KDO SMO?
Lista ZA Ptuj smo skupina izkušenih ljudi z vizijo za napredek najstarejšega slovenskega mesta. Z argumenti in
strokovnjaki znamo poiskati najboljše rešitve, da Ptuj postane pametno mesto.
Ptuj se prebuja, ker so prebujeni posamezniki, ki jim je mar za razvoj potencialov.
#zaptuj #ptujseprebuja

Kandidat za župana
Gorazd Orešek

#zaptuj #orešek

Na Listi ZA Ptuj je 29 izkušenih posameznikov, kandidatov za mestne svetnike.
#zaptuj
Gorazd Orešek Nataša Vuk Miran Senčar Julija Tepeš Martin Mlakar Monika Klinc Milan Klemenc Zlatka Planinc
Dejan Pacher Natalija Kovše Boris Vegan Maja Štrucl Darko Kos Laura Planinc Milan Kristivič Anja Mlakar Robert
Grabar Darja Gavez Bojan Petek Sonja Šmigoc Smiljan Bezjak Marjeta Moran Klavdija Prosenjak Urška Berlič Matevž
Žgavc Andreja Belšak Marina Voda Vilko Pešec Marjeta Ciglenečki

KAKŠNA SO NAŠA TEMELJNA NAČELA?

V Listi ZA Ptuj se zavezujemo, da bomo za dobrobit mesta Ptuj ter v interesu občank in občanov Mestne občine
Ptuj naredili vse za napredek naše skupnosti.
Naša prizadevanja na prvo mesto postavljajo skrb za posameznika in sledijo razvoju takšnega okolja, ki bo
krepilo možnosti vsakega posameznika, da razvije svoje potenciale.
Delujemo po načelih demokratičnosti, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja ter na podlagi argumentiranih
razprav sprejemamo konstruktivne odločitve. Ves čas si prizadevamo za čim višjo raven kulture političnega
dialoga, brez osebnih diskreditacij, nestrpnosti in žaljivih izjav.

ZA KAJ SI PRIZADEVAMO?
1.

uravnoteženi razvoj vseh četrtnih skupnosti

2. dvig kvalitete bivanja za vse generacije
3. turistični razcvet mesta in okolice
4.

vzpodbudno okolje za gospodarstvo in kmetijstvo

5. trajnostne, pametne in ugodne javne storitve
6. razvoj komunalne, informacijske in prometne infrastrukture
7.

ustvarjalno okolje za kulturno produkcijo in dediščino

8.

razvoj športa in športne infrastrukture

9. odprtost za pobude iz vseh skupin javnosti

Ptuj se prebuja!
Ptuj se prebuja in razvija v pravo smer. Postaja mesto priložnosti, ki ne presliši potreb svojih prebivalcev.
Nadaljujemo razvojno pot, ki smo jo začrtali v tem mandatu in oživeli staro mestno jedro, povzdignili dediščino
mesta, postali privlačni za podjetja in za mlade družine.
V Listi ZA Ptuj in s kandidatom za župana Gorazdom Oreškom prihodnost vidimo v razvoju. Na podlagi rezultatov
dela v mandatnem obdobju 2014-2018 in razvojnih dokumentov Mestne občine Ptuj smo določili 9 področij, s
katerimi prebujamo naše mesto.
1. Uravnoteženi razvoj vseh četrnih skupnosti
Ptuj je mestna občina, ki združuje podeželje in mesto, zgodovino in sodobnost, industrijo in kmetijstvo. Za
uravnoteženi razvoj so bile sprejete strategije, ki presegajo enkratni mandat in bodo vodilo pri nadaljnjem delu:
Vizija in strategija MO Ptuj 2015 – 2025, Celostno prometna strategija, Strategija za mlade, Strategija aktivnega
staranja, Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj.
Krovni razvojni dokumenti občine so osnova, na kateri moramo graditi stabilno prihodnost. Zakaj? Ker
predstavljajo vizijo naše skupnosti in konsenz o konkretnih ukrepih.
Med pomembnejšimi koraki pa bo dogovor o projektih v četrtnih skupnostih in njihovem financiranju, da se bomo
v doglednem času približali uravnoteženemu razvoju, ki odgovarja potrebam prebivalcev.

Projekti: sprejetje Strategije upravljanja z nepremičnim in premičnim premoženje / Strategija za uravnotežen
razvoj četrtnih skupnosti

2. Dvig kvalitete bivanja za vse generacije
Po letih odseljevanja prebivalcev se je v zadnjem obdobju trend obrnil in Ptuj je znova privlačnejši za
priseljevanje. Da bi ohranili pozitivno rast prebivalcev bomo zagotavljali podporo pri postopkih za gradnje novih
družinskih hiš in stanovanjskih blokov. Zavedamo se potreb mladih družin in njihovih zmožnosti. Zato smo znižali
komunalni prispevek in zato bomo nadaljevali z vlaganji v parke, igrala, rekreacijo ter skrbeli za kvalitetne
storitve vrtca in šole ter varne poti do njih. Prizadevali si bomo tudi, da bi se v mesto vrnili Ptujčani in Ptujčanke,
ki so pred leti odšli in delajo drugod po Sloveniji ali v tujini.
Dostop do zdravja je bistven za vse generacije, zato povezujemo institucije in službe za najboljšo zdravstveno
oskrbo.
Medgeneracijsko povezovanje in socialni čut sta vezivo naše skupnosti, zato je bila pomembna ustanovitev
družinskega centra Špajza modrosti in prenova Parka spominov. Ob že ustanovljeni delilnici donirane hrane ter

dnevnemu centru in zavetšču za brezdomne osebe bomo podpirali organizacije, ki pomagajo ljudem, da se ti
lahko dvignejo nad prag revščine.

Projekti: strokovna pisarna za svetovanje pri investicijah / nadaljevanje razvoja Rance z razširitvijo pristanišča
Ranca / izgradnja urgentnega centra / program medgeneracijskega centra / delilnica hrane in zavetišče za
brezdomne osebe / fitnes na prostem v parku Ljudski vrt / kvalitetne javne storitve za pošteno ceno

3. Turistični razcvet mesta in okolice
Nadaljevanje nadvse uspešne turistične zgodbe, ki se je pričela z ustanovitvijo Zavoda za turizem Ptuj. Z rastjo
prihodov in nočitev je ptujski turizem znova dobil zagon, ki vliva pozitivno energijo turističnim ponudnikom.
Vzpodbujali bomo nastanek nove turistične infrastrukture, podjetij in kvalitetnih delovnih mest.
Poskrbeli bomo, da bo arheologija ponovno dobila svoje mesto v turistični ponudbi z arheološkim parkom
Panorama in arheološkim razstaviščem,. Turistično ostaja neizkoriščen potencial Ptujskega jezera, ki se že
prebuja s prenovo Rance, opazovalnice ptic, gozdne plaže in postavitvijo pomola pri Ribiču. Z razširitvijo ureditve
Rance bomo povečali ponudbo s sodobnimi turističnimi vožnjami po reki Dravi in jezeru.

Projekti: povečanje turistične ponudbe na Ptujskem jezeru / določitev območij za nove turistične kapacitete /
postavitev usmerjevalnih tabel v starem mestnem jedru in posodobitev urbane opreme / prenova mestne tržnice,
Slovenskega in Vrazovega trga / vzpostavitev ptujske promenade / razvoj kompleksa Turnišče / ureditev
grajskega griča / razvoj arheološkega parka Panorama z gostinsko ponudbo in arheološkega razstavišča /
oživitev brodarstva na reki Dravi

4. Vzpodbudno okolje za gospodarstvo in kmetijstvo
Vitalen kmetijski in gospodarski sektor sta jedro zdrave in prodorne občine. Nadeli si bomo klobuk povezovalca
podjetij in kmetov s pristojnima ministrstvoma in oblikovali pametne vzpodbude za rast sektorjev. Pomembno je
predvsem dvoje: pospeševanje inovacij in dvig prepoznavnosti lokalnih izdelkov, pridelkov ter kmetij in podjetij.
Še naprej bomo izboljševali pogoje za razvoj industrijskih con ter ustvarjali okolje, ki bo privlačno za podjetnike.
Zdravo in močno gospodarstvo je osnova za razvoj drugih dejavnosti (kultura, šport, turizem ipd.). Nova delovna
mesta so nujen pogoj, če želimo Ptuj narediti privlačen za mlade in s tem izboljšati trend priseljevanja in
posledično večanja števila prebivalcev v mestni občini.
Projekti: pospeševanje prepoznavnosti in trženja lokalnih produktov / vzpostavitev FabLab prostora za
pospeševanje inovacij / ustanovitev forumov za dialog med lokalno in državno ravnjo na področju gospodarstva
in kmetijstva / sodelovanje z vseslovenskimi in lokalnimi delodajalskimi organizacijami

5. Trajnostne, pametne in ugodne javne storitve
Skrb za okolje je ključna za dobro počutje in kvaliteto bivanja. Na tem področju sta pred nami dva ključna izziva:
ureditev področja ravnanja z odpadki in ogrevanja mesta. Povezovanje z okolico bo ključno za zniževanje cen
odvoza odpadkov in pri uvedbi novih pristopov k ločevanju. Na prehod na ogrevanje z bio maso smo pripravljeni,
prav tako na črpanje državnih sredstev, po katerem Ptuj več ne bo sodil med najdražje občine po stroških
ogrevanja.
Projekti: prehod na ogrevanje z biomaso / nadgradnja toplovodnega sistema in razbremenitev občanov /
smernice za ravnanje z odpadki / optimizacija postopkov za zniževanje cen

6. Razvoj komunalne, informacijske in prometne infrastrukture
Zavedamo se, da komunalna infrastruktura ni zgledno urejena na celotnem območju mestne občine. Zato bomo
na vzdržnih virih financiranja razvijali in obnovljali infrastrukturne objekte in naprave po posameznih
dejavnostih, da bi zmanjšali obremenjenost okolja. Pospešeno bomo nadaljevali projekt odvajanje in čiščenje
odpadnih voda, vključno z malimi čistilnimi napravami. Poudarek bo na izgradnji v ruralnem območju in zaselkih
izven mestnega jedra, kjer je kanalizacijsko omrežje kljub velikim investicijskim vlaganjem v mandatu 2014-2018
še vedno ena od pomembnih nalog .
Prometni razvoj bo sledil prometni strategiji, s tem pa bomo dobili več kolesarskih poti, več parkirnih mest, več
prostora za brezskrbno gibanje v starem mestnem jedru. Širili bomo tudi proge brezplačnega mestnega
avtobusa, obratovanje električnega vozila Zapeljivec in sistem izposoje koles Pecikl. Zmanjšali bomo število
neosvetljenih cestnih površin. Prometni razvoj mora slediti trendu izgradnje pločnikov za pešce in kolesarskih
poti, pri čemer je izgradnja kolesarske infrastrukture že v fazi načrtovanja na vseh prometnih vpadnicah
oziroma se že odvija.
Krepili bomo dialog z državo, ki ima v pristojnosti dobršen del skrbi za prometno infrastrukturo in vodoteke.
Mačehovski odnos do najsterejšega mesta se mora preleviti v državna vlaganja in uresničevanje potreb bo
prometni agilnosti, rednemu vzdrževanju infrastrukture in sanaciji vodotokov.
Projekti: izgradnja južne obvoznice in posodobitev mestnih vpadnic / rešitev vseh črnih točk v prometu /
koncesija za ceste / izgradnja varnih kolesarskih poti in pločnikov za pešce / širjenje sistema izposoje koles
Pecikl in e-vozila Zapeljivec / povečanje območja za pešce v starem mestnem jedru / izgradnja parkirnih hiš in
parkirišč ob robu mestnega jedra
7. Ustvarjalno okolje za kulturno produkcijo in dediščino
Ptuj je vrelišče kulturnega dogajanja in ustvarjanja, kar je dobilo še dodaten zanos s povečanjem sredstev za
festivale, ljubiteljsko kulturo in s vzpostavitvijo Galerije mesta Ptuj. Obhodi kurentov so vpisani na UNESCO

seznam nesnovne kulturne dediščine, Kurentovanje pa je dobilo nacionalni pomen in se zavihtelo med
najzanimivejše karnevale na svetu.
Ustvarjalni utrip mesta bomo vzpodbujali s skupno promocijo, finančnimi vzpodbudami za kulturo, revitalizacijo
območij v mestnem jedru in institucionalizacijo galerijske dejavnosti. Zgodovini Ptuja se bomo poklonili s
programom ob 1950-letnici prve pisne omembe mesta. Nadaljevali bomo program Galerije mesta Ptuj in na
pobudo številnih potencialnih donatorjev začeli graditi umetniško zbirko mesta.

Projekti: nadaljevanje Galerije mesta Ptuj / dvigalo do galerijskih prostorov / ustanovitev stalne zbirke mesta Ptuj
/ nadgradnja podpore za festivale in drugo kulturno produkcijo / zunanji razstavni prostor / dogodki in razstave
ob 1950-letnici omembe Ptuja / revitalizacija območja nekdanje stare steklarske delavnice in Koteksa

8. Razvoj športa in športne infrastrukture
Zdrav življenjski slog je tesno povezan s športom. Vrhunski športniki so največji ambasadorji okolja, iz katerega
prihajajo. Šport povezuje in združuje, pozitivno vpliva na razvoj mladih, zmanjšuje stres in pozitivno vpliva na
posameznikovo storilnost. Zaradi tega bomo povečali vlaganja v šport in z njim povezano infrastrukturo, ne le za
vrhunski šport, ampak tudi za rekreacijo. Prizadevali si bomo, da bo Mestna občina Ptuj v ekipnih športih imela
tako v moški kot v ženski konkurenci vsaj eno ekipo v najvišjem rangu tekmovanj v Republiki Sloveniji.

Projekti: podpora vrhunskemu in množičnemu športu / nadgradnja površin za igro, šport in rekreacijo po ČS /
rešitev reflektorjev in prenova travne površine na ptujskem stadionu

9. Odprtost za pobude iz vseh skupin javnosti
Razvojna pot mestne občine je sistemska, saj predlogom sledijo javne razprave, ki oblikujejo končno podobo
sprememb. Poleg instituta javne razprave so odprte še druge možnosti vplivanja: dialog s svetniki Liste ZA Ptuj,
obiski svetniške skupine ali termini pri županu. Ustanovili smo komisije, ki združujejo strokovnjake iz različnih
institucij in nazorov, da smo javnosti predstavili uravnotežene, strokovne predloge ter ne nazadnje tudi konkretne
rezultate.

Projekti: odprta pisarna svetniške skupine / termin pri županu / strokovne komisije

