebno nameniti skrbi za 

dostopnost kulturnih dobrin ranljivim skupinam prebivalstva. V skladu z LPK si bodo vsi 

javni zavodi, ki delujejo na območju MO Ptuj, in drugi dejavniki v kulturi prizadevali k še 

višji strokovni in/ali umetniški ravni svojega delovanja in k stalnemu povečevanju števila 

obiskovalcev oziroma uporabnikov kulturnih dobrin. Za boljšo obveščenost, prepoznavnost, 

odmevnost in medsebojno povezovanje organizatorjev in dogodkov bo skrbel Zavod za 

turizem kot osrednji akter nadaljnjega razvoja kulturnega turizma. 

  

Na področju kulturne infrastrukture bo potrebno nadaljevati prenovo dominikanskega 

samostana, ki je umeščen med dediščino evropskega formata. Ker so bile zaradi prenove 

samostana iz njegovih prostorov umaknjene muzejske arheološke zbirke, bo potrebno 

poskrbeti za novo razstavišče in sodobno urejenost arheoloških zbirk. Pomembna prioriteta 

naj bo rešitev za zaščito in prestavitev Orfejevega spomenika. Med finančno zahtevnejše 

infrastrukturne in programske kulturne projekte štejemo tudi ureditev območja Panorame v 

arheološki park, ki bo presečišče naravne in kulturne dediščine, prostor za sprostitev in 

vzgojno-izobraževalne vsebine. V okviru tega projekta želimo obeležiti 1950-letnico prve 

omembe Petovione (2019), k čemur bomo povabili tudi druge javne zavode in kulturne 

dejavnike v mestu. Posebej pomembno bo nadaljnje urejanje pobočij grajskega griča skupaj s 

prenovo stavbnega kompleksa pod gradom in obzidja. Naslednje obdobje bo namenjeno 

načrtovanju prenove parkovnega kompleksa in gradu Turnišče ter stavbe nekdanje usnjarne 

ob nabrežju Drave, ki naj bi dobila tudi vsebine kulturnega značaja. Ptuj z okolico se ponaša z 
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vrsto priznanih likovnih umetnikov, zato je potrebno skrbeti za sistematično evidentiranje, 

raziskovanje, zbiranje in prezentiranje likovne produkcije 20. in 21. stoletja, morda tudi v 

okviru novih organizacijskih oblik.  

 

Med kulturnimi društvi je vrsta izjemnih skupin in posameznikov, ki so upravičeni do 

posebne pozornosti lokalne skupnosti. V naslednjem obdobju bomo praznovali 100-letnico 

DPD Svoboda Ptuj, zvrstilo se bo tudi več manjših, a nič manj pomembnih obletnic, ki jih je 

potrebno primerno obeležiti. Več pozornosti bo treba nameniti urejanju prostorov delovanja 

kulturnih društev, pri čemer naj izvzamemo podporo razstavni dejavnosti ljubiteljskih 

likovnih ustvarjalcev in prenovo Stare steklarske, ki naj bi dobila širšo namembnost.  

 

Na območju MO Ptuj delujejo javni zavodi v kulturi, katerih ustanoviteljica je ptujska lokalna 

skupnost (MGP, CID Ptuj), takšni z več ustanoviteljicami (Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj) in nekateri s statusom državnih ustanov (Zgodovinski arhiv na 

Ptuju, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije), kar dokazuje, da večina javnih zavodov 

presega lokalni pomen. Če omenimo nekaj najpomembnejših: PMPO je eden največjih 

muzejev na Slovenskem, obsega kar 4 zbirke nacionalnega pomena (arheološka zbirka, zbirka 

tapiserij, orožja in glasbil) in opravlja muzejsko službo za celotno območje Spodnjega 

Podravja. KIPP deluje kot splošna knjižnica za območje 16 občin Spodnjega Podravja, poleg 

tega pa je pomembna tudi kot študijska knjižnica, čeprav uradno nima več tega statusa. 

Mestno gledališče Ptuj nagovarja občinstvo širše regije in posebno z vzgojno-izobraževalnimi 

programi privablja občinstvo izven lokalne skupnosti. ZAP opravlja arhivsko službo na 

širšem območju in skrbi za prezentacijo gradiva v okviru večjih slovenskih projektov, lokalno 

okolje pa presega tudi Center za preventivno arheologijo. 

 

Lokalni program kulturnih dejavnosti, ki je neločljivo povezan z vizijo in s splošno strategijo 

MO Ptuj, naj zaživi kot smernica razvoja predstavitvenih kulturnih dobrin in infrastrukturnih 

projektov. MO Ptuj naj spodbuja pridobivanje evropskih sredstev za ambiciozne projekte, ki 

naj pripomorejo k dviganju kulturne ravni in samozavesti mesta ter prispevajo k splošnemu 

razvoju občine. Lokalni program kulturne predstavlja živo telo, ki zahteva refleksijo ter se 

lahko med izvajanjem argumentirano dopolnjuje in spreminja. Kultura naj bo eden od stebrov 

trajnostnega razvoja Mestne občine Ptuj, v gospodarskem okolju pa prepoznana kot 

priložnost, ki zagotavlja družbeno in duhovno ravnovesje ter gospodarsko rast. 

 

 

Dr. Darja Koter, 

 

predsednica Delovne skupine za pripravo Lokalnega programa za kulturo MO Ptuj 
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1 UVOD 

 

1.1 Izhodišča in namen Lokalnega programa za kulturo 

 

Lokalni program za kulturo je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike, s 

katerim se: 

 ugotovi vloga kulture v razvoju lokalne skupnosti in javni interes zanjo;  

 opredeli področja kulture, ki zagotavljajo kulturne dobrine javnega značaja;  

 načrtujejo investicije v javno kulturno infrastrukturo;  

 postavi cilje in prioritete kulturne politike in  

 določi možnosti in časovni okvir za uresničitev načrtovanega.  

 

Lokalni program za kulturo je strateški program kulture v Mestni občini Ptuj za obdobje od 

2016 do 2019 z nekaterimi srednjeročnimi razvojnimi usmeritvami, ki presegajo to obdobje, 

skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 

77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13 v nadaljevanju: ZUJIK). V njem so določeni cilji 

in usmeritve pri načrtovanju vsebin javnega interesa na področju kulture. Dokument je 

usklajen z Vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 2015–2025, s Programsko koalicijo 2015-

2018 ter s proračunom MO Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 14/15). 

Dokument opredeljuje različna ustvarjalna področja, kot so kulturna dediščina, glasbena 

umetnost, uprizoritvena umetnost, vizualna umetnost, filmska umetnost, večpredstavnostne 

oziroma intermedijske umetnosti, knjižnična dejavnost, festivali in prireditve, kulturni turizem 

in ljubiteljske kulturne dejavnosti. Znotraj posameznih področij sledimo naslednjim 

usmeritvam: predlogi in cilji projektov oziroma dejavnosti, obrazložitev vsebinske vrednosti, 

pomen za lokalno in širšo skupnost, ocena finančnih stroškov, možnost realizacije in nosilci 

dejavnosti. V dokumentu so predstavljeni zavodi in organizacije, ki delujejo na področju 

kulture v Mestni občini Ptuj, in sicer ne glede na status oziroma ustanoviteljstvo.  

  

Lokalni program za kulturo za prihodnjo obdobje temelji na analizi in oceni izvajanja 

kulturnih dejavnosti v danem okolju v minulem obdobju, in sicer na podlagi kvantitativnih in 

kvalitativnih kriterijev ter po kriteriju dostopnosti zainteresirane javnosti.  

 

1.2 Področja kulture v Mestni občini Ptuj  

 

 Kulturna dediščina in muzejska dejavnost (področja: kulturna zgodovina, arheologija, 

etnologija, muzikologija, splošna zgodovina, arhitekturna dediščina, razstavna 

dejavnost, založništvo, restavratorska dejavnost, varstvo kulturne dediščine). 

 Arhivska dejavnost (urejanje gradiva ter raziskovalna in razstavna dejavnost).  

 Knjižnična dejavnost (literarna in razstavna dejavnost).  

 Umetniški programi (gledališka, glasbena, likovna dejavnost in projekti 

večpredstavnostne umetnosti).  

 Ljubiteljske dejavnosti.  
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 Mladinska kultura.  

 

1.3 Javna infrastruktura na področju kulture v Mestni občini Ptuj  

 

MO Ptuj je s Sklepom o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (Uradni vestnik 

MO Ptuj, št. 10/03, 09/09 in 2/14) določila naslednje nepremičnine za javno infrastrukturo na 

področju kulture: 

 

1. Prostori MESTNEGA GLEDALIŠČA PTUJ, poslovna stavba, Slovenski trg 13, Ptuj in 

Slovenski trg 12, Ptuj. 

2. Prostori KNJIŽNICE IVANA POTRČA PTUJ, Prešernova 33–35, Ptuj. 

3. Prostori POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ - ORMOŽ, Muzejski trg 1, Ptuj:  

 stavba Prešernova 37,  

 stavba v Dravski ulici 1, Miheličeva galerija,  

 prostori na Prešernovi 1,  

 III. mitrej na Zgornjem Bregu. 

4. Prostori NARODNEGA DOMA PTUJ, Jadranska 13, Ptuj. 

5. Prostori ZVKD, Območna enota Maribor, Izpostava Ptuj, Prešernova 18, Ptuj.  

6. Prostori STEKLARSKE DELAVNICE, Slovenski trg 1, Ptuj. 

7. Prostori KULTURNE DVORANE ROGOZNICA.  

8. Prostori KULTURNE DVORANE GRAJENA. 

9. Prostori MESTNEGA KINA PTUJ, Cvetkov trg 1, Ptuj. 

10. Prostori ARHEOLOŠKEGA ODDELKA POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ - 

ORMOŽ, Muzejski trg 2, Ptuj. 

11. PTUJ – DOMINIKANSKI SAMOSTAN, Muzejski trg 1, Ptuj.  

 

Ostali objekti, namenjeni kulturni dejavnosti 

 

V MO Ptuj so ob javni infrastrukturi kulturnim dejavnostim namenjeni tudi nekateri drugi 

objekti: 

 prostori Centra interesnih dejavnosti Ptuj, Ljudske univerze Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, 

Zgodovinskega arhiva na Ptuju,  

 objekti osnovnih šol: OŠ Breg, OŠ Ljudski vrt, PŠ Grajena, OŠ Mladika, OŠ Olge 

Meglič, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Glasbena šola Karol Pahor, Zasebna glasbena šola v 

samostanu sv. Petra in Pavla,  

 objekti srednjih šol, višješolskih ter visokošolskih zavodov, zavodov za mladinsko 

dejavnost: Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj, Regijsko višješolsko in visokošolsko 

središče (Revivis), Višja strokovna šola Ptuj,  

 nekateri objekti četrtnih skupnosti,  

 sakralni objekti oz. cerkvene stavbe: Minoritski samostan (refektorij, cerkev, dvorišče 

samostana) in cerkve Sv. Jurij, Sv. Ožbalt in Sv. Leopold Mandič, 

 galerije: Florijan, Magistrat, Salon umetnosti,  



9 
 

 

 gostinski in trgovski lokali (npr. Hotel Mitra, Terme Ptuj, Hotel Primus, Hotel Park, 

Qlandia, Super mesto, MuziKafe, Kavarna KPŠ idr.),  

 mestne ulice in trgi v času prireditev: Slovenski trg, Mestni trg, Prešernova ulica, 

Vrazov trg, Novi trg s tržnico idr.  
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2 PREDLOGI IN USMERITVE KULTURE V MESTNI OBČINI PTUJ 

 

2.1 KULTURNA DEDIŠČINA 

 

2.1.1 Oživljanje nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana  

 

Ptujski dominikanski samostan je spomenik lokalnega pomena, katerega zgodovinska in 

umetnostna vrednost presegata takšno klasifikacijo. Do 2011 so v samostanskem kompleksu 

delovali ZAP ter arheološke zbirke in del srednjeveškega in novoveškega lapidarija PMPO. 

Leta 2011 so se z odločitvijo Mestnega sveta MO Ptuj iz samostana umaknile arheološke 

muzejske zbirke in pričela se je obnova samostana, za katerega je bila predvidena sprememba 

namembnosti v kongresno-kulturni center. Načrtovane vsebine niso zaživele, zato je 

nekdanjemu samostanu potrebno zastaviti nove programske temelje, prilagojene aktualnemu 

gradbenemu stanju kompleksa in primerne za spomenik tako visokega kova. Zagotoviti je 

potrebno nadaljevanje rednega odpiralnega časa za obiskovalce, nadaljevati z že preizkušenim 

modelom nedeljskih matinej, zasnovati druge primerne prireditve višjega ranga s področja 

različnih umetnosti ter razmišljati o možnosti ponovne vzpostavitve razstavne dejavnosti. 

 

Problematiko samostana spremlja strokovna komisija, ki ji predseduje dr. Marjeta Ciglenečki 

z Univerze v Mariboru. Člani komisije pripravljajo predloge za prihodnje obnovitvene posege 

kompleksa in programske vsebine, skladne s spomeniškovarstvenimi izhodišči ter kulturnimi, 

izobraževalnimi in turističnimi razvojnimi načrti mesta Ptuja.  

 

CILJI 

 

 Zaposlitev strokovno usposobljenega programskega vodje. 

 Obnovljene dele objekta odpreti za javnost in turistične obiske vse dni v letu ter 

skrbeti za promocijsko gradivo. 

 Izvedba pomladanskega in jesenskega cikla nedeljskih matinej. 

 Oblikovanje novih programskih vsebin različnih umetnostih področij. 

 Ureditev vsaj ene večje razstavne dvorane, ki bi lahko zadovoljila potrebe po večjih 

sodobnih razstavah in/ali postavitvi arheološke razstave/zbirke. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Redna in občasna dejavnost v obdobju od 2016 do 2019. 

 Izvajanje programskih vsebin v okviru javnih zavodov v kulturi in drugih 

organizatorjev. Ocena stroškov za izvedbo nedeljskih matinej: 6500 EUR letno. Viri 

programske dejavnosti: MO Ptuj, Javne službe Ptuj, PMPO, sponzorska in donatorska 

sredstva.  
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, programske vsebine usmerjata komisija in programski vodja, s stavbami upravljajo 

Javne službe Ptuj. 

 

2.1.1.1 Dominikanski samostan – začetek III. faze obnove 

 

Predmet projekta je nadaljevanje obnove dominikanskega samostana na Ptuju. V letu 2013 je 

bila zaključena I. faza obnove, v letu 2015 pa II. faza, ki je obsegala zamenjavo stavbnega 

pohištva in ureditev mansarde. Celostno zaključena obnova dominikanskega samostana bo 

nastopila z izvedbo III. faze, s katero bodo zaključena obnovitvena dela zgradbe in bo lahko v 

celoti namenjena za novo dejavnost. Ureditev obsega izvedbo instalacij za ogrevanje, 

električno napeljavo, osvetlitev in telekomunikacije, restavratorsko ureditev in prezentacijo 

vseh notranjih površin. Prenova obsega tudi restavratorsko ureditev vseh zunanjih fasad 

objekta s prezentacijo kamnitih fragmentov. Predvidena je tudi ureditev in prezentacija  

arheološkega najdišča z grobnicami pod tribuno v glavni dvorani. Prednostna naloga za leto 

2016 je sanacija vlage v severni steni cerkve in v zidovih samostana na zahodni dvoriščni 

strani. 

 

CILJI 

 

 Ohranjanje in varovanje regijske kulturne dediščine. 

 Nadaljevanje prenove objekta nekdanjega dominikanskega samostana. 

 Uvajanje novih vsebin v kompleksu samostana. 

 Ponovna vzpostavitev razstavne dejavnosti. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Predviden začetek investicije v letih od 2016 do 2019. 

 V obdobju lokalnega programa v kulturi od 2016 do 2019 je predvidena delna izvedba 

III. faze obnove. 

 Viri financiranja: nadaljnja prenova bo potekala skladno z možnostmi prijave na 

razpise nacionalnega in mednarodnega značaja. 

 

2.1.2 Arheološki park Panorama 

 

Ptujčani in pripadniki različnih strok se že dolgo zavedajo arheološkega pomena Panorame, 

bogato poseljenega griča na severozahodni strani mesta. Arheološka izkopavanja so 

opozorila, da je na tem območju pretežni del nekdanje Petovione in obsega njeno duhovno, 

upravno in gospodarsko središče. Najnovejše geofizikalne raziskave omogočajo izdelavo 

tlorisa antičnega mesta in srednjeveških ostalin, urejanje travnatih površin z rekreacijsko–

sprehajalnimi potmi in drugimi izbranimi vsebinami ter prezentacijo arheoloških spomenikov 
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na mestu najdbe (in situ) oziroma z interaktivnimi tablami. S tem območjem bodo povezane 

kolesarske poti ob Dravi, do muzeja, kulturnih spomenikov na vse strani mesta, tudi do 

mitrejev, s čimer bo vzpostavljena komunikacija med kulturno in naravno dediščino mesta 

Ptuja. Arheološki park Panorama se bo razvijal postopoma, se vključil v življenje mesta in 

postal priložnost za celovito ureditev ptujske arheološke dediščine in nove turistične 

destinacije. 

 

Vsebinsko in prostorsko urejanje arheološkega najdišča Panorama predlaga Komisije za 

raziskave in ureditev Panorame, ki ji predseduje dr. Jana Horvat z Inštituta za arheologijo 

ZRC SAZU.   

 

CILJI 

 

 Povezati arheološke spomenike Ptuja v poučno arheološko pot, po kateri bodo peš ali s 

kolesom povezane pomembne arheološko-zgodovinske točke, kakovostni arheološki 

objekti, kopije in razlagalne table. 

 Širjenje in poglabljanje vednosti o starodavnih koreninah mesta ter povezav med 

rimsko in srednjeveško poselitvijo prostora, vključitev v praznovanje 1950. obletnice 

prve pisne omembe Petovione. 

 Znanstvene in poljudne objave o Petovioni v domačem in mednarodnem prostoru.  

 Učna pot za mladino in zainteresirano javnost. 

 Prostori za druženje. 

 Izvajanje različnih projektov kulturne dediščine. 

 Povečati turistično privlačnost mesta. 

 Dvig kakovosti bivanja v mestu. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Realizacija v obdobju od 2016 do 2019. 

 V letu 2016 bo za projekt namenjeno 95.000 EUR. Viri financiranja: MO Ptuj in 

evropski skladi. V naslednjih letih bo MO Ptuj za urejanje, vzdrževanje, arheološke, 

vzgojno-izobraževalne in rekreacijske programe ter za sofinanciranje evropskih 

projektov letno prispevala okrog 100.000 EUR.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, strokovna izhodišča za ureditev arheološkega parka pripravlja Komisija za 

raziskave in ureditev in Panorame MO Ptuj, po potrebi pa bodo sodelovali tudi vabljeni 

strokovnjaki. Komisija koordinira programske vsebine, ki se kontinuirano nadgrajujejo s 

ciljem, da se v letu 2019 vsebinsko vključijo v praznovanje 1950. obletnice prve pisne 

omembe Petovione.  
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2.1.3 Zgodovinski arhiv na Ptuju 

 

Osnovno poslanstvo Zgodovinskega arhiva na Ptuju, ki zbira, ureja in materialno varuje 

arhivsko gradivo, je tudi izobraževanje o pomembnosti arhivskega gradiva. Prav zato bo v 

naslednjem obdobju zgodovinski arhiv pripravil več projektov, od katerih so z lokalno 

skupnostjo še posebno tesno povezani naslednji: »Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice«, 

»Raziskava zgodovine pomembnih hiš na Ptuju in njihovih lastnikov«, izdaja priročnika 

»Ptujski meščani do leta 1684«, projekt »Ptuj na filmskem platnu« in spremljajoča razstava 

»Ko zavlada Ptuju kurent«.  

 

V letu 2016 bo na ogled razstava Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice - vloga 

železnice pri povezovanju krajev ob hrvaško-štajerski meji. Projekt obsega obravnavo petih 

prog, ki prečkajo državno mejo na področju pristojnosti več arhivov, in Južno železnico, ki je 

bila osnova za njihovo izgradnjo. Poleg Južne železnice so predstavljene naslednje proge: 

Pragersko-Ptuj-Čakovec-Kotoriba/Varaždin, Zidani Most-Zagreb-Sisak, Čakovec-Mursko 

Središče-Lendava, Krapina-Rogatec, Savski Marof-Kumrovec-Stranje.  

 

CILJI 

 

 Prikazati živahne trgovsko-prometne in posledično kulturno-jezikovne povezave s 

sosednjim medžimursko-hrvaškim prostorom. 

 Problematizirati tematiko povezovanja, saj železnice danes niso več takšen element 

povezovanja kot nekoč. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Razstava bo na ogled od februarja do maja 2016 v ZAP in v letu 2017 v Grajski 

pristavi v Ormožu. 

 Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

ZAP, Pokrajinski arhiv Maribor, Zgodovinski arhiv Celje, Državni arhiv v Zagrebu, Državni 

arhiv v Varaždinu in Državni arhiv za Medžimurje. 

 

Projekt Raziskava zgodovine pomembnih hiš na Ptuju in njihovih lastnikov bo 

zgodovinski arhiv izvajal v daljšem časovnem obdobju, od 2016 do 2018. Znanstvena 

raziskava na primeru 45 ptujskih hiš bo opravljena na podlagi primarnih arhivskih virov iz 

ptujskega arhiva in Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu. Namen projekta je ugotoviti nova 

vedenja o zgodovini mesta, jih v pisni obliki umestiti v staro mestno jedro ter v turistično 

ponudbo Ptuja. Delo bo opravljeno v okviru redne dejavnosti. 
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V letu 2016 bo zgodovinski arhiv izdal priročnik Ptujski meščani do leta 1684 s kratkimi 

biografijami ptujskih meščanov do omenjenega leta, ki temelji na primarnih in sekundarnih 

virih. Namen projekta je pripomoči k raziskavam zgodovine mesta Ptuja do leta 1684, ki so 

zaradi manjka oz. fragmentarne ohranjenosti originalnega arhivskega gradiva precej otežene. 

 

Projekt Ptuj na filmskem platnu in razstava Ko zavlada Ptuju kurent predstavljata 

predvajanje najstarejšega ohranjenega zapisa na filmskem traku o pustovanju na Dravskem in 

Ptujskem polju ter o kurentih v Markovcih iz leta 1946 (snemalec Božidar Jakac) in filma 

Kurentovanje leta 1949 (producent Triglav film, scenarist in režiser Zvone Sintič). Filmsko 

projekcijo bo zaokrožila razstava. 

 

CILJI 

 

 Predstaviti najstarejši ohranjen zapis na filmskem traku o pustovanju v ptujski okolici. 

 Razvijati pozitiven odnos do lokalne pustne zapuščine. 

 Ohranjanje etnografske dediščine. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt se bo izvajal v pustnem času v letih od 2016 do 2018. 

 Pri projektu ni finančnih posledic. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

ZAP v sodelovanju s Slovenskim filmskim arhivom pri Arhivu Republike Slovenije. 

 

2.1.4 Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 

 

V naslednjem nekajletnem obdobju bo PMPO poskrbel za celovito prenovo nekaterih stalnih 

zbirk.  

 

Prenova zbirke glasbil 

PMPO hrani najbogatejšo zbirko historičnih glasbil na Slovenskem. Od leta 2000 ima status 

nacionalnega pomena, saj jo odlikujeta vsebinska raznolikost in zaokrožena podoba o 

inštrumentalni dediščini na Slovenskem. Obsega več kot tristo glasbil, razvrščenih po 

skupinah v salonska in godbena glasbila ter na ljudske in neevropske inštrumente, vsebuje pa 

tudi notno gradivo ter orodje in predmete za izdelavo inštrumentov. Z glasbilarsko dediščino 

so povezani tudi nekateri predmeti arheološke zbirke ptujskega muzeja, med katerimi izstopa 

rimska tibia, dvojna piščal iz 2. ali 3. stoletja, ki je redkost svetovnega pomena.  

Načrtovana je gradbena sanacija dosedanjih razstavnih prostorov zbirke, nova idejna zasnova 

postavitve stalne razstave in kataloška publikacija. 
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ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt bo realiziran v letih 2017–2018.  

 Ocena finančnih stroškov znaša 200.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za 

kulturo, občine soustanoviteljice, predviden delež MO Ptuj znaša 10.000 EUR. 

 

Prenova zbirke orožja 

Zbirka orožja v PMPO ima status nacionalnega pomena in obsega več kot petsto kosov 

različnih vrst hladnega, strelskega, lovskega in športnega orožja ter zaščitne opreme, ki segajo 

v čas od 15. do 20. stoletja. Razstavljeni kosi izhajajo iz grajske orožarne na Vurberku in 

zapuščine ptujskega muzejskega društva. Vurberški grad je bil bogato založen z orožjem, saj 

je predstavljal pomembno obrambno točko proti Turkom. Od tam izvirajo tudi oklepi iz 16. 

stoletja ter pet topov, ki jih uvrščamo med najstarejše ohranjene na Slovenskem. 

V okviru prenove bo gradivo ponovno konservirano, dodatne raziskave pa bodo zbirko na 

novo ovrednotile. Razstava bo dobila nov koncept postavitve, načrtovana pa je tudi 

publikacija.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt bo realiziran v letih 2018–2019.  

 Ocena finančnih stroškov znaša 80.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo, 

občine soustanoviteljice, predviden delež MO Ptuj znaša 10.000 EUR. 

 

Celovita ureditev grajskega kompleksa (stavbe, obzidje, hortikulturna ureditev) in 

koncentriranje vseh muzejskih služb in dejavnosti v kompleksu (uprava, kustodiati, delavnice 

itd.). Ureditev kompleksa, ki je sicer v državni lasti, je večleten projekt. Prva obsežna dela so 

bila opravljena leta 2015 z odstranitvijo dreves in delnim očiščenjem grajskega griča. 

Obnovljen je bil tudi del porušenega obzidja. Naslednji korak je izdelava konservatorskega 

načrta in določitev vsebin. Posebno zahtevna in obsežna bo obnova žitnice, ki jo bo potrebno 

načrtovati za naslednje obdobje. MO Ptuj se zaveda vsestranskega pomena grajskega 

kompleksa, zato bo sodelovala pri pripravi vsebinskih načrtov, pa tudi pri njihovem 

uresničevanju. V naslednjem obdobju bo podpirala hortikulturno ureditev, prenovo in novo 

namembnost stavb ob parkirišču ter postavitev stalnih zbirk. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt se bo izvajal od 2016 do 2019, zaradi zahtevnosti in obsega lahko tudi dlje. 

 Ocena ureditve stavbnega in hortikulturnega dela kompleksa (skupaj z žitnico) je 

okrog 3.000.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo in evropska sredstva. 

MO Ptuj bo v tem obdobju sodelovala pri urejanju hortikulture in stavb ob parkirišču.  
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Miheličeva galerija, ki deluje v prostorih obdravskega obrambnega stolpa, je namenjena 

galerijsko-razstaviščni dejavnosti ptujskega muzeja. Njeno delovanje podpira MO Ptuj. V 

galeriji je letno med 8 in 10 likovnih razstav sodobne slovenske in tuje likovne umetnosti ter 

več drugih dogodkov. Razstavno dejavnost spremlja raziskovanje sodobnih likovnih 

umetnosti. Galerijski program dopolnjuje publicistična dejavnost z razstavnimi katalogi in 

izobraževalna dejavnost za različne ciljne skupine v obliki strokovnih vodstev. 

Razstavni program Miheličeve galerije je usmerjen v: 

 predstavitev sodobne slovenske (in tuje) likovne umetnosti, 

 predstavitev ptujskih likovnih umetnikov in njihovih del, 

 predstavitev zbirk zasebnih zbirateljev in gospodarskih sistemov, 

 predstavitev grafičnih del PMPO iz zapuščine Franceta Miheliča, 

 predstavitev domačih in umetnostnih obrti, 

 povezovanje z drugimi kulturnimi institucijami. 

 

Salon umetnosti je namenjen aktualnim likovnim razstavam in prezentacijam delov 

muzejskih zbirk ter deluje kot prostor umetnosti v osrčju starega mestnega jedra. V zadnjih 

letih je bilo v njem začasno postavljenih več arheoloških razstav, po ureditvi novega 

začasnega arheološkega razstavišča v nekdanji stavbi kmetijskega kombinata bo Salon 

umetnosti ponovno služil svojemu prvotnemu namenu. Načrtovana je stalna razstava del 

ptujskih slikarjev in kiparjev 20. stoletja iz depojev PMPO, dopolnjena z novejšimi 

pridobitvami. S tem programom bo do določene mere zadovoljeno stalno prisotnim željam 

meščanov po predstavitvah del ptujskih umetnikov. 

 

CILJI  

 

 Obnova stalnih zbirk, ki pomeni predstavitev novih dognanj ter sodobno muzejsko 

predstavitev gradiva. 

 Sanacija delov grajskega objekta. 

 Izdelava konservatorskega načrta grajskega kompleksa in določitev vsebin. 

 Hortikulturna ureditev grajskega griča in stavbnega kompleksa ob njegovem vznožju. 

 Načrtovanje celovite obnove grajske žitnice. 

 Povečevati število obiskovalcev. 

 Možnost stalnega izobraževanja vseh generacij obiskovalcev - stalne razstave, občasne 

razstave, publikacije, predavanja. 

 Povečevati promocijo ptujske kulturne dediščine.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI  

 

PMPO, MO Ptuj, Ministrstvo za kulturo in drugi. 
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2.1.5 Revitalizacija ptujskega mestnega jedra (obnove trgov in ulic) – kulturna 

infrastruktura  

 

V letu 2010 je bil v okviru mednarodnega projekta ADHOC, h kateremu je MO Ptuj pristopila 

leta 2006, sprejet Strateški načrt revitalizacije ptujskega mestnega jedra. S tem dokumentom 

se je lokalna skupnost zavezala, da bo do leta 2020 izvedla zastavljen sistem ukrepov, ki bodo 

pripomogli k revitalizaciji starega mestnega jedra. Cilj projekta je funkcija mestnega jedra kot 

središče mesta, katerega pomembna panoga je kulturni turizem. MO Ptuj želi skozi projektne 

aktivnosti spodbuditi tudi proces investicij v starem mestnem jedru, tako s strani domačih kot 

tujih investitorjev. Osnovni namen revitalizacije starega mestnega jedra je celovita prenova 

ulic in trgov ter prilagojena prometna ureditev, kar naj bi vplivalo na večjo atraktivnost 

zgodovinskega jedra Ptuja in možnosti kulturnih dogodkov na prostem. Potrebno je izboljšati 

vizualno podobo pohodnih in voznih javnih površin, prometno varnost, posodobiti 

spremljajočo infrastrukturo ulic in trgov, pristopiti k obnovi fasad in streh objektov, ureditvi 

javnih zelenih površin, ulične opreme ter ne nazadnje k prenovi mestne tržnice, ki bo obsegala 

ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin. Infrastrukturni projekt, načrtovan za kulturne 

vsebine, je tudi obnovitev 3. etaže v stavbi na Prešernovi 29. S celovitimi ukrepi bo mestno 

jedro z ulicami in trgi še privlačnejše za organizatorje in uporabnike kulturnih dejavnosti.   

 

CILJI 

 

 Oživitev mestnega jedra s primernimi gospodarskimi, kulturnimi in turističnimi 

dejavnostmi. 

 Privabiti večje število obiskovalcev, domačinov, okoličanov in turistov, ki bodo redno 

prihajali v mestno jedro ter postali uporabniki trgovske, kulturne in turistične ponudbe 

mesta. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Čas izvedbe je v obdobju od 2016 do 2019. 

 Predvideni stroški za revitalizacijo starega mestnega jedra za obdobje 2016 do 2020 so 

okrog 10.000.000 EUR.  

 Predvidena ocena finančnih stroškov za obnovitev III. etaže na objektu Prešernova 29, 

znaša 154.420 EUR (investicija bo končana v letu 2016). 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, kulturne vsebine bodo prispevali zavodi v kulturi, društva in posamezniki. 
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2.1.6 Sejmi v starem mestnem jedru kot etnološka dediščina 

 

Staro mestno jedro se ponaša z bogato tradicijo sejemske dejavnosti, ki sodi med pomembno 

ptujsko etnološko dediščino. Na tradicionalne sejme (Jurjevo, Ožbaltovo in Katarinino) 

večina razstavljavcev oziroma ponudnikov - tako kot v preteklih desetletjih - še vedno prihaja 

iz ptujske okolice, prodaja tradicionalne izdelke domačih obrti, oblačila z druge roke ter 

vsakršne predmete za domačo rabo, med njimi tudi starine. Kljub novodobnim časom se vsaj 

deloma ohranja tudi način prodaje brez stojnic – iz rok v roke. Skladno s časom so med 

prodajalci tudi ponudniki z izdelki tradicionalnih obrti in novodobnih oblik iz drugih delov 

Slovenije, ki so na sejmih prav tako dobrodošli, saj razširjajo ponudbo z etnološko obarvanimi 

izdelki sodobnega časa. Obisk ptujskih sejmov je množičen po ponudbi in številu 

obiskovalcev. Staro mestno jedro s sejemsko dejavnostjo opravlja poslanstvo, kot jo je imelo 

v preteklosti: postane živahno trgovsko središče za meščane in prebivalce širše okolice. To je 

hkrati priložnost za obujanje tradicij in razvijanje novodobnih življenjskih navad. MO Ptuj bo 

v naslednjih letih namenila več pozornosti skrbi za ohranjanje etnoloških značilnosti ptujskih 

mestnih sejmov, in sicer predvsem v smislu uravnavanja primernih ponudnikov in njihovih 

izdelkov ter spodbujanja etnološke kulture. V ta namen je MO Ptuj že leta 2013 sprejela 

Odlok o sejmih v MO Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 3/13). Za njegovo doslednejše 

izvrševanje bo pristojna delovna skupina, ki jo imenuje župan MO Ptuj. 

 

CILJI 

 

 Skrb za ohranjanje etnološke tradicije sejemskega trgovanja na ptujskih ulicah in trgih 

ob sejemskih dnevih. 

 Vsebinska nadgradnja tradicionalnih sejmov s kulturno ponudbo. 

 Sejemske dneve dejavneje vključiti v turistično ponudbo na Ptuju. 

 Okrepiti promocijo sejemske dejavnosti in privabiti večjo število obiskovalcev. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, Javne službe Ptuj, javni zavodi, društva, ponudniki različnih obrti, gostinci in drugi. 

 

2.1.7 Kurentovanje 

 

Kurentovanje je največja pustno-karnevalska prireditev javnega pomena v Sloveniji in ena 

bolj prepoznavnih v Evropi. Tradicija organizirane pustne prireditve sega v leto 1960 in 

obsega več dogodkov etnološkega oziroma kulturnega značaja. Od leta 1991 je mesto Ptuj 

sprejelo članstvo Evropskega združenja karnevalskih mest (FECC), kar je še dodatno 

pripomoglo k večji mednarodni prepoznavnosti, ugledu prireditve in razvoju karnevalskih 

vsebin. Obhodi kurentov so bili v letu 2015 z  odlokom Vlade Republike Slovenije razglašeni 

za  živo mojstrovino državnega pomena. Potekajo tudi aktivnosti in prizadevanja za vpis 

obhodov kurentov na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 
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Osrednji del kurentovanja je ohranjanje tradicij maskiranja s prezentacijo pustnih mask in 

etnografske dediščine ptujskega in dravskega polja ter Haloz, spoznavanje pustnih likov 

drugih slovenskih pokrajin in evropskih dežel, pa tudi razvijanje karnevalskih skupinskih 

mask. Med pomembne kulturne dejavnike sodi spodbujanje maskiranja oziroma lastno 

oblikovanje pustnih likov in izdelovanje mask, ki je svojevrsten etnografski in hkrati kulturni 

fenomen. Na Ptuju in v njegovi okolici je ta tradicija še vedno zelo živa. Tradicionalne in 

novodobne maske večinoma nastajajo v okviru etnografskih ali drugih društev, pa tudi v 

vaških skupnostih in meščanskih krogih. Pomembno vlogo pri ohranjanju in razvijanju 

maskiranja imajo vzgojno-izobraževalne ustanove, šole in vrtci. Osrednji dogodek ostaja 

sprevod tradicionalnih pustnih mask in karnevalskih skupin na pustno nedeljo, ki v mesto 

privabi tudi največje število obiskovalcev. Z letom 2016 je ptujsko kurentovanje doživelo 

nekaj programskih in vsebinskih sprememb, predvsem v prostem karnevalskem programu, v 

katerem so se sodelujoče skupine predstavljale na izbrano skupno temo.  

Za pripravo programa in izvedbo skrbi organizacijski odbor, ki je odgovoren za koncept 

posameznih vsebinskih sklopov, logistiko, promocijo, marketing, mednarodno sodelovanje ter 

za vodenje in koordiniranje projekta.  

 

CILJI 

 

 Ohranjanje in promocija kulturne in etnografske dediščine. 

 Spodbujanje snovanja pustnih likov in maskiranja. 

 Privabljati različne ciljne skupine in obiskovalce vseh starosti iz Slovenije in tujine. 

 Izpostaviti zgodovinske, kulturne, etnografske, naravne in gospodarske danosti Ptuja 

in okolice. 

 Poglabljati sloves Ptuja kot turističnega in karnevalskega mesta v Sloveniji in Evropi. 

 Ob glavnih dogodkih organizirati strokovna srečanja in posvete o pustnih tradicijah, 

maskah in maskiranju, razstave in ustvarjalne delavnice. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Kurentovanje poteka vsako leto od svečnice do pepelnice (pokop pusta). 

 Predviden finančni delež MO Ptuj za leto 2016 je 46.000 EUR, ocena vrednosti 

projekta pa znaša 336.000 EUR. V naslednjih letih naj bi se delež javnih sredstev 

ohranil oziroma zmanjševal na račun pridobivanja sredstev na trgu. 

 Viri financiranja: MO Ptuj ter sponzorji, donatorji, prihodki od vstopnin, prispevki 

poslovnih subjektov. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, Javne službe Ptuj, zavodi, društva, podjetja, samostojni podjetniki, obrtniki, šole, 

vrtci in drugi. 
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2.1.8 120 let kina na Ptuju 

 

Kot poroča časnik Pettauer Zeitung, je bila prva kinopredstava na Ptuju že 3. marca 1897 – le 

dobro leto zatem, ko sta brata Lumière pariškemu občinstvu predstavila kinematograf. 

Kinematograf ali “žive fotografije”, kot ga imenujejo, je med drugim prikazal filme Pralnica, 

Plavalna šola in Prihod vlaka na postajo – film, ki sta ga prikazala tudi brata Lumière na 

svoji prvi javni predstavi. Ptuj je bil torej že od samega izuma filmske projekcije cinefilsko 

mesto in takšno je še danes. Leta 2017 bomo tako praznovali že 120 let kinematografske 

dejavnosti na Ptuju. Obletnico bo Mestni kino Ptuj (vnaprej mestni kino) slovesno obeležil z 

vrsto med seboj povezanih dejavnosti: pripravljena bo serija prazničnih dogodkov s filmskimi 

projekcijami arhivskih in sodobnih art filmov, razstava o zgodovini kina na Ptuju v avli 

mestnega kina in ne nazadnje bo izšla spremljajoča brošura. 

 

CILJI 

 

 Ustrezna obeležitev obletnice kinematografske dejavnosti na Ptuju. 

 Celovita in podrobna raziskava ter predstavitev zgodovine kinematografske dejavnosti 

na Ptuju, ki je mesto doslej še nima. 

 Skupek kakovostnih prireditev, ki bodo vse leto bogatile kulturno ponudbo mestnega 

kina in mesta. 

 Promocija mestnega kina kot naslednika ptujske kinematografske dediščine. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt bo realiziran v letu 2017. 

 Predvideni stroški so 7.800 EUR. Viri financiranja: MO Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj, Mestni kino Ptuj, ljubljanski Kinodvor, ZAP in Slovenski filmski arhiv pri Arhivu 

Republike Slovenije ter Slovenska Kinoteka. 

 

2.1.9 Koteks (stavba nekdanje usnjarne) 

 

Stavba nekdanje usnjarne tik ob Dravi pomembno sooblikuje veduto mesta Ptuj in je eden 

redkih spomeniško zaščitenih starejših objektov industrijske kulturne dediščine, v katerem je 

potekala še vedno dobro dokumentirana dejavnost. Neposredno okolje stavbe omogoča 

ureditev, ki bo dopolnjevala vsebine v notranjosti objekta in nudila možnost kakovostnega 

druženja meščanov in obiskovalcev; neposredna bližina Drave je dodatna vrednota. 

Prostornina omogoča različne dejavnosti, tudi sodobne umetniške intervencije. Za stavbo je 

potrebno izbrati programske vsebine, ki naj opozarjajo na nekdanje dejavnosti v njej, hkrati pa 
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naj služijo dvigu bivalne kulture v mestu (možna je npr. dejavnost mestne galerije, glasbene 

šole idr.). 

Obnova nekdanje usnjarne mora slediti smernicam ZVKD RS.  

 

CILJI 

 

 Prenova spomeniško zaščitene industrijsko kulturne dediščine. 

 Skrb za mestno veduto. 

 Oživljanje starega mestnega jedra. 

 Razvijanje dejavnosti ob nabrežju Drave. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Pred pričetkom prenove kompleksa je potrebno preveriti vse dosedanje načrte in 

ugotoviti njihovo primernost, pripraviti konservatorski načrt in določiti vsebinsko 

namembnost. 

 Javno-zasebno partnerstvo, pridobivanje evropskih sredstev iz evropskega sklada za 

regionalni razvoj na podlagi Trajnostne urbane strategije MO Ptuj. 

 

2.1.10 Mesto uspehov Slovenije (MUS)  

 

V grad Turnišče pri Ptuju naj bi bili na interaktiven način umeščeni največji Slovenci s 

svojimi dosežki in to z vseh področij življenja in dela (znanost, šport, kultura, itd), tako iz 

preteklih obdobij (npr. Jurij Vega) kot sedanjosti (npr. Tina Maze ali Ivo Boscarol). Domačini 

in turistični obiskovalci regije naj bi bili v MUS-u obveščeni o presežkih slovenskega naroda, 

ki so prispevali globalno pomembne dosežke. MUS naj bi postal iztočnica za usmerjanje v 

druge slovenske turistične destinacije. Svojevrsten muzej uspehov Slovenije bo dopolnjen z 

najboljšimi slovenskimi kulinaričnimi dobrotami, odličnimi vini regijskih vinarjev in ne 

nazadnje z eko-bio izdelki. Del ponudbe bodo tudi kulturne in izobraževalne vsebine: poletni 

open-air koncerti, gledališke predstave, predavanja, delavnice in seminarji, na temo 

uspešnosti. V grajskem kompleksu je imeniten park, kjer bo urejen kamping, okolje pa ponuja 

tudi sprehajalne poti, kolesarjenje, jahanje … MUS bo ponudil unikatne vsebine, prvenstveno 

namenjene ponudnikom regijskega območja, vsebinsko pa nacionalnega pomena. Za 

doseganje vsebinskih ciljev bo potrebno grajski kompleks celovito prenoviti in urediti, da se 

lahko vanj umestijo izbrane vsebine. 

Župan MO Ptuj je za ureditev gradu in parka Turnišče imenoval komisijo, katere delovanje 

koordinira Samo M. Strelec. Naloge komisije so prispevati predloge, ideje in načine, kako 

omenjeno območje urediti in mu vdahniti izvirne vsebine.  
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CILJI 

 

 Urejanje dokumentacije: konservatorski načrt, idejni projekt, arhitekturni natečaj, 

gradbena dokumentacija, iskanje finančnih virov v Sloveniji in EU. 

 Vsako leto v gradu ena uprizoritev. 

 Ureditev parka: sprehajalne poti, urbana oprema, urejanje zelenic, nadomestitev 

padlega zidu. 

 Zasaditev dreves v soglasju z Zavodom za varstvo naravne dediščine. 

 Družabno-zabavni rekreativni dogodki v parku s strani civilne iniciative in drugih 

prirediteljev. 

 Ureditev bazične elektro infrastrukture. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Realizacija projekta bo potekala v obdobju od 2016 do 2019 in še v naslednja obdobja. 

 V letu 2016 bo za kompleks iz proračunskih sredstev MO Ptuj namenjenih ok. 50.000 

EUR (dokumentacija, konservatorski načrti). Viri prihodkov: MO Ptuj, Ministrstvo za 

kulturo, črpanje evropskih sredstev preko razpisov in sponzorska sredstva.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, ŠC Ptuj, Biotehnična šola, kulturne organizacije, nevladne organizacije, civilna 

iniciativa, gostinski in turistični ponudniki, vladne službe (protokolarni del objekta), šole 

(izobraževanje) in drugi izvajalci. 

 

2.1.11 Arheološki muzej na Ptuju 

 

Glede na to, da je PMPO od leta 2011 brez stalnega arheološkega razstavišča in primernih 

delovnih ter depojskih prostorov, je rešitev nov arheološki muzej. Muzej hrani okrog 500.000 

enot arheološkega gradiva in prav toliko je uskladiščenega še na ZVKDS - CPA. Pri projektu 

arheološkega muzeja je potrebno upoštevati, poleg vsebine in muzeološkega koncepta, tudi 

naravo gradiva, velikost in težo, ki pogojujejo obliko razstavnih in depojskih prostorov. 

Idealna rešitev je prostor na Muzejskem trgu 2, 2a in 2b. Vse objekte, ki se nahajajo na 

Muzejskem trgu, je smiselno povezati v celoto. V celoti so v lasti MO Ptuj: stavba nekdanjega 

kombinata Muzejski trg 2, nekdanja polnilnica, Muzejski trg 2b ter delno stavba nekdanjega 

Novega sveta na Muzejskem trgu 2a. Vse stavbe so nahajajo na parc. št. 1060 in 1061/1 – 

1061/9, k. o. Ptuj. MO Ptuj je že pred leti za potrebe ptujske arheologije te objekte v celoti ali 

delno odkupila od prejšnjih lastnikov in za to namenila znaten del sredstev. Na tem prostoru 

bi problem arheologije lahko rešili celostno in trajnostno, saj bi se tukaj lahko nahajale vse 

tri komponente (delovni prostori, depoji, razstaviščni prostori s prezentacijo zaključenih 

enot), staro mestno jedro pa bi v humanističnem smislu zaključilo svojo podobo. Projekt bi bil 

voden v več fazah. V kratkoročni perspektivi je poleg obstoječega razstavišča, kjer je trenutno 
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nastanjena arheologija, možnost za prezentacijo muzealij, vsaj drobnega arheološkega 

gradiva, v eni od dvoran dominikanskega samostana, ki sta predvideni za ureditev do leta 

2019.  

 

Prednost izbrane lokacije - s katero sta seznanjeni tudi predsednici strokovnega sveta in sveta 

zavoda muzeja - za stavbo arheološkega muzeja je v tem, da na predlagani lokaciji ni 

potrebnih večjih arheoloških zaščitnih raziskovanj. Prav tako bi se v veliki meri prilagodili 

obstoječim objektom, ki so podkleteni in bi gradbene jame lahko predstavljale že negativ 

zahtevanih gradbenih posegov. Funkcionalna ureditev zbirke in spremljajočih prostorov bo v 

celoti prilagojena zasnovi novega objekta oziroma objektov. Dolgoročno je smiselno vse 

objekte povezati v celoto. Vse je odvisno od faznega pristopa k realizaciji projekta. Stavba 

muzeja bo kot funkcionalen objekt služila hranjenju in varovanju arheološke dediščine, ter 

sodobno razstavišče, ki bo s svojo vsebino nudila edukacijo vsem kategorijam obiskovalcev. 

 

Ob podpori in sodelovanju lokalne skupnosti, države in stroke so možnosti za realizacijo 

zastavljenih aktivnosti precejšnje. Izbrana lokacija na prostoru Muzejskega trga 2 se nahaja 

znotraj mestnega jarka, tako da draga arheološka izkopavanja ne bodo obremenjevala 

finančne konstrukcije.  

 

CILJI  

 

 Ureditev celostne in po muzeoloških smernicah atraktivne prezentacije arheološkega 

bogastva, ki ga hrani PMPO in je nacionalnega pomena. 

  V humanističnem smislu zaključiti podobo starega mestnega jedra. 

 Nov arheološki muzej bi za lokalno okolje pomenil veliko dodano vrednost, tako kar 

zadeva strokovno področje kot ustrezno delovanje arheologije na Ptuju. 

 Razvoj kulturnega turizma, ki za MO Ptuj predstavlja velik neizkoriščen potencial.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI   

 

 Izvedba oziroma realizacija dolgoročne rešitve (fazna in postopna gradnja) je v 

obdobju 10 let. 

 Izvedba kratkoročne rešitve je načrtovana za leto 2019. 

 Okvirna ocena za gradbeno izvedbo projekta je 1.200.000,00 EUR. Viri prihodkov: 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, MO Ptuj (delež v obliki zemljišča), občine 

soustanoviteljice, PMPO in razpisi nacionalnega ter mednarodnega značaja.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

PMPO, Ministrstvo za kulturo RS, MO Ptuj in občine soustanoviteljice ter drugi izvajalci.  
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2.2 GLASBENA UMETNOST 

 

2.2.1 Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj (vnaprej glasbena šola) ob svojem osnovnem poslanstvu, 

vzgoji in izobraževanju, skrbi za javno predstavljanje učencev in učiteljev ter se tako 

vključuje v kulturno dejavnost širše skupnosti. Na letni ravni pripravlja več glasbenih in 

plesnih nastopov ter koncertov, ki jih izvajajo posamezniki in ansambli glasbene šole, gojenci 

ustanove in učitelji pa sodeluje tudi na številnih kulturnih prireditvah v mestu in okolici. Med 

večjimi prireditvami izstopajo koncert mladinskega pihalnega orkestra, izvedba jazz delavnic, 

nastop oddelka za balet, letni koncert godalnega, harmonikarskega in kitarskega orkestra in ne 

nazadnje tradicionalni koncert učiteljev glasbene šole. Med projekti so bienalna srečanja s 

pobrateno Glasbeno šolo Požarevac ter izvedba mednarodne poletne akademije v sodelovanju 

z Društvom za glasbeno umetnost Arsana (vnaprej društvo Arsana), ki jo vodi mednarodno 

priznani pianist in glasbeni pedagog Konstantin Bogino. Učenci glasbene šole se redno 

udeležujejo glasbenih tekmovanj, revij in festivalov na regijskem, nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, kjer dosegajo zavidljive rezultate. Glasbena šola Karol Pahor Ptuj si bo 

zaradi prostorske stiske v obdobju 2016 do 2019 prizadevala pridobiti nove prostore. 

 

CILJI 

 Širjenje glasbene in plesne kulture ter splošne glasbene razgledanosti prebivalstva v 

okolju. 

 Ostati prepoznaven izobraževalni zavod na področju glasbe in plesa v slovenskem 

prostoru. 

 Krepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi ter soustvarjati kulturno ponudbo v 

okolju.  

 Posredovati kvalitetno in aktualno glasbeno in plesno znanje. 

 Spodbujanje in usmerjanje mladih glasbenikov k nadaljnjemu šolanju na srednji in 

visoki stopnji. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj, sodelovanje z društvom Arsana in drugimi partnerji. 

  

2.2.2 Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju 

 

Zasebna glasbena šola sv. Petra in Pavla skrbi za vzgojo in razvoj glasbeno in plesno 

nadarjenih učencev, ki so vključeni v različne programe od glasbenega vrtca, baletne in 

glasbene pripravnice do pouka raznih instrumentov. Ustanova podpira poučevanje na 

sproščen in prijazen način ter spodbuja skupinsko igro, kar dokazuje s številnimi koncerti 

svojih učencev in renomiranih gostujočih glasbenikov. Koncerti so odprti za širšo javnost in 

brezplačni. Odlika so tudi letni nastopi: koncert harfistov citrarjev, simfoničnega in pihalnega 
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orkestra, pevskega zbora in komornih skupin ter t. i. gala koncert. Letno je izveden tudi 

festival Glasba v Kloštru, ki obsega delavnico komorne igre in orkestra ter večerne koncerte. 

Učenci se vključujejo v pevsko dejavnost, s katero se udejstvujejo na slovenski  (GCEW, 

Ljubljana) in mednarodni ravni (Musicant escola d´educacio musical, Barcelona) ter prirejajo 

koncerte v lokalnem in širšem okolju. Šola izvaja delavnice z gostujočimi profesorji, 

pripravlja glasbene pravljice in baletne predstave. Učenci glasbene šole se redno udeležujejo 

tekmovanj, revij in festivalov na regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, kjer 

dosegajo zavidljive rezultate.  

 

CILJI 

 

 Mladino in odrasle izobraževati v glasbeni in plesni dejavnosti. 

 Podajati ustrezno znanje in izkušnje za nadaljnjo glasbeno in plesno izobraževanje. 

 Gojencem glasbene šole omogočati umetniško doživljanje in izražanje. 

 Sooblikovati kulturne prireditve v lokalni in širši skupnosti. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju. 

 

2.2.3 Koncertni cikel za odrasle in mladino 

 

Društvo Arsana je v preteklih letih zasnovalo in uspešno izvajalo cikel koncertov različnih 

glasbenih žanrov, ki se je odvijal od jeseni do pomladi ter prinesel neformalno obliko 

abonmajske dejavnosti za odrasle in mladino, česar mesto dotlej v taki obliki ni imelo. V 

okviru klasične, jazz, etno in world glasbe so nastopili uveljavljeni slovenski in tuji umetniki. 

Čeprav je bil ciklus prepoznaven in odločno obiskan, je zaradi finančnih težav prenehal 

delovati. Ugotavljamo, da je s tem nastala kulturna vrzel, ki bi jo bilo potrebno v novem 

obdobju lokalnega kulturnega programa zapolniti. V novi perspektivi bo program zasnovan za 

poznavalsko in laično publiko ter posebej poučno za mlade obiskovalce koncertov. Posegal bo 

po zborovski, solistični in instrumentalni glasbi ter med drugim vključeval ptujske umetnike 

ter slovensko avtorsko glasbo. Koncerti bodo izvedeni na različnih lokacijah (dominikanski 

samostan, ptujski grad, Hotel Mitra, DomKULTure - muziKafe, dvorana Gimnazije Ptuj), 

skladno s programskimi izhodišči. Prireditve bodo spremljale tudi druge vsebine. 

 

CILJI 

 

 Dvig kulturne zavesti mladih in odraslih.  

 Neformalno glasbeno izobraževanje na področju različnih glasbenih zvrsti oziroma 

vzgoja poslušalstva.   

 Oživljati staro mestno jedro. 

 Ponuditi in dodati kvalitetne vsebine turističnim ponudnikom in kulturnemu turizmu. 



26 
 

 

 Promovirati mesto Ptuj v slovenskem in mednarodnem prostoru.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Cikel bo potekal periodično vsako leto od leta 2017 med oktobrom in majem.   

 Na letni ravni predvideni stroški zanašajo 15.000 EUR (stroški se bodo pokrivali z 

vstopnicami, sponzorji, na podlagi državnih in evropskih sredstev ter razpisov MO 

Ptuj). 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Društvo Arsana. 

 

2.2.4 CID-ov klubski program 

 

CID-ov klubski program obsega glasbeni, razstavni in medkulturni program ter druge 

kulturne dogodke. Glasbeni program žanrsko sega na področje angažiranega rocka, metala in 

punka, jazza, etno glasbe, hip hopa in klasične glasbe. V programu se prepletajo mladi 

izvajalci in vrhunski uveljavljeni glasbeniki. Klubski prostor je hkrati tudi razstavišče, ki je na 

lokalni ravni pomembno kot prostor mladih ustvarjalcev, med katerimi se številni javnosti 

predstavljajo prvič. Na klubskih dogodkih se predstavljajo tudi druge kulture, in sicer v obliki 

potopisnih večerov, predstavitev mladinskih, humanitarnih, ekoloških in drugih projektov v 

tujih državah. CID Ptuj predstavlja okolje, ki nudi priložnost mladim še neuveljavljenim 

umetnikom (glasbenikom, likovnim ustvarjalcem itn.), ustvarja gostoljubno, prijazno in 

večinoma brezplačno okolje in predstavlja stičišče med ljubiteljskim in profesionalnim 

umetniškim ustvarjanjem.   

 

CILJI 

 

 CID Ptuj naj bo platforma za možnost uveljavljanja mladih umetniških talentov. 

 Predstavljati renomirane slovenske in tuje glasbenike. 

 Nuditi razstavišče mladim ustvarjalcem, ki se javnosti predstavljajo prvič. 

 Omogočati pretežno brezplačen dostop do kulturnih dobrin kar najširšemu krogu 

uporabnikov. 

 Zagotavljati kontinuirano dogajanje na področju glasbe, razstavne dejavnosti in 

medkulturnih dogodkov. 

 Pripravljati kakovosten kulturno-izobraževalni program s stabilno kadrovsko 

ureditvijo. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Program poteka kontinuirano skozi vso leto. 
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 Viri financiranja: 100 % CID Ptuj iz javnih sredstev.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj, prostovoljci, gostje v okviru programa Evropska prostovoljna služba (EVS). 

Posamezne dogodke izvajajo glasbeniki, likovni ustvarjalci, popotniki in drugi strokovnjaki 

za različna področja. 

 

2.2.5 Jazz v CID-u 

 

Na temelju večletne tradicije mednarodnega Festivala kitare Ptuj v organizaciji CID-a Ptuj so 

ustvarjalci zgradili nov glasbeni cikel, Jazz v CID-u. Ta namesto v strnjenem obdobju v štirih 

ali petih vikendih, od jeseni do pomladi, združuje koncerte karseda raznolikih slogov jazz 

glasbe ter dinamične, za glasbenike in poslušalce odprte jam sessione, ki spodbujajo 

improvizacijo. Doslej so se v okviru projekta z uspešnimi koncerti in delavnicami jazz glasbe 

predstavili glasbeniki mlajših generacij ter številni mednarodno priznani domači in tuji 

umetniki. Vsaj enkrat letno so koncertne vsebine dopolnjene z delavnicami s priznanimi 

mentorji v sodelovanju z Glasbeno šolo Karol Pahor Ptuj. Projekt združuje kakovostno 

glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost ter postaja vse bolj prepoznaven v lokalnem in 

širšem okolju. Ker se večina dogodkov odvije brez vstopnine, so dogodki na voljo kar 

najširšemu krogu ljubiteljev glasbe. 

 

CILJI 

 

 Predstavljanje mladih upov in že uveljavljenih jazzistov ptujske, slovenske in 

mednarodne glasbene scene. 

 Promocija in popularizacija kakovostne glasbe med mladimi. 

 Spodbujanje k aktivnemu sodelovanju na jam sessionih in delavnicah. 

 Z združevanjem kulturnega in pedagoškega vidika vzgajati nove generacije 

obiskovalcev kulturnih vsebin v MO Ptuj in širše. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Program poteka kontinuirano čez vse leto. 

 Predvidena vrednost projekta je ocenjena na 7.000 EUR letno. Viri financiranja: CID 

Ptuj in Glasbena šola Karol Pahor Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Nosilec projekta je CID Ptuj v sodelovanju z Markom Korošcem in Glasbeno šolo Karol 

Pahor Ptuj. 
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2.2.6 New York Voices European vocal jazz camp / Ptuj 

 

Pod okriljem članov ene najpomembnejših vokalnih jazz zasedb New York Voices bo na 

primeru dobre prakse ameriškega kampa skupine od leta 2016 potekal evropski kamp za 

vokalno jazz glasbo, in sicer na Ptuju. Privabil bo vokalne skupine in pevce iz vse Evrope 

oziroma sveta in postal edinstven izobraževalni plato te zvrsti v Evropi. Skladno s cilji je 

pričakovana visoka udeležba zanimivih vokalnih sestavov iz Slovenije in drugih držav, kar 

prav tako daje projektu mednarodni pomen. Aktivnosti kampa so izobraževalnega in 

poustvarjalnega značaja, kar bo Ptuju prineslo številne koncerte v starem mestnem jedru, ki 

bodo zanimivi tako za domače občinstvo kot za zunanje obiskovalce oziroma turiste. Še 

posebej bodo privabljali ljubitelje vokalne jazz glasbe. Člani skupine New York Voices 

predavajo na najeminentnejših glasbenih akademijah na svetu (Berkley - Boston, Manhatten 

School - NYC), zato je prestavitev kampa na Ptuj priložnost in čast, hkrati pa možnost za 

večji kulturni razvoj in promocijo mesta v najširšem okolju.  

 

CILJI 

 

 Privabiti meščane, obiskovalce iz okolice in vse Evrope. 

 Oživljati staro mestno jedro. 

 Neformalno izobraževanje različnih ciljnih in starostnih skupin. 

 Ponuditi in dodajati kvalitetne vsebine turističnim ponudnikom. 

 Ponujati vsebine za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Kamp bo potekal vsako leto, in sicer pred festivalom Arsana v drugi polovici julija. 

 Predvidena ocena stroškov na letni ravni je 30.000 EUR. Viri financiranja: razpisi MO 

Ptuj in razpisi na nacionalni ravni, sponzorji ter prihodki od vstopnic in šolnin. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Društvo Arsana. 
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2.3 UPRIZORITVENA UMETNOST 

 

2.3.1 Gostovanja v Mestnem gledališču Ptuj in abonmaji 

 

MGP si prizadeva domačemu občinstvu zagotoviti čim večjo dostopnost do raznovrstnih 

kvalitetnih predstav iz slovenskih gledališč, zamejstva in tujine ter na tak način spodbujati 

pretočnost kulturnih vsebin in sodelovanje med gledališkimi institucijami. 

 

V MGP se v okviru programskih sklopov izvajajo domače produkcije in gostovanja: 

 Odrasli abonma: Tespis redni in Orfej izbirni ponujata lastne in gostujoče predstave. 

 Otroški abonma: V okviru otroških abonmajev Zvezdica in Kresnička je mladim 

obiskovalcem omogočen ogled sedem najboljših otroških predstav slovenske 

gledališke sezone. 

 Cikel predstav za izven: Ponudba omogoča ogled raznovrstnih predstav slovenskih 

gledališč, ki krožijo in pridobivajo nove gledalce.  

 Gostovanja iz zamejstva in tujine: Gostujoče predstave omogočajo stik z 

mednarodno kulturno sceno.  

 

CILJI 

 

 Zagotavljanje dostopnosti do raznovrstne in vrhunske produkcije slovenskih in tujih 

gledališč. 

 Bogatenje kulturne ponudbe mesta in oživljanje starega mestnega jedra.  

 Spodbujanje pretočnosti med slovenskimi gledališči in gledališkimi hišami iz tujine. 

 Vzgoja gledališke publike in širitev kulture gledališke dejavnosti. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Programski sklopi se izvajajo letno. 

 Predvidena ocena finančnih stroškov znaša na leto 32.000 EUR. Viri financiranja: 

Ministrstvo za kulturo, MO Ptuj in lastna sredstva. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MGP, slovenska in tuja gledališča, gledališke skupine in nevladne organizacije. 

 

2.3.2 Mednarodna gostovanja Mestnega gledišča Ptuj v tujini 

 

MGP s svojo najuspešnejšo produkcijo gostuje na pomembnih mednarodnih festivalih in na 

tak način promovira slovensko gledališko umetnost drugod po Evropi. MGP sodi v 

kakovostni vrh sodobne slovenske gledališke ustvarjalnosti, kar dokazujejo udeležbe na 
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pomembnih nacionalnih festivalih ter številne nagrade in priznanja. Posledično so posamezne 

predstave povabljene na pomembne mednarodne festivale.  

 

CILJI 

 

 Mednarodna promocija ptujske umetniške produkcije. 

 Promocija Ptuja kot pomembnega slovenskega kulturnega in gledališkega središča. 

 Navezovanje mednarodnih stikov, sodelovanje pri pripravi in izvedbi mednarodnih 

projektov. 

 

ČAS IZVEDBE IN OCENA FINANČNIH STROŠKOV TER VIRI 

 

 Program se izvaja v obdobju 2016–2019. 

 Predvidena ocena projekta je 15.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo, 

MO Ptuj in lastna sredstva. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MGP, partnerska koproducentka gledališča in mednarodni organizatorji festivalov. 

 

2.3.3 Gledališki studio 

 

Sistematično delo z mladimi pri gledališki vzgoji je dolgoročna investicija v obstoj in razvoj 

gledališča in gledališke kulture v okolju. Gledališki studio, ki ima na Ptuju dolgo in uspešno 

tradicijo, je namenjen spoznavanju umetnosti gledališča in učenju veščin odrskega 

ustvarjanja. Pod vodstvom izkušenih mentorjev se bodo udeleženci praktično preizkusili in 

izbrusili svoj talent ter se prekalili v spretnostih, koristnih za vse življenje. Znati predstaviti 

sebe in svoje ideje, je osnova za uspešno delo, ne glede na to, na katerem področju nastopaš. 

Delo Gledališkega studia bo potekalo v prostorih Stare steklarske delavnice, s svojimi 

zaključnimi produkcijami pa bo gostoval na odru MGP. 

 

CILJI 

 Sistematična vzgoja mladih v gledališki umetnosti in splošni kulturni  razgledanosti. 

 Širjenje znanja in zavedanja o pomenu gledališke kulture in umetnosti nasploh. 

 Vzgoja bodočih ustvarjalcev in obiskovalcev gledališča. 

 Omogočanje aktivnega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa za mlade. 

 Ustvarjanje gledališke produkcije, namenjene vsem starostnim skupinam.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt se bo izvajal letno od 2016 do 2019.  
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 Predvidena ocena stroškov letno znaša 5.000 EUR. Viri financiranja: MO Ptuj, 

koproducent in lastna sredstva. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MGP, OI JSKD Ptuj in ZKD Ptuj. 
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2.4 VIZUALNA UMETNOST 

 

2.4.1 Retrospektivna razstava Albina Lugariča (1927–2014) 

 

Albin Lugarič sodi med pomembnejše slovenske slikarje druge polovice 20. stoletja. Večji del 

opusa je posvetil rodni pokrajini, likovne novosti pa je rad preskušal s slikanjem v obmorskih 

krajih. Zato so Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, PMPO in Galerija FO.VI predlagali, 

da bi ptujskemu slikarju v letu 2016 priredili večjo razstavo, ki bi primerno počastila njegov 

spomin, predstavila njegov pomen za likovno kulturo mesta Ptuj z okolico in ga umestila v 

širši kontekst novejše slovenske umetnosti. Razstava bo postavljena v prostore 3. nadstropja 

stavbe nekdanjega dijaškega doma na Prešernovi 29, ki bodo vsaj začasno razstavišče ptujskih 

slikarjev. Prostore je MO Ptuj obnovila in so primerni za galerijsko dejavnost. 

 

CILJI 

 

 Obeležiti spomin na pomembnega ptujskega slikarja in častnega meščana Albina 

Lugariča.  

 Retrospektiva opusa Albina Lugariča.  

 Privabiti različne ciljne skupine in širok sloj prebivalstva. 

 Katalog s študijami, ki bi odkrivale nove dimenzije slikarjevega opusa. 

 Dokumentirati gradivo, ki je v lasti družine slikarja. 

 Zbrati podrobno bibliografijo slikarja. 

 Raziskava risb, še posebej iz njegovega opusa: ciklusa Pesniki, krajin (haloških, 

primorskih) in abstraktnih del. 

 

ČAS IZVEDBE IN OCENA FINANČNIH STROŠKOV TER VIRI 

 

 Projekt bo realiziran v letu 2016. 

 Predvidena ocena stroškov je 9.150 EUR (študentsko delo pri dokumentiranju in 

pripravi besedil, priprava razstave, priprava in natis kataloga). Vir: MO Ptuj. Ob tem 

je predvideno, da PMPO prispeva tehnične usluge, fotografiranje, del pisanja besedil 

in poskrbi za promocijo dogodka, Filozofska fakulteta UM pa za strokovno vodenje 

projekta, dokumentiranje zapuščine in pisanje strokovnih besedil.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Nosilec projekta bo PMPO, strokovno vodenje projekta in mentorstvo sodelujočim študentom 

izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki. Projekt podpirajo dediči. 
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2.4.2 Razstavna dejavnost sodobne likovne umetnosti  

 

Na Ptuju obstaja dolgoletna potreba po razširitvi galerijske dejavnosti, ki bi spremljala razvoj 

sodobnih umetniških praks lokalne in mednarodne likovne produkcije ter jih primerno 

predstavljala javnosti. Pri tem bi se bilo treba opreti na lokalno likovno produkcijo 20. in 21. 

stoletja ter na festival Art Stays, ki se je v trinajstih letih delovanja izkazal kot največji 

festival sodobne umetnosti v Sloveniji. Struktura razstavne dejavnosti bi vsebovala produkcijo 

ptujskih umetnikov zadnjih desetletij v obliki stalne postavitve in občasnih razstav, obenem 

pa bi delovala kot prestižni dejavnik vrhunske tuje in slovenske umetnosti ter laboratorij 

(rezidenčni objekt) sodobnih umetniških praks. Za galerijsko dejavnost bodo potrebni dovolj 

veliki in primerni prostori na več lokacijah starega mestnega jedra, s čimer bi se prilagajali 

razstavnim pogojem različnih umetnostnih praks.  

Za razširitev in razvoj galerijske dejavnosti je bila ustanovljena strokovna komisija, ki ji 

predseduje Dušan Fišer. Člani komisije predlagajo strokovne podlage za strategijo, koncept in 

program. 

 

CILJI 

 

 Evidentiranje, raziskovanje, zbiranje in prezentacija likovne produkcije na prostoru 

mesta Ptuj in njegovega zaledja v 20. in 21. stoletju. Fundus nastaja s ciljem, da je 

možno s stalno zbirko dostojno predstaviti likovno ustvarjalnost Ptuja.  

 Predstavitev vrhunskih dosežkov sodobnih umetniških praks slovenskega in 

mednarodnega prostora. 

 Neformalno izobraževanje ciljnih in različnih starostnih skupin. 

 Mednarodna prepoznavnost Ptuja kot okolja sodobnih umetniških praks. 

 Revitalizacija starega mestnega jedra. 

 Priložnost za kulturni turizem. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Realizacija v obdobju od 2016 do 2019. Kot uvod v realizacijo projekta bo spomladi 

2016 v prostorih nekdanjega dijaškega doma na Prešernovi 29 razstava del ptujskih 

umetnikov, jeseni pa retrospektiva Albina Lugariča. 

 Viri financiranja: MO Ptuj, razpisi na nacionalni ravni in evropski razpisi. 

  

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Skupina umetnikov in strokovnjakov na področju sodobnih umetnosti, Festival Art Stays.  
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2.4.3 Prodajna likovna galerija v starem mestnem jedru 

 

Mesto in v njem živeči umetniki nimajo prodajne galerije, ki bi tržila in predstavljala 

umetniška dela njihove redne produkcije. Galerija bi predstavljala redno produkcijo lokalnih 

in slovenskih umetnikov in omogočala nakup likovnih del. Prodajno galerijo bi lahko umestili 

v dvoriščne prostore Fürstove hiše, ki naj bi bili v naslednjih letih preurejeni v umetniške 

ateljeje in bi imeli tudi prodajno funkcijo. 

 

CILJI 

 

 Omogočiti prodajo del z minimalnimi maržami. 

 Vzpostaviti mrežo in promovirati ptujsko aktualno produkcijo po Sloveniji in na 

tujem. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 V obdobju od 2017 do 2019. 

 Manjši razstavni prostor naj bi zagotovila in uredila MO Ptuj.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

KUD Art Stays v sodelovanju z lokalnimi umetniki in organizatorji. 
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2.5 FILMSKA UMETNOST 

 

2.5.1 Ptujske generacije – sistematična filmska vzgoja otrok in mladine 

 

MO Ptuj bo v Mestnem kinu začela s sistematično filmsko vzgojo otrok in mladine. Program 

Ptujske generacije prinaša brezplačen filmsko-vzgojni program z ogledom kakovostnih filmov 

za različne starostne skupine in s spremljajočimi dejavnostmi (pogovori, delavnice, gradiva za 

učitelje in otroke). Otrokom bo v vsakem šolskem letu zagotovljen brezplačen ogled posebej 

za njihovo starostno skupino izbranega kakovostnega filma (evropskega, ameriškega 

neodvisnega ali filma iz t. i. tretjih držav). Poleg tega bodo učiteljem že v fazi priprave na 

ogled filma zagotovljena ustrezna pedagoška gradiva z izhodiščnimi temami za obravnavo v 

vrtcu oziroma šoli. Za otroke oziroma mladostnike pa bodo na voljo še posebna gradiva, ki jih 

bodo lahko po obisku kina odnesli domov. 

 

CILJI 

 

 Kakovostna kulturna ponudba filmske produkcije. 

 Sistematična filmska vzgoja otrok in mladostnikov. 

 Zagotoviti, da bo vsak otrok oziroma mladostnik, ki obiskuje ptujski vrtec ali šolo, 

vsaj enkrat deležen tega programa. 

 Pridobiti več zainteresiranega občinstva za mestni kino. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt bo potekal vsako leto. Možnost realizacije bi bila že v šolskem letu 2015/2016. 

 V enem šolskem letu je ocena stroškov 5.250 EUR. Viri financiranja: MO Ptuj.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj, Mestni kino Ptuj in MO Ptuj. 

 

2.5.2 Programski sklopi in abonmaji Mestnega kina Ptuj 

 

Poleg rednih projekcij umetniških (t. i. art) in kakovostnih komercialnih filmov aktualne 

produkcije ter občasnih projekcij arhivskih filmov program mestnega kina sestavljajo posebni 

programski sklopi, ki so namenjeni filmski vzgoji različnih ciljnih skupin občinstva. 

Obstoječim in že dobro uveljavljenim programskim sklopom (Kino vrtiček – za predšolske 

otroke in šolarje prve triade osnovne šole oziroma njihove družine, Z dojenčkom v kino – za 

starše skupaj z dojenčki, Angažirani abonma – za angažirane odrasle vseh starosti, predvsem 

pa dijake in študente, Kino učilnica za pedagoge, S šolo v kino ter Kako deluje kino za šolarje 

pa Pogovor o(b) filmu, Kino koncert itd. …), ki jih mestni kino vsako sezono nadaljuje in 
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nadgrajuje, se vsako leto pridruži še kaj novega (naslednja je na vrsti uvedba dopoldanskega 

Zrelega abonmaja za upokojence). 

 

CILJI 

 

 Ustrezna kadrovska okrepitev mestnega kina (programski vodja, kinooperater, 

blagajnik in biljeter). 

 Kakovostna kulturna ponudba v mestu na področju filma. 

 Filmska vzgoja vseh starostnih in drugih demografskih skupin občinstva. 

 Gojenje urbane podobe mesta. 

 Ohranjanje življenja v starem mestnem jedru. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Program se izvaja kontinuirano skozi vso leto. 

 Viri financiranja: CID Ptuj iz javnih sredstev, članstvo v mreži Europa Cinemas, 

razpisi na nacionalni ravni, MO Ptuj in prihodki od vstopnic. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj in Mestni kino Ptuj. 
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2.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

2.6.1 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj 

 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je osrednja območna knjižnica za ptujsko in ormoško območje. 

Knjižnica zbira, hrani, varuje in ohranja pisno dediščino ter omogoča občanom 16-ih občin 

dostop do znanja in pisne kulture preteklih in sedanjih rodov. Uporabnikom v procesu 

ustvarjanja in novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih 

virov na različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in jezikih. Nadvse pomembna je tudi 

skrb za ohranjanje slovenske pisne kulturne in znanstvene dediščine. Postaja pa tudi vse 

pomembnejši ponudnik kulturnih prireditev in oblik vseživljenjskega izobraževanja. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

Leto 2016  

 Izvedba 8 večjih literarnih dogodkov. Ocena predvidenih stroškov je 4.000 EUR. Viri 

financiranja: programsko materialni stroški KIPP (34 % MO Ptuj). 

 Nadgrajevanje spletnega biografskega leksikona Spodnji Podravci. Redna dejavnost. 

 Digitalizacija domoznanskega gradiva. Ocena predvidenih stroškov je 10.000 EUR. 

Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo. 

 

Leto 2017 

 Izvedba 8 večjih literarnih dogodkov (razstave, literarni večeri, predstavitve knjižnih 

novosti in avtorjev, bralna značka za odrasle …). Ocena predvidenih stroškov je 4.000 

EUR. Viri financiranja: programsko materialni stroški KIPP (34 % MO Ptuj). 

 Začetek obdelave Ferkove zapuščine (trajanje projekta 5 let). Za čas LPK 2016–2019 

so predvideni zgolj stroški rednega dela, za zaključek in predstavitev zapuščine v letih 

2020 ali 2021 bodo stroški predvideni v Lokalnem programu za kulturo za naslednje 

časovno obdobje. Viri financiranja: programsko materialni stroški KIPP (34 % MO 

Ptuj). 

 Delo na spletnem biografskem leksikonu Spodnji Podravci. Redna dejavnost. 

 Digitalizacija domoznanskega gradiva. Ocena predvidenih stroškov je 10.000 EUR. 

Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo. 

 

Leto 2018 

 Izvedba 8 večjih literarnih dogodkov. Ocena predvidenih stroškov je 4.000 EUR. Viri 

financiranja: programsko materialni stroški KIPP (34 % MO Ptuj). 

 Izdaja zbornika o zgodovini knjižnice ob 70-letnici Študijskega oddelka, 60-letnici 

Oddelka potujoče knjižnice in 25-letnici Domoznanskega oddelka. V zbornik bo 

vključena tudi zgodovina Mladinskega oddelka, ki je bila temeljito obdelana leta 2015. 

Viri financiranja: lokalne skupnosti (34 % MO Ptuj). 
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 Začetki aktivnosti za nakup novega bibliobusa. Okvirna ocena predvidenih stroškov 

nakupa vozila je 350.000 EUR. Viri financiranja: 50 % lokalne skupnosti (od tega 34 

% MO Ptuj) in 50 % Ministrstvo za kulturo. 

 Delo na spletnem biografskem leksikonu Spodnji Podravci. Redna dejavnost.  

 Digitalizacija domoznanskega gradiva. Ocena predvidenih stroškov je 10.000 EUR. 

Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo. 

 

Leto 2019 

 Izvedba 8 večjih literarnih dogodkov. Ocena predvidenih stroškov je 4.000 EUR. Viri 

financiranja: programsko materialni stroški KIPP (34 % MO Ptuj). 

 Priprava in natis zbornika o Ferkovi zapuščini v sklopu projekta ureditve knjižnične 

zbirke regionalnega značaja. Viri financiranja: lokalne skupnosti (34 % MO Ptuj). 

 Delo na spletnem biografskem leksikonu Spodnji Podravci.  

 Digitalizacija domoznanskega gradiva. Ocena predvidenih stroškov je 10.000 EUR. 

Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo. 

 

Investicijski projekti 

 

Leto 2016 

 Nova, sodobna spletna stran knjižnice. Viri financiranja: sredstva redne dejavnosti.  

Leto 2017 

 Obnovitev zunanje galerije (zamenjava dotrajanega lesa). Ocena predvidenih stroškov 

je 5.000 EUR. Viri financiranja: 100 % MO Ptuj. 

 Zaključek prenove Domoznanskega oddelka (prezračevanje depoja, strešna okna na 

južni strani, steklena pregrada med delom za zaposlene in čitalnico). Ocena 

predvidenih stroškov je 9.000 EUR. Vir financiranja: 100 % MO Ptuj. 

Leto 2018 

 Ureditev zelenice na južnem delu stavbe in njena preureditev v bralno teraso. Ocena 

predvidenih stroškov je 6.000 EUR.  Viri financiranja: 100 % MO Ptuj. 

Leto 2019 

 Uvedba RFID sistema za varovanje knjižničnega gradiva (okoli 330.000 enot). Ocena 

predvidenih stroškov je 210.000 EUR. Viri financiranja: lokalne skupnosti (34 % MO 

Ptuj).  

V naslednjih letih bo potrebno razmišljati o restavriranju antikvarnih raritet, in sicer s ciljem 

vsako leto eno delo. Ocena predvidenih stroškov na delo: med 5.000 in 10.000 EUR. Viri 

financiranja: Ministrstvo za kulturo in občine soustanoviteljice. Za obdobje med 2017 in 2019 

LPK načrtuje knjižnica restavracijo naslednjih del:  

 

 Inkunabula, 1497 
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Bernardus Claravallensis: Sermones super Cantica canticorum. 

Argentinae, Martin Flach, 1497 

 Kreuterbuch, 1582 

Loniceri, Adam: Kreuterbuch, kunstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, 

Kreuter, Getreyde, Gewürze. Franckfurt am Main, 1582 

 PARACELSUS, 1616 

Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi ... Opera, Bücher und 

Schriften- Strassburg, 1616 

 

CILJI 

 

 Pridobiti kar največ novih knjižnih naslovov. 

 Dvigovati kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi 

izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli. 

 Zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva glede na potrebe in pričakovanja 

uporabnikov.  

 Nabavljati gradivo, pomembno za zgodovino našega okolja, novitete, periodiko in 

samozaložbe, kakor tudi skrbeti za nakup starega gradiva, pridobljenega na terenu. 

 Ohranjati število aktivnih članov in povečevati število novih. 

 Povečati število zaposlenih, s poudarkom na zaposlitvi bibliotekarjev in manipulantov. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

KIPP. 
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2.7 LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST 

 

2.7.1 Neformalno učenje 

 

Zavod CID Ptuj je bil ustanovljen z namenom, da mladim ponudi priložnost za druženje, 

kvaliteten izbor interesnih dejavnosti in različne druge aktivnosti za mlade, ki jih šole in druge 

institucije ne izvajajo. Programi neformalnega izobraževanja vsem generacijam za dostopno 

ceno nudijo izobraževanje na najrazličnejših področjih: od glasbene in likovne ustvarjalnosti 

do tujih jezikov, ročnih spretnosti, mednarodnih aktivnosti, prostovoljstva itd. Mentorji so 

skrbno izbrani, s številnimi CID Ptuj uspešno sodeluje že vrsto let. Projekti s področja 

neformalnega učenja se redno izvajajo tako med šolskim letom kot med poletnimi, 

krompirjevimi in zimskimi počitnicami. 

 

CILJI 

 

 Zagotoviti kvaliteten izbor interesnih dejavnosti za različne ciljne skupine. 

 Dvigovati nivo izobraževalnih in kulturnih dejavnosti. 

 Izboljševati pogoje za delovanje mladinskih kulturnih organizacij. 

 Omogočati medgeneracijsko druženje. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt sodi med redno dejavnost in se izvaja kontinuirano skozi vso leto. 

 Vrednost projekta je ocenjena na okvirno 14.000 EUR letno. Viri financiranja: 100 % 

CID Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj, mentorji, strokovnjaki za posamezna področja, društva, zavodi in drugi. 

 

2.7.2 Stara steklarska kot študijski center Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) 

 

V letu 2016 bo Stara steklarska praznovala 20 let plodnega in odmevnega delovanja in bo še 

naprej prostor za delovanje vseh kulturnih društev. OI JSKD Ptuj želi v prostorih Stare 

steklarske delavnice ustanoviti regijski študijski center, ki bo deloval v okviru enotnega 

Študijskega centra JSKD. Takšni centri so izobraževalna središča za kulturne animatorje in 

mentorje ter posebni izvajalci izobraževanj za mlade v okviru evropske kohezijske politike v 

programskem obdobju 2014–2020. Predstavljajo tudi razvojno raziskovalno središče, 

informacijsko-dokumentacijski center itd. Vsa izobraževanja bodo od leta 2016 dalje na voljo 

v posebnem katalogu in spletnih straneh pod naslovom: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade 

na področju kulturnih dejavnosti (izobraževanje mladih do 29 let s statusom brezposelne 
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osebe). V te namene želi OI JSKD Ptuj postati koordinator dogodkov v prostorih Stare 

steklarske.  

 

CILJI 

 

 Opraviti nujna obnovitvena dela v Stari steklarski. 

 Razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

 Razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov. 

 OI JSKD Ptuj želi postati koordinator dogodkov v prostorih Stare steklarske. 

 Širitev dostopnosti kulturnih programov. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 Obnovitvena dela so predvidena za obdobje 2016 do 2019, vsaj 5.000 EUR letno ali 

več, skladno z možnostmi. 

 Viri financiranja: MO Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

ZKD Ptuj, Delavsko prosvetno društvo Svoboda Ptuj (vnaprej DPD Svoboda Ptuj) z vsemi 

sekcijami in ostala društva, OI JSKD Ptuj. 

 

2.7.3 Galerija za ljubiteljske likovne ustvarjalce 

 

Na Ptuju je bolj ali manj aktivnih okrog 30 ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev, ki se združujejo 

v likovne sekcije ali delujejo samostojno. Prav tako deluje več ljubiteljskih fotografov. Vsem 

je skupno, da nimajo lastnega razstavišča, kjer bi predstavljali svoja dela in ga uporabljali tudi 

kot likovni ali fotografski studio. V novih prostorih se bodo likovniki in fotografi zbirali na 

delavnicah in seminarjih pod vodstvom različnih mentorjev. Uvedli bi redno razstavno 

dejavnost, posvečeno enemu ali več avtorjev. Prav tako bi OI JSKD Ptuj v novonastali galeriji 

prirejala regijske likovne razstave, morda tudi državne. Ustanovili bi tudi likovno šolo za 

otroke in mlade, ki se želijo preizkusiti v likovnem ustvarjanju ali nadgraditi svoje znanje 

(npr. za sprejem na likovno akademijo). 

 

CILJI 

 

 Vzpostavitev pogojev za redno prezentacijo ljubiteljske likovne dejavnosti. 

 Likovno izobraževanje otrok in mladih, tudi za morebitno nadaljnjo umetniško pot. 

 Spodbujanje umetniškega izražanja. 

 Izobraževanje vseh generacij (najmlajše z ustvarjalnimi delavnicami,  starejše otroke s 

poučevanjem različnih tehnik, materialov in principov, do odraslih in upokojencev s 

tečaji risanja, modeliranja, uporabe barve, kompozicije pa vse do vsebin umetnostne 

zgodovine). 
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ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Čas realizacije v obdobju od 2016 do 2019. 

 Viri financiranja: JSKD in MO Ptuj.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Likovna sekcija dr. Štefke Cobelj, DPD Svoboda Ptuj, Likovna sekcija KD Rogoznica, OI 

JSKD Ptuj in ZKD Ptuj. 

 

2.7.4 100. obletnica društva DPD Svoboda Ptuj  

 

Društvo DPD Svoboda Ptuj je eno osrednjih kulturnih društev na Ptuju, vsekakor eno 

najstarejših in z najdaljšo tradicijo.  V letu 2019 bo društvo praznovalo svojo 100. obletnico 

obstoja, kar bo primerno obeleženo z osrednjo proslavo. Skozi projekt, ki zajema obdobje od 

leta 2016 do 2019, bo društvo ob rednih vsakoletnih aktivnostih pripravljalo jubilejno 

publikacijo in razstavo, pri čemer bo sodelovalo z Zgodovinskim arhivom na Ptuju in 

zunanjimi strokovnimi sodelavci. Ob jubileju bo izšla monografija, nastal bo dokumentarni 

film o društvu in njegovih dejavnostih. Vse sekcije društva se bodo ob tem dodatno 

predstavljale, spodbujali pa se bodo tudi novi načini ustvarjanja in delovanja. 

 

CILJI 

 

 Povečati število članov, predvsem mladih. 

 Medgeneracijsko povezovanje. 

 Pripraviti primerno obeležitev, proslavo ob 100. obletnici društva. 

 Digitalizacija arhivskega gradiva. 

 Promocija ljubiteljske kulture. 

 Nuditi mladim nove možnosti ustvarjanja in udejstvovanja, izobraževanja in nove 

perspektive za življenje v mestu. 

 Nuditi možnost brezposelnim osebam, da se v sklopu projektov udeležujejo 

neformalnega izobraževanja. 

 Organizirati delovanje pevskega zbora. 

 Izboljšati kakovost življenja v starem mestnem jedru. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt bo potekal v obdobju od 2016 do 2019. 

 Predvidena ocena stroškov znaša 9.000 EUR (proslava, razstava, katalog, monografija, 

dokumentarni film, postavitev spletne strani, digitalizacija arhivskega gradiva). Viri: 

MO Ptuj, razpisi na državni ravni, sponzorska in donatorska sredstva. 
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Društvo DPD Svoboda Ptuj z mentorji, v sodelovanju z ZKD Ptuj in OI JSKD Ptuj, ZAP, 

KIPP, PMPO in drugimi. 

 

2.7.5 Program Zveze kulturnih društev Ptuj 

 

Osnovni namen ZKD Ptuj je bogatitev kulturnega življenja s povezovanjem kulturnih društev 

in njihovih skupin na področju kulturne dejavnosti v MO Ptuj. Zastopa interese kulturnih 

društev, nudi strokovno pomoč, organizira izobraževanja in delavnice za posamezna področja 

kulturnega ustvarjanja ter organizira različne prireditve. ZKD ima tudi svoj lastni program, 

zlasti za dejavnosti, ki jih v društvih ni, med najpomembnejše sodijo Teden ljubiteljske 

kulture, Mežanovi dnevi, Literarni kljub, Mihčev festival, Gledališki studio, Žveglin sejem, 

strokovna knjižnica in založniška dejavnost. 

 

S Tednom ljubiteljske kulture se Slovenija pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto 

poklonijo ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem. ZKD koordinira in oblikuje program ter 

uresničuje skupno predstavitev ljubiteljske kulturne dejavnosti v MO Ptuj. Ljubiteljska 

kultura je izjemno kakovostna, predvsem pa raznolika in množična, njeni akterji pa s svojim 

ustvarjanjem segajo v vse pore naše družbe. Teden ljubiteljske kulture osvešča in opozarja na 

njen pomen. 

 

Projekt Mežanovi dnevi je bienalna razstava likovnih ustvarjalcev v sodelovanju s PMPO. 

Od leta 2006 potekajo na Ptuju Mežanovi dnevi, ki v obliki razstave predstavljajo slovenska 

dela vseh likovnih ustvarjalcev, ne samo slikarjev, ampak tudi kiparjev, fotografov, 

ustvarjalcev video produkcij in drugih. 

 

Literarni klub skrbi za kakovostno literarno ustvarjanje vseh starostnih populacij in širi 

zanimanje za pisano besedo v smislu lastnega ustvarjanja pod strokovnim mentorstvom 

Davida Bedrača. Izobraževanje članov poteka na raznih državnih delavnicah in literarnih 

razpisih, objave del pa najdemo v različnih medijih. 

 

Žveglin sejem je tradicionalna prireditev ljubiteljske kulture, ki se odvija na Ta veseli dan 

kulture. Gre za sejemski dogodek, kjer lahko ustvarjalci predstavijo svoja dela (likovna, 

literarna, ročna dela, ...), ali za prireditev, na kateri se predstavijo posamezne kulturne 

skupine. 

 

V okviru Mihčevega festivala se pod vodstvom strokovnega mentorstva letno odvijata dve 

delavnici, literarna in likovna. Osnovnošolci so z razpisom povabljeni k sodelovanju, kjer 

ustvarjajo na določeno temo. Svoja dela predstavijo javnosti na zaključni prireditvi. 
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V okviru  založniške dejavnosti bo ZKD v letu 2017 izdala zbornik najboljših literarnih 

člankov Literarnega kluba, ki izide vsakih pet let. Ob 70. obletnici ZKD bo leta 2018 izšla 

jubilejna publikacija. 

 

CILJI 

 

 Prispevati k dvigu kakovostne društvene ustvarjalnosti in spodbujati kulturni razvoj. 

 Dopolnjevati programsko ponudbo in razvoj v MO Ptuj. 

 Prispevati h kulturni raznolikosti, spoznavanju kultur, ohranjanju izročila in 

interkulturalnosti. 

 Sodelovati z javnimi organizacijami s področja kulture in vključevati v javno kulturno 

infrastrukturo. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Program bo potekal v obdobju od 2016 do 2019. 

 Viri financiranja: MO Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

ZKD Ptuj, PMPO, OI JSKD Ptuj, mentorji. 

  

2.7.6 Po poti Ivana Potrča in Matije Murka  

 

Pred leti je bil zasnovan načrt o turistični ponudbi, ki bi omogočila spoznavanje ptujskih 

etnoloških, kulinaričnih in literarnih posebnosti. Ptujska kulturna pot, ki naj postane del 

permanentne turistične ponudbe Ptuja, je zasnovana kot enkraten dogodek prvo soboto v 

januarju v spomin na pisatelja Ivana Potrča in uglednega etnologa in slavista dr. Matija 

Murka. Zasnovala jo je Viktorija Dabič, dolgoletna članica Planinskega društva (vnaprej PD) 

Ptuj in predsednica društva Zreli vedež, ki je v ta namen pripravila in uredila tudi pregledno 

zloženko. Prvi pohod po poteh, po katerih sta v zgodnjem otroštvu in mladosti hodila ptujska 

rojaka, je bil organiziran 2. januarja 2001. Pot se začne s kulturnim programom v Knjižnici 

Ivana Potrča Ptuj, se nadaljuje z ogledom rojstne hiše Ivana Potrča v Štukih, Herbersteinove 

viničarije na Mestnem Vrhu, hiše dr. Matije Murka v Drstelji, Elsbacherjevega štoka na 

Placarskem vrhu in se zaključi na starem ptujskem pokopališču, kjer so pokopani pomembni 

Ptujčani. 

 

CILJI 

 

 Meščane in turiste ozaveščati o ptujski kulturni dediščini. 

 Povezovanje kulturnih društev. 

 Označevalne table o ptujskih kulturnih poteh. 
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 Promocija dogodka v medijskih oblikah. Promovirati dogodek z dostopom informacij 

v trgovinah, lokalih, … 

 Povečati vključevanje šol v okviru kulturnih in športnih dni. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Dogodek poteka enkrat letno in sicer prvo soboto v januarju. 

 Viri financiranja: članarine in startnine, MO Ptuj. 

                                                

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Društvo za ohranjanje zdravja, narave in kulturne dediščine Zreli vedež, PD Ptuj, KIPP, PD 

Hajdina, KD Hajdina in DU Limbuš-Pekre. 
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2.8 FESTIVALI IN PRIREDITVE 

 

2.8.1 Festival zvezde pod zvezdami  
 

MGP bo v naslednjih letih, konec junija in v začetku julija, organiziralo poletni gledališki 

festival na prostem z naslovom Festival zvezde pod zvezdami. Uokviril bo prerez 

najkvalitetnejše ponudbe lastnih predstav in izbrane gostujoče produkcije. Predviden obseg bo 

osem do deset predstav, odvisno od sredstev in ponudbe. Festival bo kvalitetno dopolnil 

poletno kulturno dogajanje v starem mestnem jedru, s čimer se bo ptujsko gledališče vključilo 

v sicer razgibano festivalsko ponudbo na Ptuju. Gledališčniki načrtujejo povezovanje z 

drugimi ptujskimi festivali. 

 

CILJI 

 

 Ustvariti prepoznaven in odmeven gledaliških poletnih festivalov, čim bolj samostojen 

in neodvisen od javnih finančnih virov.  

 Obogatiti poletno kulturno ponudbo. 

 Ponuditi atraktiven program za preživljanje prostega časa. 

 Vključevanje v ptujska informativna in promocijska (turistična) gradiva. 

 Povečanje prepoznavnosti in promocija mesta kot kulturnega središča. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Izvedba enkrat letno 2016–2019, konec junija, začetek julija. 

 Viri financiranja: lastna, sponzorska in donatorska sredstva.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MGP, slovenska gledališča in gledališke skupine iz Slovenije in bližnje okolice. 

  

2.8.2 Festival Monodrama  

 

V MGP po nekajletnem premoru načrtujejo ponovno izvedbo nekoč odmevnega gledališkega 

festivala Monodrama, katerega začetki segajo v leto 1998. Ta festival, ki je svojevrsten 

poklon igralcu in njegovi ustvarjalnosti, spremlja aktualno dogajanje na področju 

monodramske gledališke dejavnosti in prikazuje prerez najpomembnejših predstav te vrste, in 

sicer v slovenskem prostoru ter v sosednjih deželah. Ob tem bodo potekale tudi spremljevalne 

prireditve, pogovori z ustvarjalci in okrogle mize. Strokovna komisija festivala bo sestavljena 

iz eminentnih gledališčnikov in dobitnikov Borštnikovega prstana. Festival Monodrama bo 

imel mednaroden značaj, je bienalno načrtovan in tekmovalnega značaja.  
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CILJI 

 

 Ponovno izvajati Festival Monodrame, ki po svoji strokovni in umetniški vrednosti 

predstavlja izvirno kulturno ponudbo.  

 Ponuditi vrhunsko gledališko produkcijo mednarodnega značaja. 

 Povečanje prepoznavnosti in promocije mesta kot kulturnega središča z vrhunsko 

kulturno ponudbo. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival bo potekal bienalno z začetkom v letu 2017 (konec novembra, začetek 

decembra). 

 Predvidena ocena stroškov znaša 26.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za 

kulturo, MO Ptuj,  lastna sredstva.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MGP.  

 

2.8.3 Kino brez stropa 

 

Letni kino Kino brez stropa vsako poletje na Ptuj prinaša (vsaj) sedem zaporednih dni 

živahnega filmskega in obfilmskega dogajanja na zanimivih prizoriščih na prostem (dvorišče 

dominikanskega samostana, dvorišče ptujskega gradu, predvidena so še nova prizorišča). 

Prikazuje žanrsko ter po avtorski poetiki in geografskem poreklu raznolike filme, ki so iz 

takšnih ali drugačnih razlogov vredni, da si jih občinstvo pozorno ogleda. Filmske projekcije 

obogatijo kakovostni spremljevalni dogodki ter program za otroke oziroma družine. Vse 

poteka brez vstopnin. 

 

CILJI 

 

 Rast in razvoj Kina brez stropa kot ene osrednjih tradicionalnih poletnih festivalskih 

prireditev v MO Ptuj ob podpori lokalne skupnosti. 

 Vrnitev Festivala na njegovo pravo prizorišče – na prosto.  

 Vključevanje v ptujska informativna in promocijska (turistična) gradiva. 

 Popularizacija filmske umetnosti. 

 Filmska vzgoja vseh starostnih skupin občinstva. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Projekt poteka vsako leto v  poletnih mesecih. 

 Viri financiranja: MO Ptuj ter sponzorska in donatorska sredstva.  
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj in Mestni kino Ptuj. 

 

2.8.4 PTUJAZZ Festival 

 

Ptuj še nima svojega jazz festivala, čeprav ima neverjetno veliko število študentov jazza, 

mladih jazz glasbenikov, kot tudi ljubiteljev in poslušalcev te glasbene zvrsti. Festival bo 

trajal od 3 do 4 dni in se bo povezal z legendarnim Burghausen jazz festivalom. Vseboval bo 

koncerte znanih jazz glasbenikov iz tujine in Slovenije, istočasno pa bodo potekale tudi 

delavnice za mlade glasbenike. Program bo zasnovan večplastno, z atraktivnimi programi za 

zahtevno publiko ter s primerno poučnimi za mlade poslušalce. Koncerti bodo v dvorani 

Glasbene šole Karol Pahor, dominikanskem samostanu, na ptujskem gradu, v Hotelu Mitra ter 

v DomuKULTure - muziKafe, v dvorani Gimnazije Ptuj ter na ulicah in trgih.  

 

CILJI 

 

 Jazz festival bo nova kulturna ponudba na Ptuju in vez z uveljavljenim v nemškem 

Burghausnu. 

 Neformalno izobraževanje mlajše in starejše publike, izobraževanje mladih 

glasbenikov.  

 Širitev kulturnega programa v različne klubske prostore in na zunanja prizorišča 

mestnega jedra.  

 Povečanje priložnosti za kulturni turizem.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival bo potekal od leta 2017, v pomladanskih oziroma jesenskih mesecih. 

 Predvidena ocena stroškov znaša 15.000 EUR. Viri financiranja: Jazz Burghausen 

Festival, MO Ptuj, prihodki od vstopnin, drugi viri.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj in Društvo Arsana. 

 

2.8.5 Mednarodni festival Folklorni kimavčevi večeri 

 

Festival Folklorni kimavčevi večeri je mednarodna predstavitev ljudske kulturne dediščine. 

Poteka v začetku septembra, odvija pa se na Ptuju, v primestnem okolju ter v krajih na 

Dravskem in Ptujskem polju, Slovenskih goric in Haloz. Na srečanje so vabljene folklorne 

skupine, ljudski pevci in godci, ki poustvarjajo in predstavljajo avtentične plese, pesmi, 

glasbo in šege ter navade regije, v kateri delujejo. Sodelujoče skupine se predstavijo v 
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osnovnih šolah ter širši publiki na nastopih ter v sprevodu skozi mesto Ptuj. Osnovne  

vrednote festivala so ohranjanje in predstavljanje ljudske kulturne dediščine in njenih 

tradicionalnih oblik, izobraževanje mladih in spodbujanje k pozitivnemu odnosu do etnološke 

tradicije. V prihodnje bodo v program vključena tudi druga področja etnologije, muzikologije, 

starih obrti ter uprizoritvene umetnosti v najširšem pomenskem smislu. 

 

CILJI 

 

 Širitev festivala z raznovrstnejšim spremljevalnim programom (delavnice za otroke in 

odrasle, pripovedovanje ljudskih zgodb in pravljic, koncerti, povezani z ljudskim 

izročilom oz. koncerti skupin, ki podajajo sodobno interpretacijo izročila). 

 Organizacija strokovnih posvetov, ki bi povezali področje folklorne dejavnosti, 

etnologije in etnomuzikologije. 

 Prikaz domačih obrti, rokodelcev in domače tradicije oblačil, obutve, uporabnih 

predmetov in podobnega. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival poteka enkrat letno, meseca septembra. 

 Predvidena ocena stroškov znaša 17.000 EUR. Viri financiranja: pretežen del stroškov 

nosijo kulturna in folklorna društva s Ptuja in okolice, lokalne skupnosti občin 

Spodnjega Podravja, donatorska sredstva. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

OI JSKD Ptuj, Folklorna skupina KD Rogoznica, Folklorna skupina Bolnišnica DPD 

Svoboda Ptuj, ZKD Ptuj. 

 

2.8.6 Festival sodobne umetnosti Art Stays 

 

Festival sodobne umetnosti Art Stays, ki poteka na Ptuju od leta 2003, je postal ena največjih 

in najpomembnejših prireditev vizualne umetnosti v Sloveniji in širši regiji. Temeljni cilj 

festivala je promocija in popularizacija sodobnih vizualnih umetniških praks. Vsako leto 

privabi okrog 100–120 umetnikov, ki predstavljajo raznolik spekter vrhunske sodobne 

umetnosti, njenih tehnik in šol/slogov (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, performativne 

umetnosti, site-specific projekti, public art, novi mediji, light art). Festival je umeščen v 

mestne galerije in druge razstavne prostore, v zadnjih letih pa tudi na mestne trge, ulice, 

dvorišča, trgovske centre, parke, … V program festivala se sistematično vključuje tudi 

grafitarska subkultura. Z načrtno krepitvijo mednarodne mreže sodelavcev in soorganizatorjev 

(kuratorji, tuje galerije kot partnerji) festival ne zagotavlja le vrhunskosti razstav in 

umetniških projektov, temveč prispeva tudi k prepoznavnosti sodobne slovenske umetnosti v 

mednarodnem prostoru, saj redno vključuje izbor sodobnih slovenskih umetnikov. 
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CILJI 

 

 Promocija in popularizacija sodobne likovne/vizualne umetniške ustvarjalnosti v 

lokalnem in širšem slovenskem prostoru. 

 Spodbujanje sodobnega umetniškega raziskovanja in novih umetniških praks (festival 

je tudi umetniški laboratorij, ki spodbuja pluralizem sodobne vizualne umetnosti in 

prepletanje njenih zvrsti).  

 Promocija sodobne slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru. 

 Promocija Ptuja kot destinacije sodobne likovne ustvarjalnosti. 

 Revitalizacijo lokalnega ptujskega okolja. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival poteka enkrat letno, v poletnih mesecih. Razstave so na ogled tudi po koncu 

festivala. 

 Predvidena finančna konstrukcija je 42.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za 

kulturo RS, sredstva razpisov MO Ptuj. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

KUD Art Stays v sodelovanju z lokalnimi organizatorji. 

 

2.8.7 Glasbeni festival Arsana 

 

Mednarodni glasbeni festival Arsana uspešno poteka od leta 2009 in je izrednega pomena za 

Ptuj, njegovo širšo okolico in za slovenski prostor, saj privabi tudi do 20.000 gostov. Obsega 

koncerte klasične, jazz, etno in world glasbe uveljavljenih slovenskih in tujih umetnikov in je 

zasnovan tako za zahtevno publiko kot za širši krog občinstva. Njegova posebna odlika je 

vključevanje lastne produkcije in slovenske avtorske glasbe. Med povabljenimi so tudi ptujski 

umetniki. Koncerti se odvijajo na različnih notranjih in zunanjih prizoriščih mestnega jedra 

Ptuja. Ob festivalskih dogodkih poteka raznovrsten spremljevalni program: seminarji, 

predavanja, otroški festival, okrogle mize, kulinarični dogodki, poulično dogajanje, delavnice, 

… Glasbeni festival Arsana je postal eden osrednjih te vrste na Slovenskem in v zadnjih letih 

dosegel mednarodno prepoznavnost, s čimer se je uvrstil med tiste kulturne dejavnike v MO 

Ptuj, ki bistveno vplivajo na kvalitetno življenje širše skupnosti in na porast kulturnega 

turizma v regiji.  

 

CILJI 

 

 Vrhunska ponudba koncertov klasične, jazz, etno in world glasbe uveljavljenih 

slovenskih in tujih umetnikov. 

 Oživljati staro mestno jedro. 
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 Dodajati kvalitetne vsebine turističnim ponudnikom. 

 Prispevati k povečanemu številu turističnih nočitvenih kapacitet. 

 Promovirati mesto Ptuj v tujini in po Sloveniji. 

 Meščanom in gostom ponujati vsebine za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival bo še naprej potekal periodično vsako leto, ob koncu julija. 

 Predvidena ocena stroškov znaša 150.000 EUR. Viri financiranja: lastna sredstva od 

prodaje vstopnic, razpisi MO Ptuj in Ministrstva za kulturo, sponzorji in donatorji.   

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Društvo Arsana. 

 

2.8.8 Festival Dnevi poezije in vina 

 

Festival Dnevi poezije in vina je osrednja pesniška manifestacija v Sloveniji in širši regiji in 

bo v letu 2016 praznoval 20. obletnico delovanja, od tega sedmo na Ptuju. Zaradi obletnice in 

dejstva, da je Ptuj središče edine evropske platforme za poezijo, prepoznane s strani Evropske 

komisije, bo dogajanje v letu 2016 bogatejše kot kadarkoli doslej. V štirih dneh med 23. in 27. 

avgustom je načrtovanih okrog 60 dogodkov, na čelu z velikimi pesniškimi branji na 

Vrazovem trgu. Presežek ob okrogli obletnici bo svetlobna inštalacija italijanskega umetnika, 

nagrajenca beneškega bienala Marca Nerea Rotellija, ki bo ob ustrezni finančni podpori vse 

poletje bogatila Ptuj (velikopotezno in od daleč prepoznavno osvetlitev obzidja ptujskega 

gradu z verzi) in na ta način privabljala nove obiskovalce. Instalacija bo čez vso poletje 

priložnost za promocijo vseh ptujskih poletnih festivalov. Vrhunska mednarodna vsebina 

festivala poezije in vina, ki občinstvu prinaša najboljše iz svetovne poezije ter domače 

glasbene, vizualne, filmske, gledališke in drugih umetnosti, je doslej prepričala na tisoče 

obiskovalcev in na Ptuj privabila ciljno publiko iz vse Slovenije in tujine. 

 

CILJI 

 

 Postati najpomembnejši literarni dogodek v tem delu Evrope. 

 Etablirati Ptuj in Slovenijo kot ciljno kulturno turistično destinacijo. 

 Pridobiti stalno in raznovrstno občinstvo. 

 Povezovati se z različnimi lokalnimi predstavniki, pri čemer velja še posebna skrb 

ranljivim skupinam, mladim in visoko kvalificiranim brezposelnim. 

 Prispevati k povečanju prometa ponudnikom turističnih storitev. 

 Vzpostavljati nove standarde in na novo osmišljati staro mestno jedro. 
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ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Festival poteka vsako leto, meseca avgusta. 

 Predvidena ocena stroškov znaša 180.000 EUR. Viri financiranja: Ministrstvo za 

kulturo RS, MO Ptuj, sponzorska in donatorska sredstva. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Beletrina, zavod za založniško dejavnost, v sodelovanju z društvi in zavodi.  

 

2.8.9 KUD DomKULTure - muziKafe   

 

DomKULTure - muziKafe je postal priljubljeno središče žanrsko raznolikega kulturnega 

dogajanja v osrčju starega mestnega jedra. Umetniški program društva presega klišeje 

običajnih organizatorjev kulturnih dogodkov, saj večinoma privablja nekomercialne projekte, 

ki so plod kreativnih in inovativnih avtorjev oziroma ustvarjalcev izven običajnih in 

pričakovanih vzorcev. Odlika programa je tudi spodbujanje medsebojnega sodelovanja 

umetnikov, kar vodi do ustvarjanja novih, večkrat naravnost presenetljivih projektov. Posebna 

vrednota je enovitost v različnosti, kar je mogoče doseči le z izjemno tankočutnim 

vrednotenjem in povezovanjem posameznih dogodkov.  Program obsega najrazličnejše žanre, 

ki sodijo h glasbeni, gledališki, k likovni in literarni umetnosti ter predstavlja živahen in 

neprestan pretok aktualnih, prodornih, kvalitetnih in skrbno izbranih kulturnih dogodkov, ki 

pomenijo izvirno produkcijo na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Letni program zajema:  

 Ciklus koncertov (24 koncertov). 

 Literarni ciklus (12 literarnih večerov). 

 Ciklus predavanj, pogovorov in srečanj (12 dogodkov). 

 Ciklus otroških predstav ( 6 predstav). 

 Sodelovanje z različnimi festivali v MO Ptuj: Festival dnevi poezije in vina, Festival 

Arsana, Festival Art Stays, … 

 

CILJI 

 

 Prispevati k dvigu kakovosti društvene ustvarjalnosti, spodbujati kulturni razvoj. 

 Dopolnjevanje programske ponudbe, razvojna in trajnostna naravnanost, uresničevanje 

ciljev, ki so pomembni v regijskem, nacionalnem ali mednarodnem merilu. 

 Izobraževati mlajše in starejše generacije občinstva ter oblikovati ozaveščene in 

kritične poslušalce.  

 Prispevati h kulturni raznolikosti, spoznavanju kultur in ohranjanju izročila.  

 Sodelovati z javnimi organizacijami s področja kulture. 

 Vključevanje v javno kulturno infrastrukturo. 

 Širiti prepoznavnost Ptuja kot mesta kreativnih kulturnih dogodkov.  
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ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Dogodki potekajo skozi vso leto. 

 Predvideni stroški, ki zajemajo vse štiri cikluse, so 22.000 EUR (koncerti, literarni 

večeri, pogovori, predavanja, glasbene in otroške predstave). Viri financiranja: 

vstopnina, sredstva razpisov MO Ptuj, donatorjev in sponzorjev. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

KUD DomKULTure v sodelovanju s kulturnimi institucijami, z društvi in s samostojnimi 

umetniki iz Slovenije in drugod. 

 

2.8.10 Salon Sauvignon Ptuj  – Umetnost dobrega življenja  

 

Festival Salon Sauvignon je prvenstveno namenjen vinski kulturi in s tem gospodarski 

dejavnosti, vendar se programsko usmerja tudi h kulturnim dejavnostim, kar ga upravičeno 

uvršča med pomembne kulturne dogodke ptujske lokalne skupnosti. V pestrosti celinskih 

vinskih sort, ki jih premore Vinorodna dežela Podravje, Ptuju najbolj pristoji sauvingon. 

Salon Sauvignon Ptuj 2016 bo tako kot leta 2015 tudi v prihodnjih letih naznanil začetek 

ptujskega kulturnega festivalskega poletja, v prvi polovici maja, kot festival vina, kulinarike 

in lepih umetnosti, tokrat pod sloganom Umetnost dobrega življenja. Prireditev bo med 

drugim namenjena študijski turi za novinarje, odprtju razstave mojstra fotografije Stojana 

Kerblerja, skupaj s ptujsko slikarko mlajše generacije Tjašo Čuš. Osrednji del festivala bo 

vsako leto potekal v dominikanskem samostanu, kjer bo predstavljenih preko sto vrhunskih 

sauvignonov iz vseh najpomembnejših vinogradniških območij sveta, predvsem pa iz 

Slovenije, soseščine in bližnjih vinorodnih območij. Del prireditve bo namenjene  enološkim 

predavanjem svetovno priznanih strokovnjakov. Ograjeno dvorišče s kipom Florijana bo 

namenjeno koncertiranju, zunanje dvorišče, Sončni park, pa bo ponovno prizorišče večernih 

koncertov, ki bodo zaokrožili vsakoletno prireditev. 

 

CILJI 

 

 Se uvrščati na svetovni zemljevid mest vina, kulinarike, turizma in vrhunske kulture. 

 Na Ptuj umestiti vrhunski enološki, kulinarični, kulturni, promocijski in protokolarni 

dogodek, ki se turističnemu gospodarstvu ponudi kot izjemen turistični produkt. 

 Promocija ptujske turistične destinacije, ptujske kulturne umetnostnozgodovinske 

dediščine, kulturne produkcije in ptujskih osebnosti iz sveta umetnosti. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Dogodek poteka enkrat letno, v  maju. 
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 Viri financiranja: sponzorska sredstva, prodaja vstopnic, javna sredstva lokalnih 

skupnosti Spodnjega Podravja.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

ZRS Bistra Ptuj z zunanjimi sodelavci. Slavko Podbrežnik Dobnik (vodja projekta), Bojan 

Kobal, Andrej Sajko in Smiljan Benkovič (strokovni vodje). 

 

2.8.11 Festival Parzival 

 

Ptuj naj postane pripovedovalsko mesto – mesto zgodb ali v mednarodni oznaki: »Storytelling 

town«, saj nosi v svojem spominu prav to – tisočletja zgodovine in zgodb, ki jih lahko 

obiskovalci podoživijo in ponotranjijo. Ena najpomembnejših tematik tega območja je ep o  

svetem Gralu ali Parzivalu, katerega del zgodbe se je odvijal na slovenskih tleh. Njegova 

oživitev bi Ptuj umestila ne le v evropski, temveč tudi v svetovni prostor poezije in govorjene 

besede. Mednarodni simpozij Parzival  na Ptuju se je v letu 2013 izkazal kot odlična tema v 

najširšem možnem smislu. Tudi v bodoče bi takšno večplastno dogajanje, izobraževanje 

pripovedovalcev s predavanji in delavnicami ter dogodki z nastopi za domačine in tuje 

obiskovalce, umestilo Ptuj na zemljevid srednjeveške dediščine in sodobne veščine umetnosti  

pripovedovanja. Začelo se je prevajanje epa v slovenski jezik, ker je osnova, da epu sledi tudi 

domača publika.  

 

CILJI 

 

 Ptujska srednjeveška dediščina pridobi prepoznavno mesto v evropskem prostoru. 

 Promocija Ptuja skozi znanstveno in strokovno dejavnost. 

 Domačini se skozi »storytelling« aktivno povežejo v mednarodni prostor, kar je še 

posebej pomembno za mlajše generacije. 

 Ptuj kot »storytelling town« – mesto tisočerih zgodb je marketinški prijem z dobro 

zasnovo za uspeh.  

 Otroci dobijo junaka, visok ideal evropskega človeka, o katerem pripovedujemo skozi 

slikanice in pripovedovalske dogodke po šolskih ustanovah  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Realizacija od leta 2017 naprej kot projekt širše lokalne skupnosti Spodnjega 

Podravja. Leta 2017 je v načrtu večji simpozij z  mednarodno udeležbo (sodelovanje z 

ZRS Bistra Ptuj). 

 Viri financiranja: ZRS Bistra Ptuj, sredstva z razpisov lokalnih skupnosti, MO Ptuj in 

drugih občin, sponzorstvo in donacije. 
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Pripovedovalci zgodb: Ljoba Jenče, Ivan Peternelj, Petra Špehar, Maja Juvan Stough, Barbara 

Korun, Darja Zagorc idr. Predavatelji: Davor Peršič, Andrew Wolpert, Alexander Mackenzie, 

Inger Lise Oelrich, Micaela Sauber in drugi.  Pajn, Zavod za sonaravno bivanje iz Cerknice, 

vodenje projekta v sodelovanju s KUD Sredina in ustanovami na Ptuju (Knjižnica Ivana 

Potrča Ptuj, PMPO, minoritski in dominikanski samostan,  MuziKafe, Hotel Mitra idr). 

 

2.7.12 Druge prireditve v Mestni občini Ptuj 

 

Z mestnimi prireditvami oziroma proslavami ob posebnih priložnostih utrjujemo nacionalno 

identiteto in pripadnost domačemu mestu. Z njimi zaznamujemo spominske dneve,  posebne 

dogodke in etnološko tradicijo, hkrati pa predstavljajo spodbudo in priložnost za kulturni 

program v izvedbi domačih in gostujočih izvajalcev. Vsako leto se na Ptuju zvrstijo naslednje 

večje prireditve: Martinovanje, Silvestrovanje, Kurentovanje, Dobrote slovenskih kmetij, 

Rimske igre, Grajske igre in Festival domače zabavne glasbe, ob tem pa proslave ob 

občinskih in državnih praznikih. 

 

CILJI 

 

 Spodbujati kontinuiteto tradicionalnih prireditev. 

 Ohraniti kvaliteto in zagotoviti nadgradnjo z dodatnimi vsebinami. 

 Povezovanje organizatorjev prireditev. 

 Privabiti domačine in obiskovalce od drugod. 

 Širiti prepoznavnost Ptuja kot mesta raznolikih kulturnih vsebin. 

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

MO Ptuj, Javne službe Ptuj v sodelovanju z zavodi, društvi, šolami, vrtci in drugimi. 
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2.9 KULTURNI TURIZEM 

 

Mesto Ptuj z okolico je zanimiva destinacija za kulturni turizem, katerega osnovni namen je 

spoznavanje in odkrivanje kulture ali pridobivanje znanja. Njegove dobrine so tako nesnovna 

kot snovna kulturna dediščina ter živo ustvarjanje. Kot ugotavljajo mnogi, zgolj posedovanje 

oziroma prisotnost umetnostne dediščine ni dovolj za razvoj kulturnega turizma. Da se 

ustrezni atributi pretvorijo v kulturni turizem, so potrebni: primerna ohranjenost in 

namembnost materialne arhitekturne dediščine, dostopnost arheološke, kulturnozgodovinske 

in etnološke dediščine ter kvaliteta, izvirnost in izjemnost žive kulture. Hkrati pa je treba 

zagotoviti ustrezno turistično informacijsko infrastrukturo in koordinacijo institucij, ki 

ohranjajo in snujejo kulturo.  

Trenutno Ptuj nima izdelane celostne turistične podobe oziroma podobe in slogana, po 

katerem bi bilo mesto prepoznano po svojih zgodovinskih znamenitostih in kulturnem 

ustvarjanju. Prepoznano je, da je potrebno v turizmu bolje izkoristiti kulturne danosti in 

kreativno produkcijo, tudi zato, da bodo dividende iz turizma lahko zagotavljale vir za 

ustvarjanje nove kulture in revitalizacijo starega mestnega jedra.  

 

CILJI 

 

 Turistična oživitev starega mestnega jedra. 

 Tradicionalne prireditve, festivale in kulturne dogodke povzdigniti za turistično 

komponento. 

 Organizacija prireditev (zabavnih in etnoloških), pomembnih za Mestno občino Ptuj 

(Kurentovanje, Poletna noč, Martinovanje, Ptujska pravljica, Silvestrovanje…). 

 Prepoznavnost mesta Ptuj skozi kulturno dogajanje in tematsko ponudbo. 

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Obdobje izvedbe je od 2016 do 2019  

 Viri financiranja: proračunska sredstva Mestne občine Ptuj, sponzorska in evropska 

sredstva.  

 

IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

Javni zavod Zavod za turizem Ptuj bo krovna organizacija, ki ji bo z ustanovitvijo zaupana 

naloga turističnega upravljanja in koordinacije z namenom, da Ptuj postane butična turistična 

destinacija za obiskovalce z izdelanim odnosom do kulture. Zavod za turizem Ptuj bo cilje 

uresničeval v sodelovanju z javnimi ustanovami na področju kulture (PMPO, MGP, KIPP, 

ZAP, CID Ptuj, ZRS Bistra Ptuj, ZKD, JSKD, CPA) ter organizatorji festivalov in kulturnih 

dogodkov.  
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2.10 VEČPREDSTAVNOSTNA UMETNOST 

 

2.10.1 Hiša ustvarjalnosti mladih 

 

Hiša ustvarjalnosti mladih kot večpredstavnostni (multimedijski) center za mladinsko 

ustvarjalnost v prostorih mestnega kina je projekt, ki se bo razvijal v skladu s prostorskimi, 

tehničnimi, materialnimi in kadrovskimi zmožnostmi. Kot središče bo na voljo za izvajanje 

naslednjih kulturnih mladinskih dejavnosti:  

 filmska dejavnost, kinematografija,  

 glasbena in plesna dejavnost,  

 literarna in novinarska dejavnost,  

 razstavna in festivalska dejavnost,  

 družabni prostor za ustvarjalce in obiskovalce. 

Trenutno je med mladimi na Ptuju precej glasbenih skupin in ustvarjalcev, ki potrebujejo 

osnovne pogoje za delovanje, možnosti snemanja in izvajanje glasbene produkcije. Podoben 

interes je tudi za video dejavnost, ki potrebuje možnosti za delovanje in izobraževanje. 

Mladim želimo ponuditi izobraževanje in opremo za ustvarjanje na področju 

večpredstavnostnih umetnosti, za kar pa je potrebno zagotoviti ustrezno usposobljene 

mentorje. Središče se bo razvijalo v odvisnosti od pogojev in hkrati interesov med ciljno 

populacijo. Z organiziranjem vrhunskih dogodkov, ustvarjanjem prijetnega ambienta in stalno 

skrbjo za razvoj mladih na kulturnem področju želimo postati edinstveno središče 

večpredstavnostnih umetnosti, ki bo omogočalo ustvarjanje in srečevanje avtorjev 

večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin ter uvajalo nove trende v kulturni 

ustvarjalnosti na območju celotnega Spodnjega Podravja. 

 

CILJI 

 

 Spremljati nove trende in biti vodilni v uvajanju le teh. 

 Zagotoviti boljše delovne in prostorske pogoje obstoječim kulturnim dejavnostim. 

 Zagotoviti ustrezno usposobljene mentorje in ustrezno opremo za ustvarjanje. 

 Sodelovanje z drugimi sorodnimi, predvsem kulturnimi mladinskimi organizacijami. 

 Aktivno povezovanje različnih kulturnih dejavnosti s širšim kulturnim okoljem. 

 Celostno ohranjanje in razvoj kulturne dediščine ter njeno povezovanje s sodobnim 

življenjem in ustvarjanjem.  

 

ČAS IZVEDBE, OCENA FINANČNIH STROŠKOV IN VIRI 

 

 Realizacija projekta bo potekala v letih od 2018. 

 Viri financiranja: sredstva lokalne skupnosti, z razpisi državnega in mednarodnega 

značaja.   
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IZVAJALCI DEJAVNOSTI 

 

CID Ptuj, Mestni kino Ptuj, v sodelovanju z mentorji, društvi in zavodi. 
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3 JAVNI ZAVODI  IN ORGANIZACIJE NA PODROČJU KULTURE V 

MESTNI OBČINI PTUJ 

 

3.1 POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ 

 

Status zavoda 

 

PMPO opravlja javno službo na območju MO Ptuj ter občin Destrnik, Dornava, Gorišnica, 

Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Majšperk, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih 

goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Ormož, Sv. Tomaž pri Ormožu in Središče ob 

Dravi za področje arheologije, etnologije in likovne umetnosti, obrti in trgovine ter 

zgodovine. Muzej izvaja javno službo tudi na področju likovne umetnosti od začetka 20. 

stoletja dalje in za Republiko Slovenijo nacionalno pomembne arheološke zbirke in zbirke 

glasbil, orožja in tapiserij. 

 

Nastanek PMPO sega v leto 1893, ko so člani ptujsko-prometnega društva Ptuj ustanovili 

muzejsko društvo, v okviru katerega je deloval lokalni muzej. Leta 1895 je prof. Franc Ferk 

muzeju poklonil obsežno zasebno zbirko in tako so v letu 1896  združili lokalni in Ferkov 

muzej in ga preimenovali v mestni Ferkov muzej. Leta 1945 je bil muzeju zaupan v 

upravljanje še grajski kompleks. 

S priključitvijo ormoške občine leta 1963 kot soustanoviteljice je dobil muzej širši pomen in 

se je od takrat imenoval Pokrajinski muzej Ptuj (vnaprej PMP). Od 1963 do 2005 sta bili 

ustanoviteljici javnega zavoda PMP MO Ptuj in Občina Ormož. Do ponovnega 

preoblikovanja PMP v PMPO je prišlo leto 2008 in naslednjo leto je bila ponovno 

vzpostavljena enota Ormož, ki ima svoje prostore v ormoškem in velikonedeljskem gradu. V 

času delovanja muzeja so prejeli muzejski strokovni delavci za svoje strokovno delo številna 

priznanja, ki so jih podelile slovenske strokovne organizacije in MO Ptuj. 

 

Dejavnost zavoda 

 

Zavod opravlja na področjih varstva premične kulturne dediščine kot javno službo naslednje 

naloge: 

 

 evidentiranje in dokumentiranje kulturne dediščine in muzejskega gradiva na območju 

svojega delovanja;  

 zbira, ureja, hrani, ohranja, dokumentira, proučuje in raziskuje premično kulturno 

dediščino na območju svojega delovanja;  

 posreduje podatke v register kulturne dediščine;  

 pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine s svojega 

delovnega področja;  

 posreduje razstave in v drugih oblikah predstavlja domačo in tujo kulturno dediščino;  
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 skrbi za pravilno vzdrževanje, ustrezno rabo in ohranjanje premičnih spomenikov in 

sodeluje z drugimi imetniki, ki jih hranijo;  

 ugotavlja in predlaga razglasitev dediščine za spomenik ali znamenitost in pripravlja 

strokovne osnove za razglasitev;  

 konserviranje in restavriranje gradiva; 

 opravljanje znanstveno-raziskovalnih nalog različnih področij;  

 organizacija strokovnih in znanstvenih srečanj in seminarjev;  

 sodeluje z drugimi muzejskimi in znanstvenimi ustanovami;  

 pripravljanje in izvajanje pedagoških in andragoških programov ter programov za 

skupine s posebnimi potrebami, sodelovanje z izobraževalnimi in vzgojno-

izobraževalnimi organizacijami;  

 vodenje strokovne knjižnice za področja svoje dejavnosti;  

 izdajanje publikacij, ki izhajajo iz dejavnosti zavoda ali so ji namenjene;  

 strokovno osebje muzeja nudi javnosti pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč s 

svojega delovnega področja;  

 prodaja muzejskih publikacij in predmetov, povezanih z dejavnostjo muzeja; 

 izvajanje drugih nalog v skladu z zakonom in potrjenim programom dela in finančnim 

načrtom.  

 

Kadrovska organiziranost 

 

PMPO izvaja javno službo v osemnajstih občinah na območju Spodnjega Podravja. Z 

obstoječo kadrovsko zasedbo opravlja naloge, ki so potrebne za strokovno in učinkovito 

izvajanje javne službe ter za varovanje, ohranjanje in promoviranje kulturne dediščine. V 

PMPO je bilo na dan 1. 10. 2015 zaposlenih 38 delavcev, od tega 28 delavcev za nedoločen 

čas in 10 delavcev preko programa Javnih del. Delo je organizirano v petih oddelkih: 

arheološki, etnološki, kulturnozgodovinski, zgodovinski in konservatorsko-restavratorski 

oddelek. Ostale organizacijske enote zajemajo upravo, pedagoško službo, Miheličevo galerijo, 

muzejsko knjižnico, vzdrževanje in OE Ormož. 

 

Poslanstvo in vizija 

 

PMPO bo na območju svojega delovanja nadaljeval z dejavnostjo varstva, raziskovanja in 

prezentacije premične kulturne dediščine in tudi z zbiralno politiko. Strokovni sodelavci 

muzeja skrbijo za raziskovanje posameznih predmetov in zbirk ter za izdajanje strokovnih 

publikacij. Ustanova podpira permanentno izobraževanje vseh zaposlenih tako v matičnem 

muzeju kakor tudi v organizacijski enoti Ormož. V naslednjih letih bo posebna pozornost 

namenjena posodobitvi stalnih muzejskih zbirk in povečanju števila obiskovalcev muzeja. 
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Cilji 

 

Prezentacija premične dediščine v muzeju od nekdaj temelji na stalnih zbirkah (najbolj 

reprezentativne so v ptujskem gradu). Cilj je njihovo posodabljanje, dopolnjevanje in širitev v 

okviru prostorskih in finančnih zmožnosti. Obnova zbirk pomeni predstavitev novih dognanj 

in posodobitev razstav.  

Celovita ureditev grajskega kompleksa (stavbe, hortikulturna ureditev) in koncentriranje vseh 

muzejskih služb in dejavnosti v kompleksu.  

Vsi projekti v okviru PMPO, stalne razstave, občasne razstave, publikacije, predavanja in 

drugo so namenjeni strokovni in laični javnosti, doživljanju kulturnih dobrin, estetski vzgoji 

in ne nazadnje permanentnemu izobraževanju mladine in odraslih. 

 



62 
 

 

3.2 ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU 

 

Status zavoda 

 

Državno javno arhivsko službo izvaja sedem javnih arhivov, med njimi tudi Zgodovinski 

arhiv na Ptuju, ki pokriva območje upravnih enot Ptuj in Ormož. V upravnem in strokovnem 

smislu se povezuje z Ministrstvom za kulturo in Arhivom Republike Slovenije. Sredstva za 

izvajanje programa varstva arhivskega gradiva, ki obsega vse strokovne in upravne naloge, ki 

jih arhivi opravljajo v okviru javne službe, zagotavlja Ministrstvo za kulturo. 

 

Dejavnost zavoda 

 

Ptujski arhiv opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na javno in zasebno dokumentarno in 

arhivsko gradivo, nastalo pri delu državnih organov, lokalnih samoupravnih skupnostih ter 

nosilcih javnih pooblastil in javnih služb, ki jih je ustanovila država in delujejo na območju 

upravnih enot Ptuj in Ormož. Pri uporabi arhivskega in dokumentarnega gradiva so arhivi 

zavezani varovati vse vrste tajnosti javnega arhivskega gradiva (uradne, vojaške, poslovne, 

poklicne), še posebej pa osebne podatke, ki se nanašajo na zasebnost posameznika. Ptujski 

arhiv je samostojen javni zavod, ki deluje v sklopu Ministrstva za kulturo RS, ki je tudi 

njegov ustanovitelj. 

 

Arhiv opravlja v okviru javne službe: 

 vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi 

z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega 

nadzora in usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;  

 vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega 

dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni 

obdelavi;  

 pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega 

gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo 

arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;  

 hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;  

 vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;  

 evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, 

dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje 

vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;  

 evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva in fizičnih oseb;  

 sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje in izvajanje 

strokovnega nadzora;  

 dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje predpisov oziroma kopij dokumentov 

ter potrdil na podlagi dokumentov;  

 posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;  
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 opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, 

povezanih z arhivskim gradivom;  

 izdajanje publikacij.  

 

Kadrovska organiziranost 

 

Delo v ptujskem arhivu je organizirano v štirih oddelkih: Oddelek za gradivo uprave in 

pravosodja, Oddelek za gradivo gospodarstva, Oddelek za gradivo družbenih dejavnosti in 

Oddelek za starejše gradivo. Znotraj arhiva prav tako deluje Čitalnica in Pisarna za izdajo 

dokumentov. Skupaj z upravo, arhivskimi tehniki, računalniškim tehnikom in hišnikom je v 

arhivu zaposlenih 12 oseb. 

 

Poslanstvo in vizija 

 

»Kakovostna hramba arhivskega gradiva je dolžnost, dostop do javnega arhivskega gradiva je 

pravica« (Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017, ReNPK14–17).  

Arhivsko gradivo je pomembno za ohranjanje narodovega spomina in njegove zavesti, je 

kulturni spomenik, obenem pa je njegova dokazna vrednost pomembna za pravno varnost 

države, njenih ustanov in državljanov. Prav tako predstavlja temeljni kamen informacijske 

družbe. 

 

Poslanstvo ptujskega arhiva je izvajanje celovite arhivske javne službe (53. člen ZVDAGA), 

pri čemer je najpomembnejše vrednotenje, pridobivanje, strokovno obdelovanje javnega in 

zasebnega arhivskega gradiva, hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva ter 

posredovanje le-tega zainteresirani javnosti. S svojimi razstavami, izobraževanji, dnevi 

odprtih vrat, predavanji, vodenjem šolskih skupin… približujemo bogastvo informacij 

arhivskega gradiva lokalnemu prebivalstvu in s tem širimo svojo prepoznavnost v lokalnem in 

širšem okolju. 

 

Cilji 

 

Strateški načrt kot dokument razvoja in delovanja Zgodovinskega arhiva na Ptuju v obdobju 

2015–2019 upošteva prioritetne usmeritve Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 

2014–2017 (ReNPK14–17) in je, tako kot vedno, kompromis med zahtevami stroke na eni 

strani ter kadrovskimi, prostorskimi in finančnimi možnostmi na drugi strani. Uresničitev 

ciljev strateškega načrta se povezuje z letnim načrtovanjem dela, kjer se določi operativne 

cilje, potrebna finančna in kadrovska sredstva. 

Splošni strateški cilj je izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje na arhivskem področju ob 

upoštevanju načel, ciljev in prioritet zapisanih v Resoluciji o Nacionalnem programu za 

kulturo 2014–2017. 

 



64 
 

 

3.3 MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ 

 

Status zavoda 

 

MGP je javni zavod, ki ga je MO Ptuj ustanovila dne 4. 12. 1995 z Odlokom o ustanovitvi 

javnega zavoda Mestno gledališče. Z novim odlokom o ustanovitvi je MO Ptuj dne 30. 9. 

2008 uskladila delovanje zavoda z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za 

kulturo. MGP je bilo ustanovljeno in je tudi vodeno kot projektno gledališče. 

 

Dejavnost zavoda 

 

MGP opravlja dejavnost na področju uprizoritvene umetnosti. Prvenstveno se posveča 

ustvarjanje profesionalnih gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev, prav tako pa 

upravlja z infrastrukturo, ki jo nudi v uporabo drugim uporabnikom in ponudnikom kulturnih 

dobrin. 

 

Kadrovska organiziranost 

 

MO Ptuj je v letu 2008 sprejela sistemizacijo, ki predvideva 7 redno zaposlenih ljudi, dodatne 

zaposlitve se financirajo iz tržne dejavnosti. 

 

Poslanstvo in vizija 

 

MGP je poklicna gledališka institucija – prostor žive gledališke ustvarjalnosti visoke 

kakovosti in odprt gledališki kulturni center, ki ponuja raznovrstno gledališko kulturo in druge 

umetniške dogodke na domačem odru in na gostovanjih po Sloveniji in tujini. Poslanstvo 

mestnega gledališča je vrhunska gledališka produkcija in postprodukcija, predstav različnih 

zvrsti, ki naj dosežejo čim širši krog občinstva, a hkrati ohranjajo visoko kvaliteto in 

umetniško integriteto. 

 

Cilji 

 

Osrednji cilj ustanove je, razviti se v srednje veliko gledališko hišo nacionalnega pomena, ki 

bo v sezoni pripravila 6 predstav letno, od tega dva velika projekta v sodelovanju z drugimi 

gledališkimi hišami iz Slovenije in tujine, ter štiri manjše projekte, samostojno ali v 

sodelovanju z drugimi gledališči ali neodvisnimi izven institucionalnimi skupinami in 

ustvarjalci. Ponovna obuditev mednarodnega festivala Monodrame. Partnersko vključevanje v 

poletne ptujske festivale. Širitev obsega dejavnosti in novih projektov, ki so vezani 

neposredno ali posredno na gledališko dejavnost ter služijo kot podpora le-tej (izobraževanja, 

raziskave, izdajanje tiskanih in drugih medijev ter podpora drugim ponudnikom kulturnih 

storitev). 
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Ostali poglavitni dolgoročni cilji so:  

 Ponovna pridobitev lastnine nad objektom mestnega gledališča. 

 Izgradnja ali nakup prostorov za tehnično bazo z delavnicami, tehničnimi pisarnami in 

skladišči za scenografijo, kostume, materiale, rekvizite, arhiv. 

 Povečanje števila zaposlenih in ohranitev projektnega modela produkcije, kar pomeni 

zaposlovanje umetniških ustvarjalcev na projekt oziroma največ na sezono. 

 Internacionalizacija Festivala Monodrama Ptuj. 

 Priprava izrednih projektov in sodelovanje pri pripravi velikih koprodukcij, 

mednarodnih projektov, nadnacionalnih festivalov. 

 Razvoj spremljevalnih izobraževalnih in programskih vsebin. 

 

 



66 
 

 

3.4 KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ 

 

Status zavoda 

 

Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja knjižnica za območje MO Ptuj in občin 

ustanoviteljic Destrnik, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Videm 

pri Ptuju, Zavrč in Žetale ter pogodbenic Cirkulane, Dornava, Podlehnik, Sveti Andraž in 

Trnovska vas. V skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu opravlja zavod tudi naloge 

osrednje območne knjižnice za vse zgoraj navedene občine ter dodatno še za občine Ormož, 

Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ker na območju ni delujočih knjižničnih enot, je za potrebe 

prebivalstva delujoč bibliobus, ki ima postajališča po vseh občinah, na 52 postajališčih.  

KIPP je osrednja območna knjižnica za ptujsko in ormoško območje, ki opravlja še dodatne 

naloge, opredeljene v Pravilniku o osrednjih območnih knjižnicah (Ur. l. RS, št. 88/03). Za 

območne naloge zagotavlja sredstva Ministrstvo za kulturo. 

 

Dejavnost zavoda 

 

Dejavnosti, ki jih knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, so:  

 zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo;  

 zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;  

 izdeluje knjižnične kataloge in podatkovne zbirke;  

 posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve;  

 zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo za območje, ki ga pokriva;  

 sodeluje v medknjižnični izposoji;  

 pridobiva in izobražuje uporabnike;  

 informacijsko opismenjuje; 

 varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik;  

 opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;  

 sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;  

 zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na 

elektronskih medijih;  

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene 

spodbujanju bralne kulture;  

 organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi 

potrebami;  

 organizira kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;  

 zagotavlja storitve za skupine prebivalcev s posebnimi potrebami;  

 sodeluje v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu;  

 organizira in izvaja druge oblike dela, namenjene spodbujanju bralne kulture;  

 pripravlja in izdeluje publikacije v knjižni in neknjižni obliki. 
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Kadrovska organiziranost 

 

V knjižnici je sistemiziranih 43,66 delovnih mest, po podatkih poročila o realizaciji 

kadrovskega načrta javnega zavoda MO Ptuj, je na dan 1. 10. 2015 zaposlenih 36 delavcev. 

Skladno z Odlokom o ustanovitvi je KIPP notranje razdeljena na oddelke: Študijski oddelek z 

mediateko, Mladinski oddelek, Domoznanski oddelek, Oddelek potujoče knjižnice, Oddelek 

za razvoj in digitalizacijo, Oddelek nabave, Oddelek obdelave in Upravno-tehnično službo. 

Oddelke vodijo vodje, ki delo usklajujejo v skladu z letnim delovnim načrtom in s sklepi 

organov knjižnice. 

 

Poslanstvo in vizija 

 

KIPP zbira, hrani, varuje in ohranja pisno dediščino ter omogoča občanom 16-ih občin dostop 

do znanja in pisne kulture preteklih in sedanjih rodov. Uporabnikom v procesu ustvarjanja in 

novega znanja pomaga pri iskanju, izbiri, vrednotenju in uporabi informacijskih virov na 

različnih nosilcih zapisa, v različnih oblikah in v različnih jezikih.  

Kot osrednja območna knjižnica bo zavod še naprej zagotavljal povečan in zahtevnejši izbor 

gradiva in informacij, Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož nudil strokovno pomoč ter 

usmerjal izločeno gradivo s svojega področja in koordiniral domoznansko dejavnost za občine 

Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnica bo tudi v naslednjem obdobju nudila 

strokovno pomoč šolskim knjižnicam, ki delujejo na področju upravnih enot Ptuj in Ormož. 

 

Cilji 

 

KIPP bo svojim uporabnikom nudila širok izbor knjižničnega gradiva, ki bo ustrezal 

sodobnim potrebam po informacijah, izobraževanju, raziskovanju in znanstvenem delu, kakor 

tudi razvedrilu. Izbor gradiva je namenjen posameznim uporabnikom, skupinam in 

organizacijam za zadovoljevanje vsakdanjih potreb, kot tudi stalnemu dviganju kakovosti 

življenja lokalne skupnosti.  

Osnovni namen letne nabave knjižničnega gradiva je naslednji:  

 po kriterijih nabavne politike knjižnice pridobiti kar največ novih naslovov, s čimer so 

aktualni dosežki človekovega ustvarjanja na voljo širokemu krogu uporabnikov;  

 dvigovati kakovost knjižnične zbirke z nadomeščanjem izrabljenega gradiva z novimi 

izdajami ter z zamenjavo zastarelih vsebin z novimi deli;  

 zagotoviti ustrezno število izvodov gradiva glede na potrebe in pričakovanja 

uporabnikov za čim bolj uravnotežen obrat vsega gradiva za načrtovano vrednost 3;  

 skrbno nabavljati gradivo za domoznanski oddelek, pomembno za zgodovino našega 

okolja, in sicer z novitetami, periodiko, deli iz samozaložb, kakor tudi z  nakupi 

starega gradiva s terena. Tovrstno gradivo je pomembno za ohranjanje kulturne 

dediščine in raziskovanje. 
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Knjižnica se bo skladno z nacionalnim programom za kulturo 2014−2017 trudila, da bo njena 

dejavnost, ki je visoko profesionalizirana, vzajemna, koordinirana in informatizirana, lahko še 

učinkovitejša in bolj uspešna.  

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti se kaže v nalogah in poslanstvih knjižnic. 

Temeljno poslanstvo knjižnic je postati središča za neomejeno dostopnost knjižničnega 

gradiva in informacij ter še povečati svojo aktivno vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne 

kulture, demokratičnega mišljenja in visokih meril sodobne informatizirane družbe. Temu se 

pridružuje tudi kulturna in socialno-razvojna funkcija knjižnične dejavnosti v smislu 

izenačevanja izobraževalnih, informacijskih, socialnih in drugih zmožnosti prebivalcev 

države. Nadvse pomembna je tudi skrb za ohranjanje slovenske pisne kulturne in znanstvene 

dediščine.  

KIPP bo za člane knjižnice in obiskovalce tudi v bodoče zagotavljala dostop do obstoječega 

nabora e-virov, ob tem pa si bo prizadevala za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za 

razširitev te ponudbe.  
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3.5 CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ 

 

Status zavoda 

 

Center interesnih dejavnosti Ptuj je javni zavod, ki ga je MO Ptuj ustanovila leta 1994. S 

sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega zavoda CID Ptuj v letu 2004 so bila rešena vsa 

pravna vprašanja glede delovanja zavoda, ki so se pojavljala v preteklih letih. CID Ptuj je bil 

ustanovljen na podlagi Zakona o zavodih. Ustanovljen je bil z namenom otrokom in mladim 

ponuditi kakovostne priložnosti za razvijanje ustvarjalnosti in pridobivanje izkušenj na 

področju mladinskega dela. Omogoča druženje, neformalno učenje, organizira pester izbor 

interesnih dejavnosti, počitniške programe, posreduje različne informacije, daje možnosti 

uresničevanja lastnih zamisli mladih, se vključuje v mednarodno sodelovanje, prostovoljno 

delo in odpira možnosti za aktivno vključevanje mladih v programe in projekte na nacionalni 

in evropski ravni. 

 

Dejavnost zavoda 

 

Osnovna dejavnost zavoda je področje mladinskega dela – ustvarjalna izraba prostega časa, 

informiranje in svetovanje, mobilnost mladih, neformalno izobraževanje in prostovoljno delo.  

Od leta 2008 CID Ptuj upravlja tudi Mestni kino Ptuj. Kot aktivnega člana Art kino mreže 

Slovenije in mednarodne mreže Europa Cinemas tega vodijo naslednja načela: spoštovanje 

filmske umetnosti in promoviranje filmske kulture, prikazovanje višjega deleža kakovostnega 

filmskega programa (t. i. art kino), organiziranje zanimivih spremljevalnih aktivnosti za 

različne ciljne skupine (t. i. event cinema), namenjanje posebne pozornosti filmski vzgoji 

otrok in mladostnikov ter skrb za filmsko izobraževanje in vzgojo vseh starostnih skupin 

občinstva. 

 

Kadrovska organiziranost 

 

Po podatkih poročila o realizaciji kadrovskega načrta javnega zavoda MO Ptuj, je na dan 1. 

10. 2015 v zavodu 5 redno zaposlenih delavcev. 

Poslanstvo in vizija 

 

CID Ptuj želi ostati in se razvijati kot vodilna organizacija na področju izvajanja prostočasnih 

interesnih dejavnosti in mladinskega dela na področju Spodnjega Podravja. Vizija mestnega 

kina je s sistematično filmsko vzgojo različnih demografskih segmentov občinstva zviševati 

raven filmske kulture v mestu in regiji. 

 

Cilji 

 

CID Ptuj bo v naslednjem obdobju na področju kulture razvijal svojo usmeritev v: 

 ponudbo kakovostnega klubskega programa, 
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 v razvoj glasbenega programa, 

 v oživitev filmskega festivala, ki bo ptujski javnosti prinašal novosti predvsem s 

področja umetniškega filma, 

 širitev dejavnosti na bogato ponudbo neformalnega učenja, 

 sistematično filmsko vzgojo ptujskih otrok in mladine, 

 nadaljevanje, nadgrajevanje in širitev programskih sklopov v mestnem kinu. 
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3.6 JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Območna 

izpostava Ptuj 

 

Status ustanove 

 

JSKD je državna institucija in osrednja organizacija slovenske ljubiteljske kulture, financirana 

s strani države, ki z mrežo izpostav in zvezo kulturnih društev po celotni državi nudi 

strokovno in organizacijsko pomoč. 

 

S skladom je bila postavljena pomembna kulturna mreža, ki pokriva celotno ozemlje 

Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. Večina programov in projektov 

različnih zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim, hkrati pa 

59 območnih izpostav sklada s kulturnim posredništvom omogoča dostop do pomembnejših 

kulturno-umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Sklad je član regionalne 

kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope ECuCo in evropske mreže 

prostočasnih kulturnih organizacij ENVAA. 

 

Dejavnost ustanove 

 

Sklad:  

 organizira in posreduje kulturne prireditve,  

 pripravlja seminarje, delavnice, tečaje, kolonije,  

 izdaja revije in druge publikacije, 

 na podlagi javnih razpisov in pozivov sofinancira kulturne projekte, manjše investicije 

v prostore in opremo,  

 podeljuje priznanja za izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo. 

  

Sklad pripravlja programe in projekte na naslednjih kulturnih področjih: 

 vokalna in instrumentalna glasba,  

 gledališče in lutke,  

 folklorni programi, 

 etno programi, 

 likovni programi: kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija, 

 film in video, 

 sodobni ples,  

 literatura,  

 založništvo.  

 

Poslanstvo in vizija 

 

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in 

organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih 
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vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju 

kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v 

mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. 

JSKD mora postati prepoznavna kulturna mreža, ki deluje tako znotraj skupnega slovenskega 

kulturnega prostora kot v mednarodnih stikih, podpira razvoj društvenih in drugih 

neinstitucionalnih kulturnih dejavnosti, ustvarja in posreduje kulturne in izobraževalne 

programe in projekte. 

 

Območna izpostava Ptuj 

 

OI JSKD Ptuj deluje od leta 1998 in s svojim delovanjem pokriva območje šestnajstih občin: 

Cirkulane, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, 

Mestna občina Ptuj, Podlehnik, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, 

Zavrč in Žetale. Na OI JSKD Ptuj je sedež koordinacije Ptuj, v katero so poleg ptujske 

vključene še izpostave Lenart, Ormož in Slovenska Bistrica. 

Na področju ljubiteljske kulture je zabeleženih 74 aktivnih kulturnih društev, h katerim lahko 

dodamo še druga društva (npr. društva upokojencev, turistična društva itd.), v okviru katerih 

delujejo kakšna skupina pevcev ljudskih pesmi in pevski zbori. V 135 skupinah društev člani 

zastopajo vsa področja: folklorno (odrasle in otroške folklorne skupine, pevci ljudskih pesmi 

in godci ljudskih viž), gledališko-lutkovno (odrasle in otroške skupine), instrumentalno glasbo 

(tamburaške in pihalne zasedbe), vokalno glasbo (odrasli zbori in male pevske skupine), 

plesno, likovno in literarno dejavnost. Ob teh je treba omeniti tudi tistih šestinšestdeset, ki 

delujejo na osnovnih in srednjih šolah – otroški in mladinski zbori, otroške folklorne skupine, 

otroške gledališke in lutkovne skupine, plesne skupine. Med njimi lahko posebej izpostavimo 

skupine, ki so se udeležile mednarodnih tekmovalnih festivalov ali so bile izbrane na državna 

srečanja. 

 

Na OI JSKD Ptuj so zaposlene tri osebe, in sicer koordinatorka, strokovna svetovalka za 

glasbeno dejavnost in organizatorka kulturnega programa. Območna izpostava društvom nudi 

strokovno in drugo pomoč, različne oblike izobraževanja in organizira strokovna srečanja. OI 

JSKD Ptuj je tudi posrednica in organizatorica profesionalnih kulturnih prireditev in proslav. 

 

Pri svojem delu uspešno sodelujejo z Mestnim gledališčem Ptuj, Glasbeno šolo Karola 

Pahorja Ptuj, Gimnazijo Ptuj, vsemi osnovnimi šolami na območju, ZKD Ptuj in vsemi 

kulturnimi društvi ter mediji. 

 

Cilji 

 

 Spremljanje in spodbujanje delovanja kulturnih društev, skupin in šolskih skupin. 

 Zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore društvom in skupinam, seznanitev 

vseh društev in skupin s programom regije. Oblikovali bomo enotno zloženko 

programa regije, ki bo služila kot vodilo pri obveščanju skupin.  
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 Izvedba srečanj in preglednih prireditev s strokovnim ocenjevanjem in izvedba 

izobraževanj mentorjev skupin.  

 Izvedba festivala Folklorni kimavčevi večeri in nadaljevanje sodelovanja z ZKD Ptuj 

ter s folklornimi društvi spodnjega Podravja.  

 Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in ohranjanje standardov kulturne 

dejavnosti. Spodbujanje mladih k vključevanju in ustvarjanju.  

 Izboljšanje promocije oz. prepoznavnosti izpostav in njihovega dela, izboljšanje 

položaja v medijskem prostoru, sodelovanje z mediji in promocija ljubiteljske kulture 

v lokalnih in drugih medijih. Krepitev prepoznavnosti tudi v novih medijih (Facebook, 

Youtube ...).  

 Krepitev plesne, literarne in likovne dejavnosti v regiji, spodbujanje teh dejavnosti s 

ciljem razširiti raznovrstnost in številčnost skupin.  

 Krepitev gledališke in lutkovne dejavnosti, spodbujanje kakovosti otroških in 

mladinskih gledaliških skupin, lutkovnih skupin in drugih. 

 Ohranjanje in krepitev folklorne in pevske oz. glasbene dejavnosti, ohranjanje dobre 

ravni skupin in spodbujanje skupin k razvijanju kakovosti na državni ravni.  

 Vzpostavitev študijskega centra na Ptuju. 
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3.7 ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV PTUJ 

 

Status ustanove 

 

Zveza kulturnih društev Ptuj deluje od leta 1948, ko je bila ustanovljena Zveza svobod in 

prosvetnih društev Slovenije Občinski svet Ptuj, kasneje se je imenovala Zveza kulturnih  in 

prosvetnih organizacij, se preimenovala v Zvezo kulturnih organizacij in danes Zveza 

kulturnih društev Ptuj. ZKD Ptuj je samostojna, prostovoljna, nevladna in nepridobitna 

organizacija, organizirana v skladu z Zakonom o društvih. Od junija 2009 ima ZKD status 

društva v javnem interesu.  

 

Dejavnost ustanove 

 

V ZKD je vključenih 23 kulturnih društev s 1000 člani, ki delujejo na področju vokalne in 

instrumentalne glasbe, folklore, plesa, gledališča, lutk, literarne, likovne in foto ustvarjalnosti: 

DPD Svoboda Ptuj (11 sekcij), Mešani pevski zbor sv. Viktorina Ptuj, Plesni klub Mambo 

Ptuj, Ženski pevski zbor Vrtec, KD Rogoznica, KD Grajena, Moški pevski zbor Jezero 

Budina Brstje, Mešani pevski zbor DU Ivan Rudolf Breg, KD ljudske pevke Jezero Ptuj, 

Plesni klub Mainstream, Komorni moški zbor Ptuj, Pihalni orkester Ptuj, KUD MusiCology, 

KD Arsana, Društvo Cesarsko kraljevi Ptuj, KUD Plesni studio IZI, Društvo za glasbeno 

analizo Ptuj, KUD Modri konj, DU Ptuj Ženski pevski zbor Lipa, Literarni klub, Umetniško 

društvo Štibl Ptuj, KUKU društvo za kreativno udeležbo Ptuj, Ženski pevski zbor Društva 

prijateljev muzeja Ptuj – Ormož. 

 

Svoje naloge uresničuje: 

 z usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, zvez  in 

združenj;  

 z zastopanjem interesov kulturnih društev in njihovih zvez in združenj pred lokalnimi 

in  državnimi oblastmi in v javnosti; 

 z organiziranjem kulturnih prireditev; 

 z izdajanjem publikacij; 

 z izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov za člane in za 

zainteresirano javnost; 

 z nudenjem strokovne pomoči in informiranjem članic; 

 z ustvarjanjem pogojev za nove oblike in vsebine kulturnega delovanja; 

 s sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po 

svetu;  

 s sodelovanjem s sorodnimi organizacijami doma in v tujini; 

 s podeljevanjem priznanj za dosežke na področju kulture; 

 z opravljanjem drugih nalog na podlagi sklepov svojih organov. 
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Kadrovska organiziranost 

 

Organi ZKD so skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Člani odborov, 

predsednica in podpredsednik delajo volontersko. ZKD ima eno zaposleno delavko za 

administrativna dela, računovodska in druga dela opravljata pooblaščena zunanja servisa. 

Gospodar objektov je zaposlen na Javnih službah Ptuj, d. o. o. in s polovičnim delovnim 

časom skrbi za objekte v upravljanju ZKD: Narodni dom, Staro steklarsko in prostore 

Pihalnega orkestra. 

 

Poslanstvo in vizija 

 

Osnovni namen ZKD Ptuj je bogatitev kulturnega življenja v MO Ptuj, spodbujanje 

ustvarjalnosti, povezovanja kulturnih društev in njihovih združenj na področju kulturnih 

programov, dejavnosti, vzgoje, strokovnega izobraževanja in varovanja kulturne dediščine. 

Zastopa interese svojih članic, nudi strokovno pomoč in organizira izobraževanja za 

posamezna področja ustvarjanja, oblikuje programe in finančne načrte, podeljuje priznanja za 

izjemne dosežke na področju ljubiteljske kulture ter organizira različne prireditve in 

izobraževalne delavnice. 

 

Cilji 

 

 zagotoviti redna vsakoletna sredstva za izobraževanje in stalno usposabljanje 

umetniških vodij in članov skupin; 

 uveljavljanje mednarodno primerljivih spodbud za donatorstvo in davčne olajšave v 

prid ljubiteljske kulture; 

 opredelitev statusa prostovoljnega dela na področju ljubiteljske kulture; 

 uveljavitev računovodskih standardov, ki bodo bolj prilagojeni društvom, saj so 

sedanji prezahtevni; 

 uveljavitev objave javnih razpisov leto pred izvajanjem programa, saj je ob sedanji 

praksi težko uresničevati program, ki je največkrat vezan na september-junij; 

 okrepiti sposobnost stalnega, kvalitetnega in strokovnega komuniciranja z društvi, 

skupinami in njihovimi člani na področju kulturne politike in soodločanja o javnih 

sredstvih, ki omogočajo učinkovito delovanje kulturnih društev in njihovih zvez; 

 vključevanje v vsa delovna telesa, ki se bodo ukvarjala s pripravo sistemskih 

dokumentov (zakonodajnih, planskih, deklarativnih), ki bodo neposredno zadevala 

interes ljubiteljske kulture;  

 krepitev  lastne dejavnosti. 

 

Programski cilji: 

 

ZKD ima tudi svoj lastni program, zlasti za dejavnosti, ki jih v društvih ni:  

 Teden ljubiteljske kulture, 
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 Mežanovi dnevi, 

 Literarni klub, 

 Mihčev festival, 

 Gledališki studio, 

 Žveglin sejem, 

 Strokovna knjižnica, 

 Založniška dejavnost. 
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3.8 JAVNI ZAVOD RS ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE (ZVKD) 

 

Status ustanove 

 

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Delovanje in ureditev zavoda opredeljujeta 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKDS-1, Ur. l. RS, št. 16/2008, 123/08, 8/11 –

ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Republike Slovenije za 

varstvo kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 65/2008 in 54/14). Zavod je ustanovljen za izvajanje 

javne službe na področju varstva nepremične in z njo povezane premične in žive kulturne 

dediščine.  

 

Dejavnost ustanove 

 

Izvaja državno javno službo varstva nepremične dediščine v skladu z Zakonom o varstvu 

kulturne dediščine in javnimi pooblastili. V okviru Službe za kulturno dediščino kot državno 

javno službo opravlja naslednje naloge:  

 identificira, dokumentira, preučuje, vrednoti in interpretira nepremično dediščino, 

premično in živo dediščino ter jo predstavlja javnosti;  

 sodeluje v pripravi strategije varstva in predlaga ukrepe za njeno izvedbo; 

 predlaga vpis nepremične dediščine v register; pripravlja predloge za razglasitve 

nepremičnih spomenikov;  

 analizira in vrednoti prostor za prikaz vrednotenja dediščine v prostoru;  

 pripravlja gradiva za smernice in mnenja v postopkih priprave planov;  

 sodeluje z državnimi organi in jim nudi strokovno pomoč pri postopkih v zvezi s 

stvarmi z domnevo dediščine;  

 sprejme načrt izvedbe predhodnih raziskav območij prostorskih aktov; 

 sodeluje pri varstvu dediščine v primeru oboroženega spopada in varstvu pred 

naravnimi in drugimi nesrečami;  

 opravlja revizijo konservatorskih načrtov, ki jih pripravijo druge osebe;  

 sodeluje z upravljavci spomenikov pri pripravi predlogov načrta upravljanja;  

 pripravlja strokovne podlage za upravne postopke, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za 

varstvo kulturne dediščine;  

 oblikuje metode in standarde za ohranitev nepremične dediščine ter usmerja, usklajuje 

in spremlja njihovo izvajanje;  

 opravlja strokovni nadzor nad predhodnimi raziskavami dediščine in arheoloških 

ostalin;  

 s pojasnili, nasveti in navodili sodeluje z lastniki oziroma posestniki nepremičnih 

spomenikov in z drugimi uporabniki dediščine, ki imajo interese v zvezi s 

posameznim spomeniki;  

 izvaja programe za razvijanje zavesti o dediščini;  

 opravlja strokovni nadzor nad posegi v dediščino;  

 sodeluje pri pripravi konservatorskih načrtov in konservatorskih načrtih za prenovo; 
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 na podlagi javnega pooblastila izdaja kulturno-varstvene pogoje in soglasja za posege 

v dediščino;  

 vodi evidenco raziskav.  

 

Zavod v Restavratorskem centru kot enoti Centra za konservatorstvo kot državno javno 

službo skrbi za razvoj konservatorsko-restavratorske stroke, vodi in izvaja predhodne 

raziskave spomenikov, pripravlja konservatorske načrte za spomenike v lasti države, izdeluje 

konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za zahtevne posege, načrtuje, vodi in 

izvaja zahtevne konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih in konservatorsko-

restavratorske posege na spomenikih v lasti države, sodeluje pri presoji in skrbi za materialno 

stanje dediščine in spomenikov, izvaja raziskovalne projekte, sodeluje z državnimi organi in 

jim nudi strokovno pomoč, zagotavlja dokumentacijo za konservatorsko-restavratorske 

dejavnosti, upravlja nepremične spomenike v lasti države in vodi in izvaja interventne 

konservatorsko-restavratorske posege na spomenikih, ki so nujni in zahtevajo takojšnjo 

izvedbo zaradi preprečitve nadaljnje večje škode, ki je nastala kot posledica naravne ali druge 

nesreče.  

 

Zavod v Centru za preventivno arheologijo, ki deluje na Ptuju kot enota Centra za 

konservatorstvo, opravlja naslednje naloge: vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave, 

določene v zakonodaji, skrbi za metodološki in infrastrukturni razvoj na področju arheoloških 

raziskav in poizkopavalnih postopkov, vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave ter 

poizkopavalne postopke spomenikov v lasti države, izvaja raziskovalne projekte s področja 

preventivne arheologije po naročilu ministrstva in skrbi za razvijanje zavesti javnosti o 

preventivni arheologiji. Opravlja tudi naloge, ki se ne financirajo iz državnega proračuna, 

namenjenega kulturi: vodi in izvaja predhodne in druge arheološke raziskave ter 

poizkopavalne postopke obdelave arhivov arheoloških najdišč vključno z objavo, izvaja 

programe usposabljanja ter raziskovalne in druge projekte s svojega področja, ki se 

financirajo na podlagi pogodb. 

 

Organiziranost ustanove 

 

Sedež zavoda je v Ljubljani, območne enote so v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novi 

Gorici, Novem mestu in Piranu, Center za konservatorstvo ima dve organizacijski enoti: 

Restavratorski center in Center za preventivno arheologijo. Zavod ima tudi sektorje za 

izvajanje posameznih nalog varstva, v okviru Centra za konservatorstvo je raziskovalni 

inštitut, ki načrtuje in izvaja raziskovalne projekte s področja varstva nepremične in z njo 

povezane premične dediščine. 



79 
 

 

4 PRIPRAVLJAVCI LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO ZA 

OBDOBJE OD 2016 DO 2019 

 

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je 27. 7. 2015 za pripravo Lokalnega programa za 

kulturo s sklepom imenoval 12-člansko delovno skupino, v katero so bili imenovani naslednji 

člani: dr. Darja Koter – predsednica, dr. Marjeta Ciglenečki, Mladen Delin - Društvo za 

glasbeno umetnost Arsana, Andrej Brence – Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Branka 

Bezeljak, Stanka Vauda Benčevič – KUD DomKULTure, Iva Ferlinc – Javni sklad RS za 

kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ptuj, Jernej Forbici - Kulturno umetniško društvo Art 

Stays, mag. Matjaž Neudauer – Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Aleksander Kraner – Center 

interesnih dejavnosti Ptuj, Štefan Petek – Glasbena šola Karol Pahor Ptuj in Peter Srpčič – 

Mestno gledališče Ptuj. Člani so se mesečno sestajali na delovnih srečanjih. 

 

Usklajevanje dela skupine in drugih pripravljavcev ter nastajanje programa sta vodili Jasmina 

Krajnc in Milena Turk iz Oddelka za negospodarske dejavnosti. Pri oblikovanju vsebine 

dokumenta so aktivno sodelovali še naslednji ustvarjalci na področju kulture v Mestni občini 

Ptuj: Katja Zupanič – Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nataša Petrovič – Zveza kulturnih društev 

Ptuj, Marija Lubšina Tušek – Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, CPA,Viktorija Dabič – 

društvo Zreli vedež, dr. Aleksander Lorenčič – Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, Klavdija 

Zorjan Škorjanec – Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, dr. Aleksandra  

Pivec – ZRS Bistra Ptuj, Milena Doberšek – Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Mateja Lapuh – CID 

Ptuj, Sanja Selinšek, Samo M. Strelec, Slavko Dobnik Pobrežnik ter Klavdija Petek, Robert 

Novak in Mojca Horvat iz Oddelka za gospodarske dejavnosti. 

 


