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1. UVOD – POVZETEK BISTVENIH ELEMENTOV TUS
Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj (IN TUS) je sestavni del Trajnostne
urbane strategije 2015-2025, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejel oktobra 2015. Skladno s
smernicami za pripravo Trajnostne urbane strategije (TUS), ki opredeljujejo, da je TUS lahko tudi kakršen
koli drug razvojni dokument, ki ga ima mestna občina sprejetega, je Vizija in strategija Mestne občine Ptuj
2015-2025 hkrati tudi Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj za obdobje 2015-2025.
V izvedbenem načrtu, ki je izdelan skladno z navodili Ministrstva za okolje in prostor, so natančneje opisani
prioritetni projekti, ki jih bo v finančni perspektivi 2014-2020 izvajala Mestna občina Ptuj s sredstvi
mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), prav tako pa tudi z drugimi evropskimi, nacionalnimi in
lastnimi sredstvi. V izvedbenem načrtu so povzeti cilji in ukrepi zastavljeni v TUS na štirih strateških
usmeritvah, predstavljena je analiza razvojnih izzivov in vizija Mestne občine Ptuj.
Prioritetni projekti IN TUS so bili izbrani na podlagi:
 širše javne razprave in izraženih potreb v lokalnem okolju po njihovi čim prejšnji realizaciji,
 zagotovljenih virov v občinskem proračunu,
 konsenza odločevalcev, politike.
Seznam teh projektov je spreminjajoča se lista prioritetnih razvojnih izzivov oz. projektov Mestne občine
Ptuj.
Nosilec spremljanja izvedbe IN TUS
Služba za projekte Mestne občine Ptuj, ki deluje pod okriljem Kabineta župana, bo spremljala izvedbo IN
TUS.
Periodično poročanje o izvedbi IN TUS
O izvedbi projektov IN TUS bomo poročali mestnemu svetu, vsaki dve leti, skupaj s proračunom.

Informiranje in obveščanje javnosti o IN TUS
Proces priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj je potekal s stalnim vključevanjem
strokovne in širše javnosti. Oblikovali smo delovne skupine na področjih gospodarstva s kmetijstvom,
okolja in infrastrukture, turizma, kulturne dediščine in prireditev ter kakovosti življenja. Pri oblikovanju
razvojnih ciljev in ukrepov je sodelovalo več kot 100 strokovnjakov iz različnih institucij. Izpeljali smo 21
delavnic in dva javna dogodka. Splošna javnost je bila v pripravo vključena preko anket in povabil na javne
razprave.
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj je v svojih prilogah že vsebovala predloge projektov, ki
so bili predmet obravnave na javnih razpravah in tudi na seji mestnega sveta, kjer je bila Trajnostna
urbana strategija sprejeta. Ker se vsebine ključnih projektov niso spremenile, se pri pripravi Izvedbenega
načrta Trajnostne urbane strategije nismo odločili za ponovno javno razpravo, kljub temu pa smo
Izvedbeni načrt TUS v presojo in obravnavo posredovali širši usmerjevalni skupini, katere člani prihajajo iz
ključnih institucij v Mestni občini Ptuj in so sodelovali že v pripravi Trajnostne urbane strategije.
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1.1 Analiza razvojnih izzivov
V nadaljevanju je predstavljena analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti na različnih področjih
razvoja Mestne občine Ptuj.

Prednosti
GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM
 ugodna geografska lega – ob avtocestni vpadnici,
 prihodki podjetij v MO Ptuj se od leta 2010, ko se
kaže največji vpliv gospodarske krize, stalno
povečujejo. kumulativno so prihodki v 2013
zrasli za 6 % v primerjavi z letom 2010. podobno
velja tudi za dodano vrednost, ki se je od leta
2010 do 2013 zvišala za 12 %, kar kaže na bolj
ugodno strukturo gospodarstva,
 razvojne možnosti že obstoječih pravnih
subjektov in izobraževalnih institucij s področja
kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski,
nacionalni in internacionalni vpliv,
 razvita in uveljavljena blagovna znaka »dobrote
slovenskih kmetij«,
 razvita in uveljavljena blagovna znamka
Perutnina Ptuj,



velike količine vode za namakanje iz reke Drave.

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
 veliko število prebivalcev priključenih na javni
vodovod, ki je ustrezno upravljan (94%),
 visok potencial obnovljivih virov energije (lesna
biomasa, sončna in geotermalna energije),
 sprejeta energetska politika skozi Lokalni
energetski koncept,
 redno izvajanje emisijskega monitoringa za zrak
v industriji,
 onesnaženost zraka z SO2 že več let ni
problematična,
 dobro organiziran sistem ravnanja z odpadki,
 dobra organiziranost in sodelovanje na nivoju
zaščite in reševanja na lokalnem nivoju,
 program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
 visoka stopnja biotske raznovrstnosti –
ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov.

Slabosti
DEMOGRAFIJA
 negativen naravni in selitveni prirast,
 indeks staranja se povečuje,
 izseljevanje mladih iz mesta.
GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM
 podjetniška miselnost in inovacijska kultura sta na
nizki ravni, primanjkuje podjetniških pobud,
ustvarjalnosti in inovativnosti ter managerskih
znanj,
 priliv zunanjih naložb tako v regijo, kakor tudi v
MO Ptuj je nizek,
 primanjkuje ustreznih pripravljenih lokacij za
poslovne dejavnosti, cene zemljišč in poslovnih
prostorov so visoke, gradnja poslovnih objektov
je (še vedno) povezana z dolgotrajnimi in
zapletenimi postopki,
 pomanjkanje kakovostnih delovnih mest, še zlasti
za mlade izobražene kadre,
 veliko število majhnih kmetij na dravskem in
ptujskem polju,
 iskanje razvojnih priložnosti zgolj znotraj območje
mestne občine Ptuj,
 nizka stopnja zavedanja o prednostih
povezovanja akterjev znotraj agroživilske verige;
 niso vzpostavljene verige dodanih vrednosti – »od
njive do krožnika«,
 nekonkurenčnost naših izdelkov in storitev na
globalnem trgu.
OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
 občasno
prekoračene
mejne
vrednosti
onesnaženja posameznih vodnih črpališč,
 veliko vodovodov še ni v upravljanju občine,
stanje v večini primerov slabo zaradi dotrajanosti
vodovodnega omrežja (40% izgube vode),
 slab odziv investitorjev za javno-zasebno
partnerstvo na področju energetskih projektov,
 zaščita kulturne dediščine zavira energetske
konstrukcije ter uvajanje URE in OVE,
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TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
 kulturna pestrost-veliko vrhunskih kulturnih
ustvarjalcev,
 tradicionalne prireditve (kurentovanje, sejmi,
martinovanje) in uveljavljeni poletni festivali,
 opazen razvoj rekreacijsko-izletniškega turizma
(kolesarjenje, pohodništvo),
 že obstoječa infrastruktura za mladinski
turizem.



KAKOVOST ŽIVLJENJA
 dobro razvita mreža osnovnih in srednjih šol,
 energetsko obnovljeni vrtci in šole (ne še vse),
 možnost bivanja v neposredni bližini šol v času
izobraževanja,
 obstoj višje in visokega šolstva,
 skrb za vseživljenjsko učenje,
 zagotovljena dobra varnost občanov,
 razvita mreža zdravstvenih in socialno varstvenih
programov.















delno urejeno odvajanje odpadnih voda iz gnojišč
in gnojnih jam v kmetijstvu,
onesnaženje zraka (PM10) iz prometa in vpliv
malih kurišč, ki uporabljajo za gorivo les in kurilno
olje,
zastarela avtobusna postaja,
pomanjkanje varnih in medsebojno povezanih
kolesarskih poti,
pomanjkanje varnih prehodov in pločnikov za
pešce,
neobstoj javnega mestnega prevoza;
občina kot celota generira preveč odpadkov in s
tem je količina odloženih odpadkov potencialno
večja,
tehnologija predelave ostankov po sortiranju,
visoki stroški odstranjevanja mulja CČN Ptuj,
slabo vzdrževani vodotoki,
slabo zagotavljanje finančnih virov za investicije
na področju zaščite in reševanja.

TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
 neobstoj zavoda, ki bi se sistematično ukvarjal z
operativno,
razvojno,
promocijsko
in
distribucijsko funkcijo,
 slabo izkoriščen turistični potencial (staro mestno
jedro, reka Drava),
 objekti kulturne dediščine so ogroženi
 nizek nivo kakovosti turističnih produktov in
storitev,
 neustrezna organiziranost ponudnikov turističnih
storitev in pomanjkanje kadra, usposobljenega za
razvoj turizma,
 ne dovolj (v turistične namene) izkoriščene
kulturne prireditve in tradicionalni sejmi
 nepovezanost turizma z ostalimi gospodarskimi
panogami,
 nerazviti turistični produkti za mlade in s tem
nerazvit mladinski turizem.
KAKOVOST ŽIVLJENJA
 poglabljanje revščine,
 nezadostno število ležišč za osebe s težavami pri
nastanitvi,
 nezadostne predpisane igralne površine za
otroke v vrtcih,
 premalo ustrezno urejenih in varnih otroških
igrišč ter drugih površin za rekreacijo,
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dostopnost javne infrastrukture in odprava
arhitektonskih ter drugih ovir za ljudi s posebnimi
potrebami,
pomanjkanje vseljivih stanovanj za mlade,
starejše.

Priložnosti

Nevarnosti

GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM
 povezovanje med podjetji ter povezovanje
podjetij z razvojnimi institucijami odpira
možnosti za skupni razvoj izdelkov, storitev in
postopkov ter skupne nastope na trgih,
 izkoriščanje ugodne centralne lege regije med
Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško in spodbujanje
aktivnega povezovanja z regionalnimi središči
sosednjih držav in regijami,
 vzpostavitev pisarne ali skupine kadra za
organizirano vodenje in promocijo privabljanju
tujih investitorjev v MO Ptuj,
 z ustvarjanjem ugodnih pogojev za inovacije,
izobraževanje in raziskave lahko lokalna in
regionalna politika spodbuja raziskave in razvoj,
na znanju temelječe naložbe in s tem spodbuja
premike v smeri aktivnosti poslovnih subjektov z
večjo dodano vrednostjo,
 komasacije kmetijskih zemljišč na Dravskem in
Ptujskem polju,
 potencial za razvoj sadjarstva in vinogradništva
ter dopolnilnih dejavnosti za trženje na območju
Slovenskih goric,
 izgradnja namakalnega sistema,
 večji poudarek na proizvodnji zelenjave,
vzpostavitev zbirnega centra in predelovalnega
obrata,
 obnova vinogradov,
 razvoj programov izobraževanja in usposabljanja
prilagojenih potrebam gospodarstva,
 integralno in sonaravno kmetijstvo

GOSPODARSTVO S KMETIJSTVOM
 neizkoriščanje razvojnih priložnosti lahko vpliva
na nadaljevanje negativnih tendenc in razvojno
zaostajanje MO Ptuj,
 nezadosten vpliv kapitala in novih tehnologij
lahko povzroči dodatne težave na področju
gospodarstva in prepreči njegovo okrevanje,
 prepočasna in nezadostna poklicna in strokovna
usposobljenost na ravni kmetij,
 slaba usposobljenost in kapitalska ustreznost za
koriščenje sredstev iz EU,
 zniževanje obsega kmetijske zemlje zaradi
gradnje infrastrukture,
 nekonkurenčnost zaradi nepovezanosti in
razdrobljenosti
pridelovalcev
agro-živilskih
proizvodov,
 nespoštovanje načel sonaravnega trajnostnega
razvoja,
 nelojalna konkurenca tujih ponudnikov vprašljive
kakovosti,
 neustrezno
pozicioniranje
kmetijstva
in
agroživilstva naše regije v strateške razvojne
prioritete v Sloveniji

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
 velike zaloge različnih vodnih virov,
 varovanje zaledja vodnih virov zagotavlja
dolgotrajno varno oskrbo,
 obnova vodovodnega sistema,
 iskanje novih lokacij za vodne vire,
 izboljšanje kakovosti podtalnice in s tem tudi
pitne vode,

OKOLJE IN INFRASTRUKTURA
 slabšanje kakovosti tal in podtalnice s strani
kmetijstva,
 nizke cene fosilnih virov energije (v industriji in za
ogrevanje),
 urbanizacija in masovni turizem: prekomerna
gradnja in spremembe namembnosti zemljišč,
 zaprtje deponije,
 potencialna plazišča
TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
 neizkoriščen turistični potencial,
 bolje organizirane destinacije tako v Sloveniji, kot
v tujini, lahko zmanjšajo dotok turistov,
 zmanjševanje
investicij
v
turistično
infrastrukturo, ponudbo in promocijo,
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priključitev daljinskega ogrevanje na lesno
biomaso za soproizvodnjo električne in toplotne
energije oz. trigeneracijo (vključno s proizvodnjo
hladu),
vzpostavitev pametne regije (združitev koncepta
pametnih omrežij, obnovljivih virov energije in
trajnostne mobilnosti),
termična obdelava dehidriranega blata in
kogeneracija toplote in elektrike,
energetska izraba vseh vrst biomase in
alternativnih goriv, pridobljenih iz odpadkov,
raziskave in razvoj geotermalnih virov energije za
oskrbovanje mesta in industrije z dostopnimi
stabilnimi energetskimi viri,
nova zelena delovna mesta v ponovni uporabi in
predelavi odpadkov,
ustrezna omejitev posegov v prostor, ki je v rdeči
oz. oranžni coni ogroženosti,
osveščanje in izobraževanje javnosti o varstvu
narave



izguba tradicionalne kulturne krajine,turističnih
programov in produktov

DEMOGRAFIJA
 nadaljevanje negativnih demografskih trendov,
 nadaljnji beg možganov in kompetentnega kadra
KAKOVOST ŽIVLJENJA
 nadaljevanje togosti v srednješolskem sistemu
izobraževanja
brez
povezovanja
z
gospodarstvom,
 nizka kupna moč prebivalstva

TURIZEM, KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
 usklajeno in skupno delovanje na področju
promocije,
 povečanje števila kakovostnih integralnih
turističnih produktov,
 aktivni turizem (kolesarjenje, tek, pohodništvoPtujsko jezero),
 kongresni turizem (Dominikanski samostan),
 degradirana območja – prenova,
 povečana vlaganja v spletno oglaševanje,
 odpiranje novih distribucijskih in tržnih poti,
 povezovanje turistične ponudbe (regijsko, med
regijsko in državno),
 celostna revitalizacija objektov kulturne
dediščine
v
okviru
razvoja
turistične
infrastrukture,
 dodatna krepitev sodelovanja in partnerstva
med
lokalnimi
skupnostmi,
turističnimi
ponudniki
in
regionalno
destinacijsko
organizacijo,
 potenciali za razvoj eko-zelenega turizma s
vključevanjem naravovarstvenih vsebin
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1.2 Ključni razvojni izzivi Mestne občine Ptuj
Po izvedbi razprav in delovnih srečanj smo identificirali 7 ključnih razvojnih izzivov:
1. Spodbujanje podjetništva in privabljanje investitorjev.
2. Uveljavljanje koncepta trajnostne mobilnosti.
3. Učinkovita raba energije v javnem in zasebnem sektorju, povečanje oskrbe iz obnovljivih virov
energije in nižanje ogljičnega odtisa.
4. Turistični razvoj mesta, inovativni turistični produkti in storitve ter učinkovita promocija.
5. Oživljanje starega mestnega jedra na načelih trajnostnega razvoja.
6. Ponovna revitalizacija degradiranih urbanih površin.
7. Zagotavljanje višje kakovost življenja vsem občankam in občanom Mestne občine Ptuj z ustreznim
razvojem: vseh oblik vzgojno izobraževalnih programov, socialnih programov ter zdravstvenih
storitev, kulturnih in športnih programov in vseh programov za ustvarjalno in kreativno preživljanje
prostega časa.

1.3 Vizija, strateške usmeritve, cilji in ukrepi
Ptuj, ustvarjalna zakladnica tisočletij.
Mestna občina Ptuj bo pokrajinsko središče poslovnih priložnosti in spodbudno okolje za
inovativna podjetja in investitorje. Okoljski razvoj bo temeljil na trajnostni mobilnosti,
energetski učinkovitosti, izrabi lokalnih alternativnih virov in urejeni infrastrukturi.
Prepoznano bo kot zakladnica tisočletij, mesto kulture in festivalov ter privlačnih naravnih
danosti. Prebivalci mesta bodo aktivni, zdravi in ustvarjalni.
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STRATEŠKE USMERITVE MESTNE OBČINE PTUJ
Mestna občina Ptuj – mesto poslovnih priložnosti.
PODJETNIŠTVO
CILJ 1: Spodbuditi nastajanje novih podjetij
Ukrepi
1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij.
2. Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno podporo mladim
podjetjem.
3. Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo.
4. Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva.
5. Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu.

CILJ 2: Privabiti domače in tuje investitorje
Ukrepi
1. Ureditev in vzdrževanje zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih.
2. Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih prostorov in s tem
omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih prostorov.
3. Pisarna za privabljanje investitorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi svetovanje za investitorje
in pomoč pri realizaciji projektov.
4. Aktivno iskanje potencialnih investitorjev.

CILJ 3: Aktivirati kreativnost in potenciale občanov za podjetništvo in inovacije
Ukrepi
1. Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in povečanje
človeškega kapitala v občini.
2. Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med občani.

KMETIJSTVO
CILJ 4: Učinkovitejše tržno organiziranje kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter večja prepoznavnost
in kakovost lokalno pridelanih proizvodov
Ukrepi:
1. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na področju pridelave
in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih blagovnih znamk »Dobrote slovenskih
kmetij« in Perutnine Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja.
2. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko industrijo ter
znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju kmetijstva.
3. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in
izdelkov.
4. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov.
5. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole zdravstvene
ustanove, dom upokojencev itd…).
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CILJ 5: Pospešitev procesov strukturnega prilagajanja v kmetijstvu
Ukrepi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Uporabiti vse evropske in državne mehanizme za strukturno prilagajanje v kmetijstvu.
Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč.
Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme.
Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja.
Povečanje pokritih površin-rastlinjakov.
Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje nosilcev kmetijske dejavnosti ter omogočiti pridobitev
dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne
dejavnosti.
Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji.

CILJ 6: Zelena delovna mesta in skladen in vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih
potencialov lokalnega okolja
Ukrepi
1. Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s področja
kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv za pospeševanje
endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest.
2. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in ekološke
pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo,
itd.
3. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
Zap.
št.

Naslov projekta

Prioritetni
projekti

Drugi
projekti

1.

Poslovna infrastruktura v Mestni občini Ptuj

x

2.

Inovativne odprte tehnologije – IOT

x

3.

Delovanje VEM točke

x

4.

Poslovni inkubator

x

5.

Start up program

x

6.

x

7.

Ureditev coworking prostorov
Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki združuje
kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo (Trajnostna pridelava
hrane in turizem, NARAVNO)

8.

Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave

x

9.

Neposredno trženje lokalno pridelane hrane

x

SKUPAJ

x

1

8
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Mestna občina Ptuj – okolju prijazno mesto
CILJ 1: Ohraniti in izboljšati kakovost virov pitne vode ter zmanjšanje vodnih izgub
Ukrepi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema.
Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine (kratkoročni
ukrep).
Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode (dolgoročni ukrep).
Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles.
Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske
dejavnosti.
Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode.

CILJ 2: Zmanjšati onesnaževanje površinskih in talnih voda
Ukrepi
1. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim programom.
2. Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj.
3. Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih razpršene oziroma
individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi tehnološkimi postopki iz izdelane
študije ter prevzem aktivne vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih komunalnih
čistilnih naprav.
4. Priprava pred-investicijske študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu.

CILJ 3: Znižati porabo energije v javnih stavbah in gospodinjstvih
Ukrepi
1.
2.
3.
4.
5.

Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije.
Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine.
Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ
Energetska sanacija stavb gospodinjstev.
Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.

CILJ 4: Povečati delež daljinskega ogrevanja in deleža soproizvodnje toplotne in električne energije
Ukrepi
1. Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega ogrevanja.
2. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo nove kotlovnice ter razširitev omrežja.
3. Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v javnem sektorju ter
osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin.

CILJ 5: Povečati rabo lokalnih obnovljivih in alternativnih virov energije
Ukrepi
1.
2.
3.
4.

Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso.
Uvajanje uporabe biomase in novih tehnologij za ogrevanje.
Izraba geotermalne energije.
Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav).
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CILJ 6: Izboljšati celovito ravnanje z odpadki
Ukrepi
1. Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna uporaba in
recikliranje).
2. Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov.
3. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja odpadkov.

CILJ 7: Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in naseljih
Ukrepi
1.
2.
3.
4.

Povezava obstoječih kolesarskih omrežij.
Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje.
Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru.
Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj.

CILJ 8: Optimizacija varnih in pretočnih cest
Ukrepi
1. Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.
2. Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna hiša).

CILJ 9:Učinkovit in okolju prijazen javni promet
Ukrepi
1. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa.
2. Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu.

CILJ 10: Trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote
Ukrepi
1. Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO Ptuj in skrajšanje
postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo.
2. Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija okrnjene narave.
3. Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter promocija in
njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma.

CILJ 11: Krepiti varnost pred naravnimi in civilizacijski tveganji
Ukrepi
1. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko povezovanje) ter
ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob Puhovi cesti in za stanovanjska območja v
Budini.
2. Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge.
3. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje Drave (Dravska
ulica).
4. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih civilizacijskih
nesreč.
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PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – OKOLJU PRIJAZNO MESTO
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

5.

Naslov projekta

Prioritetni
projekti

Drugi
projekti

Obnova vodovodnega sistema v Mestni občini Ptuj

x

Dokončanje javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj
Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja
Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke
Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov:
(Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj, Kolesarska infrastruktura
- odsek 1, Kolesarska infrastruktura - odsek 2, Kolesarska infrastruktura
- odsek 3)

x
x
x
x
xxxx

6.

Izgradnja parkirišč

x

7.
8.

Ureditev mestnega javnega prometa v Mestni občini Ptuj

x

Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj

x

9.

Ureditev Dravske kolesarske poti

10.

11.

Trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji narave
(Drava – Natura 2000, Reka za prihodnost - Izboljšanje stanja
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke
Drave (akronim: ZADRAVO) – regijski projekt)
Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica in
Grajena

x

x

x

12.
13.

Protipoplavna ureditev porečja Ptujske Drave

x

Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj

x

14.

Razvoj sistema daljinskega ogrevanja v MO Ptuj
SKUPAJ

x
7 (4)

11 (10)
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Mestna občina Ptuj – zakladnica tisočletij
CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot privlačno, visokokakovostno, butično turistično, kulturno živahno in z
dediščino bogato mesto
Ukrepi
1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno prepoznavne turistične in
kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v
Sloveniji.
2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje festivalov in drugih turističnih in
kulturnih prireditev na Ptuju.
3. Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture.
4. Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja destinacije na prioritetno
določene ciljne trge in segmente gostov.

CILJ2: Dvig kakovosti in zasedenosti kapacitet obstoječe in razvoj nove turistične ponudbe Ptuja
Ukrepi
1.
2.
3.
4.

Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti skozi vse leto.
Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih danosti mesta.
Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev.
Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje kontinentalne vodne površine v
Sloveniji in območij Nature 2000.

CILJ 3: Izboljšanje pogojev za delovanje turističnih ponudnikov in kulturnih ustvarjalcev
Ukrepi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in kulturi.
Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev.
Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe.
Gospodarski subjekti kot»pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki učinkovito prispevajo k
doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih gospodarskih subjektov.
Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in usposabljanju ter o
pomenu gostoljubnosti v turizmu.
Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in kulture.

CILJ 4:Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti turističnih znamenitosti in dogodkov
Ukrepi
1. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, lokalnih
cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti.
2. Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi označbami in s
sodobno informacijsko in mobilno tehnologijo.
3. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja.

CILJ 5: Revitalizacija starega mestnega jedra
Ukrepi
1. Programski, poslovni, finančni in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega jedra z
načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto privabili večje število podjetnikov, gostov,
kupcev in obiskovalcev.
2. Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom.
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3.
4.
5.

Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, financiranje in trženje starega
mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem.
Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investitorjev in podjetnikov k
vlaganjem v staro mestno jedro.
Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – ZAKLADNICA TISOČLETIJ
Zap.
št.

Naslov projekta

Prioritetni
projekti

Drugi projekti

1.

Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj

x

2.

Ureditev arheološkega muzeja

x

3.

Arheološki parka Panorama

x

4.

Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče

x

5.

Dominikanski samostan III. Faza s programskimi vsebinami in cilji
delovanja:
Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev

x

Dominikanski samostan III. Faza

x

6.

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

x

7.

Program revitalizacije starega mestnega jedra

x

8.

Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno
zasebnem partnerstvu

x

9.

RDO – tematski parki

x

10.

Spominski park

x

11.

Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks

x

12.

Obnova objektov Stare steklarske

13.

Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice

x

14.

Mestna galerija

x

15.

Nabrežje ob Dravi in mestni park
SKUPAJ

x

x
8 (7)

8
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Mestna občina Ptuj – mesto aktivnih, zdravih ter ustvarjalnih ljudi
CILJ 1: Kakovostno in učinkovito izobraževanje in usposabljanje
Ukrepi
1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov.
2. Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov.
3. Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih programih ter njihova
podpora.
4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter promocija
vseživljenjskega izobraževanja .
5. Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa mladih.

CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih zelenih in vodnih javno dostopnih površin
Ukrepi
1. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin.
2. Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za izvajanje rekreativnih in
tekmovalnih športov.
3. Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu.

CILJ 3: Krepitev zdravja vseh občanov skozi šport in rekreacijo
Ukrepi
1.
2.
3.
4.

Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov.
Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v mestu.
Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja.
Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev.

CILJ 4: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine
Ukrepi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov.
Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva.
Razvoj programov s področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov.
Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva.
Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja.
Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje arhitektonskih ovir za
ljudi s posebnimi potrebami.

CILJ 5: Izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev Mestne občine Ptuj
Ukrepi
1. Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti.
2. Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
3. Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja.

CILJ 6: Zagotoviti ustrezne bivalne pogoje za vse starostne skupine prebivalcev v Mestni občini Ptuj še
posebej za mlade, starejše, invalide in socialno ogrožene
Ukrepi
1. Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj.
2. Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru.

3. Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij.
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CILJ 7: Zagotovitev varnosti vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj
Ukrepi
1. Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov.
2. Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh.

PROJEKTI NA STRATEŠKI USMERITVI PTUJ – MESTO AKTIVNIH, ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI
Zap.
št.
1.
2.

Naslov projekta
Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj
(Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj)
Energetska sanacija OŠ Mladika in ureditev kuhinje ter jedilnice
(Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika)

Prioritetni
projekti

Drugi
projekti
x

x

3.

Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina

4.

Ureditev športnega igrišča za avtobusno postajo
(Igrišče za avtobusno postajo)

x

5.

Fitnes na prostem

x

6.

Razsvetljava Mestni stadion

x

7.

Plezalna stena

x

8.

Oskrbovana stanovanja

x

9.

Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri
Program za osebe s težavami pri nastanitvi in zagotovitev primernih
bivalnih enot

x

11.

Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra

x

12.

Program za delo s povzročitelji nasilja

x

13.

Ureditev pro bono ambulante

x

14.

Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči

x

15.

Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce

x

16.

Center za pomoč osebam v duševni stiski

x

17.

Center ustvarjalnosti mladih

x

18.

Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru

x

19.

Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij

x

10.

SKUPAJ

x

x

3
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SKUPAJ PRIORITETNI PROJEKTI: 19
SKUPAJ DRUGI PROJEKTI: 43
SKUPAJ VSI PROJEKTI: 62
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Shematski prikaz elementov TUS

Področje-strateška
usmeritev

MESTO
POSLOVNIH
PRILOŽNOSTI

Razvojni izzivi

Strateški cilji

Gospodarstvo
CILJ 1: Spodbuditi nastajanje
novih podjetij
CILJ 2:Privabiti domače in tuje
investitorje
CILJ 3: Aktivirati kreativnost in
potenciale občanov za
podjetništvo in inovacije
Kmetijstvo
CILJ 4: Učinkovitejše tržno
organiziranje kmetijstva,
krepitev agroživilskih verig ter
večja prepoznavnost in kakovost
lokalno pridelanih proizvodov
CILJ 5: Pospešitev procesov
1. Spodbujanje strukturnega prilagajanja v
podjetništva in kmetijstvu
CILJ 6: Zelena delovna mesta in
privabljanje
skladen in vzdržen razvoj
investitorjev
podeželja, ki temelji na razvoju
endogenih potencialov lokalnega
okolja

Ukrepi
1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir
pri ustanavljanju podjetij, 2. Vzpostavitev in delovanje
poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno
podporo mladim podjetjem, 3. Delovanje Start up Ptuj za
vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo, 4. Spodbude
občine podjetjem za razvoj gospodarstva, 5. Nadaljnji razvoj
podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu, 6.
Ureditev in vzdrževanje zbirke podatkov o zemljiščih in
poslovnih prostorih, 7. Imenovanje projektne skupine za
iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih
prostorov in s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način
nakupa zemljišč in poslovnih prostorov, 8. Pisarna za
privabljanje investitorjev, ki sodeluje z različnimi
institucijami in nudi svetovanje za investitorje in pomoč pri
realizaciji projektov, 9. Aktivno iskanje potencialnih
investitorjev, 10. Točka za sodelo (coworking) za večjo
vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in
povečanje človeškega kapitala v občini, 11. Povezovanje
akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost
med občani,
1. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in
kmetijskimi gospodarstvi na področju pridelave in trženja
kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih
blagovnih znamk »Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine
Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja Podravja.
2. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med
kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko industrijo ter
znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju
kmetijstva, 3. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in
izdelkov.
4. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in
proizvodov, 5. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih
pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole

Nosilec
ukrepa

Kazalnik za
spremljanje

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
Mestne občine
Ptuj,
ZRS Bistra Ptuj,
Kmetijsko
gozdarski
zavod Ptuj,
Obrtna
zbornica Ptuj

• število koristnikov
storitev VEM točke,
• število novo
registriranih podjetij,
• razpoložljivi
poslovni prostori za
podjetniški inkubator
(m2),
• oblikovanje novih
skupnih blagovnih
znamk,
• število kmetij
vključenih v nove
blagovne znamke,
• oblikovanje
razvojnih partnerstev
med znanostjo,
agroživilsko
industrijo,
kmetijstvom in
podpornimi
institucijami,
• povečano število
kmetij z dopolnilno
dejavnostjo,
• učinkovito črpanje
evropskih, državnih
in zasebnih sredstev,
• povečan obseg
komasacij in
agromelioracij,
• povečana površina
pokritih prostorov –
rastlinjakov,
• povečan obseg
namakalnih
sistemov,
• povečano število
nosilcev kmetij z

Način
zbiranja
podatkov
AJPES,
MESTNA
OBČINA PTUJ,
SI-STAT,
MINISTRSTVA
ZA
POSAMEZNO
PODROČJE
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zdravstvene ustanove, dom upokojencev itd…), 6. Uporabiti
vse evropske in državne mehanizme za strukturno
prilagajanje v kmetijstvu.
7. Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih
zemljišč, 8. Ureditev namakalnih sistemov in potrebne
tehnološke opreme.
9. Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in
namakanja, 10. Povečanje pokritih površin-rastlinjakov.11.
Permanentno uvajati vse možne oblike izobraževanje
nosilcev kmetijske dejavnosti ter omogočiti pridobitev
dodatnih znanj in ustrezne poklicne usposobljenosti za delo
v kmetijstvu ali opravljanje dopolnilne dejavnosti, 12.
Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v
širši regiji, 13. Izraba vseh razvojnih potencialov že
obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s
področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski,
nacionalni in internacionalni vpliv za pospeševanje
endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest,
14. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja
kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in ekološke
pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot
so sadjarstvo, vinogradništvo in zelenjadarstvo, itd.
15. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo
pospeševanju razvoja podeželja.

ustrezno izobrazbo,
• povečano število
kmetij, ki izvajajo
Kmetijsko okoljske
podnebne ukrepe v
kmetijski proizvodnji,
• povečano število
kmetij z ekološko
proizvodnjo.
• število inkubiranih
podjetij,
• višina dodeljenih
spodbud občine za
razvoj gospodarstva,
• novi in
posodobljeni vpisi o
razpoložljivih
poslovnih zemljiščih
in prostorih,
• število novih
investitorjev,
• stopnja
brezposelnosti,
• število novih
delovnih mest,
• prihodek podjetij.
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Področje-strateška
usmeritev

Razvojni izzivi

Strateški cilji

CILJ 1: Ohraniti in izboljšati
kakovost virov pitne vode ter
zmanjšanje vodnih izgub CILJ 2:
Zmanjšati onesnaževanje
površinskih in talnih vodaCILJ
2. Uveljavljanje 3:Znižati porabo energije v
javnih stavbah in gospodinjstvih
koncepta
CILJ 4:Povečati delež
trajnostne
daljinskega ogrevanja in deleža
mobilnosti
soproizvodnje toplotne in
električne energijeCILJ 5:
3. Učinkovita Povečati rabo lokalnih
raba energije v obnovljivih in alternativnih
javnem in
virov energijeCILJ 6: Izboljšati
OKOLJU PRIJAZNO
zasebnem
celovito ravnanje z odpadkiCILJ
MESTO
7: Ureditev kolesarskih in
sektorju,
pešpoti po mestu in naseljihCILJ
povečanje
8: Optimizacija varnih in
oskrbe iz
pretočnih cest CILJ 9:Učinkovit
obnovljivih
in okolju prijazen javni
virov energije
prometCILJ 10: Trajno ohranjati
in nižanje
biotsko raznovrstnost in
ogljičnega
naravne vrednoteCILJ 11:
odtisa
Krepiti varnost pred naravnimi
in civilizacijski tveganji

Ukrepi
1. Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode
iz sistema, 2. Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih
vodnjakov in izvedba dodatne vrtine (kratkoročni ukrep), 3.
Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih
virov pitne vode (dolgoročni ukrep), 4. Aktivnosti za
vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles, 5.
Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje
onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske dejavnosti, 6.
Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni
rabi vode, 7. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v
skladu z državnim operativnim programom, 8. Dokončanje
obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj, 9. Priprava
študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda
na območjih razpršene oziroma individualne poselitve,
informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi
tehnološkimi postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne
vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju sistemov malih
komunalnih čistilnih naprav, 10. Priprava pred-investicijske
študije za predelavo mulja CČN Ptuj in eliminacija smradu,
11. Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe
energije, 12. Energetska sanacija javnih stavb in stavb
kulturne dediščine, 13. Energetska sanacija večstanovanjskih
stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ, 14.
Energetska sanacija stavb gospodinjstev, 15. Osveščanje
javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih
virih energije, 16. Povečanje deleža priključitve na daljinsko
ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega ogrevanja,
17. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo

Nosilec
ukrepa

Kazalnik za
spremljanje

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
Mestne občine
Ptuj,
ZRS Bistra Ptuj,
SOU občin
Spodnjega
Podravja

• kakovost
podzemnih voda
(vrednosti nitratov in
pesticidov v
podzemnih vodah,
vsebnosti težkih
kovin v tleh na
VVO),• nivo
podzemne vode oz.
vodna bilanca,•
zmanjšanje izgub
vodovodnega
omrežja,• kakovost
vodotokov
(koncentracije
nitratov in amonija,
BPK5 vrednosti),•
količina zbranih in
očiščenih grezničnih
vod (na CČN Ptuj),•
število sonaravnih
sistemov čiščenja
odpadnih in
onesnaženih voda.•
znižanje emisij CO2
za 10 % v prvih dveh
letih, nato za 5% na
leto od 2018,• število
gospodinjstev z
boljšim razredom
energijske porabe, •
zmanjšanje letne

Način
zbiranja
podatkov
KOMUNALNO
PODJETJE
PTUJ,
JAVNE SLUŽBE
PTUJ,
ARSO,
MESTNA
OBČINA PTUJ,
MINISTRSTVO
ZA OKOLJE IN
PROSTOR
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nove kotlovnice ter razširitev omrežja, 18. Izdelava študije
alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo
gradnjo v javnem sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih
ciljnih skupin, 19. Krepitev in širitev delovanja regionalnega
konzorcija za lesno biomaso, 20. Uvajanje uporabe biomase
in novih tehnologij za ogrevanje, 21. Izraba geotermalne
energije, 23. Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih
odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav), 24. Zmanjšanje
količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir
surovin (ponovna uporaba in recikliranje), 25. Energetska
izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov,
26. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem
preprečevanju nastajanja odpadkov, 27. Povezava obstoječih
kolesarskih omrežij, 28. Zagotovitev primerne infrastrukture
za kolesarjenje, 29. Postopno povečevanje cone za pešce v
starem mestnem jedru, 30. Zagotavljanje varnih kolesarskih
in pešpoti v Mestni občini Ptuj, 31. Celostna ureditev cestne
infrastrukture v Mestni občini Ptuj, 32. Zagotavljanje
infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča,
garažna hiša), 33. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega
prometa, 34. Promocija javnega potniškega prometa in na
splošno trajnostne mobilnosti v mestu, 35. Sprejem novega
odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov
narave v MO Ptuj in skrajšanje postopkov z jasno definiranimi
pogoji za posege v naravo, 36. Učinkovito in strokovno
upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija
okrnjene narave, 37. Izobraževanje in osveščanje o pomenu
ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter
promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega
turizma, 38. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju
potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko povezovanje) ter
ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob
Puhovi cesti in za stanovanjska območja v Budini, 39.
Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija
struge, 40. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede
poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje Drave (Dravska
ulica), 41. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na
vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih civilizacijskih
nesreč.

porabe primarne
energije v javnih
stavbah,• energetsko
sanirani javnih
objekti, • znižanje
rabe energije v
kulturno zaščitenih
stavbah za 15 %,•
100 % prehod
daljinskega ogrevanja
mesta Ptuj in
industrijske cone na
obnovljive in
alternativne vire,•
povečan delež
uporabe alter. virov
energije za 10 %.•
število potnikov
prepeljanih z mestnih
javnim potniškim
prometom,• emisije
CO2 iz osebnega
avtomobilskega
prometa,• število
novih parkirnih
mest,• km
obnovljenih
občinskih cest,• km
novih kolesarskih
poti in pešpoti.•
površina na novo
zavarovanih
območij,• stanje
populacij
naravovarstveno
pomembnih vrst,•
površina habitatov,
podprtih za
doseganje boljšega
stanja ohranjenosti,•
stopnja osveščenosti
prebivalstva glede
naravnih in
civilizacijskih tveganj.
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Področje-strateška
usmeritev

Razvojni izzivi

4. Turistični
razvoj mesta,
inovativni
turistični
produkti in
storitve ter
učinkovita
promocija

ZAKLADNICA
TISOČLETIJ

5. Oživljanje
starega
mestnega
jedra na
načelih
trajnostnega
razvoja
6. Ponovna
revitalizacija
degradiranih
urbanih
površin

Strateški cilji

Ukrepi

CILJ 1: Pozicionirati Ptuj kot
privlačno, visokokakovostno,
butično turistično, kulturno
živahno in z dediščino bogato
mesto
CILJ 2: Dvig kakovosti in
zasedenosti kapacitet obstoječe
in razvoj nove turistične
ponudbe Ptuja
CILJ 3: Izboljšanje pogojev za
delovanje turističnih ponudnikov
in kulturnih ustvarjalcev
CILJ 4:Izboljšanje dostopnosti in
prepoznavnosti turističnih
znamenitosti in dogodkov
CILJ 5: Revitalizacija starega
mestnega jedra

1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica
tisočletij) kot mednarodno prepoznavne turistične in
kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost
Ptuja kot najstarejšega (dokumentirano) mesta v Sloveniji,
2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno
komuniciranje festivalov in drugih turističnih in kulturnih
prireditev na Ptuju, 3. Ozaveščanje in vključevanja
prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture, 4.
Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega
komuniciranja destinacije na prioritetno določene ciljne
trge in segmente gostov, 5. Razvoj produktov in njihovega
stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti
skozi vse leto, 6. Razvoj inovativnih in doživljajskih
programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih
danosti mesta, 7. Dvig kakovosti obstoječih programov na
področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih prireditev,
8. Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega
jezera kot največje kontinentalne vodne površine v Sloveniji
in območij Nature 2000, 9. Spodbujanje celostnega
povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu
in kulturi, 10. Racionalizacija stroškov za vse organizatorje
prireditev, 11. Spodbujanje zasebnih investicij v ključne
objekte in programe, 12. Gospodarski subjekti kot»pool«
donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki
učinkovito prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in
posameznih gospodarskih subjektov, 13. Spodbujanje
obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju,
izobraževanju in usposabljanju ter o pomenu
gostoljubnosti v turizmu, 14. Vzpostavitev formalnih in
neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in
kulture. 15. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih
in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, lokalnih
cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in
znamenitosti, 16. Ureditev tematskih poti in označb
kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi
označbami in s sodobno informacijsko in mobilno
tehnologijo, 17. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in
kulturne dediščine Ptuja, 18. Programski, poslovni, finančni

Nosilec
ukrepa

Kazalnik za
spremljanje

Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
Mestne občine
Ptuj,
Zavod za
turizem Ptuj

• število domačih in
tujih gostov,
• število prihodov in
prenočitev,
• povprečna doba
bivanja,
• zasedenost
obstoječih nočitvenih
kapacitet,
• število delujočih
trgovskih in
storitvenih lokalov v
starem mestnem
jedru,
• število
obiskovalcev
prireditev,
• površina
revitaliziranih površin
v mestu s
kakovostnimi
programi,
• število ohranjenih
in obnovljenih
objektov kulturne
dediščine

Način
zbiranja
podatkov
ZAVOD ZA
TURIZEM PTUJ,
MESTNA
OBČINA PTUJ,
SI-STAT,
SLOVENSKA
TURISTIČNA
ORGANIZACIJA,
POKRAJINSKI
MUZEJ PTUJORMOŽ,
MINISTRTSVO
ZA KULTURO
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in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega
jedra z načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi
v mesto privabili večje število podjetnikov, gostov, kupcev
in obiskovalcev, 19. Prostorska in vsebinska prenova
starega mestnega jedra v skladu z načrtom, 20.
Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo
vodila prenovo, financiranje in trženje starega mestnega
jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem, 21.
Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev
zasebnih investitorjev in podjetnikov k vlaganjem v staro
mestno jedro, 22. Ponovno oživljanje lokacij in objektov
kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne obnove.
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7.
Zagotavljanje
višje kakovost
MESTO AKTIVNIH, življenja vsem
ZDRAVIH IN
občankam in
USTVARJALNIH
občanov
LJUDI
Mestne občine
Ptuj z
ustreznim
razvojem

CILJ1: Kakovostno in učinkovito
izobraževanje in usposabljanje
CILJ 2: Ohranjanje obstoječih in
vzpostavljanje novih zelenih in
vodnih javno dostopnih površin
CILJ 3: Krepitev zdravja vseh
občanov skozi šport in rekreacijo
CILJ 4: Socialna vključenost in
zmanjšanje tveganja revščine
CILJ 5: Izboljšanje zdravstvenega
stanja prebivalcev Mestne
občine Ptuj
CILJ 6: Zagotoviti ustrezne
bivalne pogoje za vse starostne
skupine prebivalcev v Mestni
občini Ptuj še posebej za mlade,
starejše, invalide in socialno
ogrožene
CILJ 7: Zagotovitev varnosti vseh
prebivalcev Mestne občine Ptuj

1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, 2. Zagotavljanje dostopnosti in
fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov, 3.
Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri
odločitvah o novih izobraževalnih programih ter njihova
podpora, 4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in
neformalne oblike izobraževanja ter promocija
vseživljenjskega izobraževanja , 5. Zagotavljanje ustreznih
pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega
časa mladih, 6. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov,
igrišč in drugih rekreacijskih površin, 7. Zagotavljanje
zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih
površin za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športov, 8.
Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu, 9.
Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov, 10.
Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in
športnih prireditvah v mestu, 11. Promocija športa in
rekreacije ter zdravega načina življenja, 12. Nadgradnja
športnih programov v okviru športnih društev, 13.
Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno
varstvenih programov, 14. Ohranitev obstoječih programov
s področja socialnega varstva, 15. Razvoj programov s
področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam
občanov, 16. Vzpostavitev programa medgeneracijskega
sodelovanja in prostovoljstva, 17. Vključevanje invalidov v
pomembna dogajanja v občini in procese odločanja, 18.
Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi
potrebami ter odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi s
posebnimi potrebami, 19. Posodabljanje opreme in
prostorov v zdravstveni dejavnosti, 20. Izgradnja novih
prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti, 21.
Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina
življenja, 22. Priprava strategije upravljanja z
nepremičninami v Mestni občini Ptuj, 23. Urejanje
stanovanj v starem mestnem jedru, 24. Gradnja cenovno
sprejemljivih stanovanj vseh kategorij, 25. Zagotavljanje
kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno
varnost občanov, 26. Osveščanje in izobraževanje o
pomenu varnosti na vseh ravneh.

Oddelek za
negospodarske
dejavnosti
Mestne občine
Ptuj,
Sekretariat za
splošne zadeve
Mestne občine
Ptuj,
Zdravstveni
dom Ptuj,
Zavod za šport
Ptuj,
Center za
socialno delo
Ptuj

• izboljšanje
izobrazbene
strukture
prebivalcev,
• novi izobraževalni
programi na ravni
poklicnega,tehničneg
a, višješolskega in
visokošolskega
izobraževanja,
• vključenost mladih
in odraslih v
neformalne oblike
učenja,
• vrednotenje
neformalno
pridobljenih znanj in
veščin skozi orodja za
priznavanje
neformalnih znanj.
• število aktivnega
prebivalstva v
programih športa
• število športnih
prireditev
• število
obiskovalcev, ki
destinacijo obiščejo
zaradi športnih
prireditev
• pokrite in nepokrite
površine na 1000
prebivalcev.
• m2 obnovljenih
prostorov za izvajanje
zdravstvene
dejavnosti,
• Število novih
preventivnih
programov na
področju zdravja.
• število obnovljenih
stanovanj v starem
mestnem jedru,
• število novih
stanovanj/bivalnih
enot.

MESTNA
OBČINA PTUJ,
ZDRAVSTVENI
DOM PTUJ,
ZAVOD ZA
ŠPORT PTUJ,
SI-STAT,
CENTER ZA
SOCIALNO
DELO PTUJ
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2. OPERACIONALIZACIJA UKREPOV ZA DOSEGANJE RAZVOJNIH CILJEV MO – PREGLED VSEH PREDVIDENIH PROJEKTOV,
KI PRISPEVAJO K CELOVITEMU RAZVOJU MO
Ukrepi TUS

Naziv projekta

I. MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI: GOSPODARSTVO
1. Vzdrževanje VEM točke za zmanjšanje birokratskih ovir pri ustanavljanju podjetij
2. Vzpostavitev in delovanje poslovnega inkubatorja za infrastrukturno in strokovno podporo
mladim podjetjem
3. Delovanje Start up Ptuj za vodeno aktivacijo mladih v podjetništvo
4. Spodbude občine podjetjem za razvoj gospodarstva
5. Nadaljnji razvoj podpornih institucij za krepitev inovacij v gospodarstvu

Delovanje VEM točke
Start up program
Poslovni inkubator
Poslovna infrastruktura v Mestni občini PtujStart up
programPoslovni inkubator
Start up program
Inovativne odprte tehnologije – IOT

6. Imenovanje projektne skupine za iskanje optimizacij pri prodaji zemljišč in poslovnih prostorov in
s tem omogočiti prijaznejši in cenejši način nakupa zemljišč in poslovnih prostorov.
Vzpostavitev zbirke podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih
7. Pisarna za privabljanje investitorjev, ki sodeluje z različnimi institucijami in nudi svetovanje za
(ta projekt ni naveden med prioritetnimi oz. drugimi projekti, saj
investitorje in pomoč pri realizaciji projektov
je bil leta 2016 vzpostavljen spletni portal: nepremicnine.ptuj.si)
8. Aktivno iskanje potencialnih investitorjev
9. Točka za sodelo (coworking) za večjo vključitev različnih skupin občanov za skupno dobro in
povečanje človeškega kapitala v občini
10. Povezovanje akterjev kreativnih industrij in njihova boljša prepoznavnost med občani

Ureditev coworking prostorov
Inovativne odprte tehnologije – IOT

I. MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI: KMETIJSTVO
11. Vzpostaviti interesno zvezo med agroživilsko industrijo in kmetijskimi gospodarstvi na področju
pridelave in trženja kmetijskih pridelkov. Izkoristiti trženje znotraj obstoječih blagovnih znamk
»Dobrote slovenskih kmetij« in Perutnine Ptuj; in uveljavljanje kmetijstva širšega območja
Podravja.
12. Vzpostaviti učinkovit model za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi, agroživilsko
industrijo ter znanstvenimi in strokovnimi institucijami na področju kmetijstva.
13. Pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in neposredne prodaje kmetijskih
pridelkov in izdelkov.

Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki
združuje kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo
(Trajnostna pridelava hrane in turizem, NARAVNO)
Projekt »NARAVNO« v okviru Strategije pametne specializacije, ki
združuje kmetije, turistične subjekte in agroživilsko industrijo
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(Trajnostna pridelava hrane in turizem, NARAVNO)
Neposredno trženje lokalno pridelane hrane
14. Promocija uporabe in uživanja lokalnih pridelkov in proizvodov
15. Vzpostaviti neposredno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov v javnih institucijah (vrtci, šole
zdravstvene ustanove, dom upokojencev itd…)

Neposredno trženje lokalno pridelane hrane

16. Pospešitev komasacije in agromelioracije kmetijskih zemljišč

Komasacija in aglomeracija kmetijskih zemljišč (ta projekt je
naveden v TUS, v IN TUS bo vključen v prihodnjih spremembah,
dopolnitvah IN TUS)

17. Ureditev namakalnih sistemov in potrebne tehnološke opreme

Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave

18. Vzpostavitev centra za razvoj rastlinske pridelave in namakanja
19. Povečanje pokritih površin-rastlinjakov

Izgradnja namakalnih sistemov ob porečju reke Drave
Neposredno trženje lokalno pridelane hrane

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

Neposredno trženje lokalno pridelane hrane
Vzpostavitev nacionalnega centra za uvajanje novih tehnologij v
kmetijstvo

21. Promoviranje kmetijskega in agroživilskega izobraževanja v širši regiji.
22. Izraba vseh razvojnih potencialov že obstoječih pravnih subjektov in izobraževalnih institucij s
področja kmetijstva in agroživilstva, ki imajo širši regijski, nacionalni in internacionalni vpliv za
Vzpostavitev nacionalnega centra za uvajanje novih tehnologij v
pospeševanje endogenih potencialov in odpiranje zelenih delovnih mest.
kmetijstvo (ta projekt je naveden v TUS, v IN TUS bo vključen v
23. Pospeševanje prestrukturiranja v smeri izvajanja kmetijsko okoljskih podnebnih ukrepov in
prihodnjih spremembah, dopolnitvah IN TUS)
ekološke pridelave in predelave že uveljavljenih kmetijskih panog, kot so sadjarstvo, vinogradništvo
in zelenjadarstvo, itd.
24. Uvajanje nekmetijskih dejavnosti, ki služijo pospeševanju razvoja podeželja.

II. OKOLJU PRIJAZNO MESTO
1. Obnova vodovodnega sistema za zmanjševanje izgub vode iz sistema
2. Povečanje vodnega vira pitne vode iz globinskih vodnjakov in izvedba dodatne vrtine
(kratkoročni ukrep)
3. Aktivnosti za pridobitev dodatnih/nadomestnih/rezervnih virov pitne vode (dolgoročni ukrep).
4. Aktivnosti za vzpostavitev dobrega kemijskega statusa vodnih teles

Obnova vodovodnega sistema v MO Ptuj

5. Priprava strokovnih podlag in programa za zmanjšanje onesnaženosti voda z nitrati iz kmetijske
dejavnosti
6. Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanju in racionalni rabi vode.
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7. Izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja v skladu z državnim operativnim programom.
8. Dokončanje obnove javne kanalizacije v Mestni občini Ptuj

Dokončanje javne kanalizacije v mestni občini Ptuj

9. Priprava študije možnih rešitev problemov odvajanja odpadnih voda na območjih razpršene
oziroma individualne poselitve, informiranje in osveščanje občanov s predvidenimi tehnološkimi
postopki iz izdelane študije ter prevzem aktivne vloge pri izgradnji, obratovanju in vzdrževanju
sistemov malih komunalnih čistilnih naprav

Izgradnja sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni
predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja

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

Dokončanje javne kanalizacije v mestni občini Ptuj

11. Zagotavljanje sistemskih pogojev za zmanjšanje porabe energije
12. Energetska sanacija javnih stavb in stavb kulturne dediščine

Energetska sanacija javnih stavb v Mestni občini Ptuj

13. Energetska sanacija večstanovanjskih stavb z vključevanjem stanovanjskih kooperativ
14. Energetska sanacija stavb gospodinjstev

Energetske sanacije večstanovanjskih stavb

15. Osveščanje javnosti in svetovanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije
16. Povečanje deleža priključitve na daljinsko ogrevanje in širitev obstoječe mreže daljinskega
ogrevanja
17. Priprava analize stanja in študije izvedljivosti za gradnjo nove kotlovnice ter razširitev omrežja

Razvoj sistema daljinskega ogrevanja v MO Ptuj

18. Izdelava študije alternativnih načinov ogrevanja in hlajenja za vsako novo gradnjo v javnem
sektorju ter osveščanje v zvezi s tem ostalih ciljnih skupin
19. Krepitev in širitev delovanja regionalnega konzorcija za lesno biomaso
20. Uvajanje uporabe biomase in novih tehnologij za ogrevanje
21. Izraba geotermalne energije

Projekti s tega področja bodo vključeni v IN TUS v prihodnjih
spremembah, dopolnitvah IN TUS.

22. Uvajanje alternativnih goriv (goriv iz trdnih odpadkov, RDF, mulji iz čistilnih naprav)
23. Zmanjšanje količin odpadkov in povečanje deleža odpadkov kot vir surovin (ponovna uporaba
in recikliranje)
24. Energetska izraba dela ostankov od sortiranih komunalnih odpadkov

Nadgradnja regijskega Centra za ravnanje z odpadki Gajke

25. Informiranje in osveščanje javnosti o prednostnem preprečevanju nastajanja odpadkov
26. Povezava obstoječih kolesarskih omrežij
27. Zagotovitev primerne infrastrukture za kolesarjenje
28. Zagotavljanje varnih kolesarskih in pešpoti v Mestni občini Ptuj

Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov: (Ureditev
kolesarskih povezav v naselju Ptuj, Kolesarska infrastruktura odsek 1, Kolesarska infrastruktura - odsek 2, Kolesarska
infrastruktura - odsek 3)
Ureditev Dravske kolesarske poti
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29. Postopno povečevanje cone za pešce v starem mestnem jedru
30. Celostna ureditev cestne infrastrukture v Mestni občini Ptuj

Celostna ureditev cest, kolesarskih stez in pločnikov
Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj

31. Zagotavljanje infrastrukture za mirujoči promet (modra cona, parkirišča, garažna hiša).

Izgradnja parkirišč

32. Vzpostavitev javnega mestnega potniškega prometa

Ureditev mestnega javnega prometa v Mestni občini Ptuj
Spodbujanje trajnostne mobilnosti v Mestni občini Ptuj

33. Promocija javnega potniškega prometa in na splošno trajnostne mobilnosti v mestu.
34. Sprejem novega odloka o zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v MO Ptuj in
skrajšanje postopkov z jasno definiranimi pogoji za posege v naravo
35. Učinkovito in strokovno upravljanje naravovarstveno pomembnih območij in sanacija okrnjene
narave
36. Izobraževanje in osveščanje o pomenu ohranjanja območij z naravovarstvenim statusom ter
promocija in njihova integracija v razvoj trajnostnega turizma.
37. Vzpostavitev zadrževalnikov vode na povodju potoka Rogoznice in Grajene (medobčinsko
povezovanje) ter ureditev poplavno ogroženega območja industrijske cone ob Puhovi cesti in za
stanovanjska območja v Budini.

Trajnostno upravljanje z zavarovanimi območji narave (Drava –
Natura 2000, Reka za prihodnost - Izboljšanje stanja ohranjenosti
vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave
(akronim: ZADRAVO) – regijski projekt)
Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica
in Grajena

38. Obnova obrežnih zidov v mestnem jedru in revitalizacija struge.
39. Priprava zahteve do pristojnega ministrstva glede poplavne varnosti za MO Ptuj oz. porečje
Drave (Dravska ulica).
40. Osveščanja občanov s preventivnimi vsebinami na vseh področjih ogrožanja naravnih in drugih
civilizacijskih nesreč.

Protipoplavna ureditev porečja Ptujske Drave
Izgradnja visokovodnih zadrževalnikov v dolini potoka Rogoznica
in Grajena

III. ZAKLADNICA TISOČLETIJ
1. Utrditev blagovne znamke Ptuja (Ptuj – zakladnica tisočletij) kot mednarodno prepoznavne
turistične in kulturne butične destinacije ter povečati prepoznavnost Ptuja kot najstarejšega
(dokumentirano) mesta v Sloveniji.
2. Postavitev enovitega organizacijskega modela za celostno komuniciranje festivalov in drugih
turističnih in kulturnih prireditev na Ptuju.
3. Ozaveščanje in vključevanja prebivalstva v priložnosti na področju turizma in kulture.
4. Celovito, profesionalno in učinkovito osredotočanje tržnega komuniciranja destinacije na
prioritetno določene ciljne trge in segmente gostov.
5. Razvoj produktov in njihovega stalnega tržnega komuniciranja za povečanje zasedenosti skozi
vse leto.
6. Razvoj inovativnih in doživljajskih programov in produktov na osnovi najbolj prepoznavnih
danosti mesta.

Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta
projekt ni naveden med prioritetnimi oz. drugimi projekti, saj je
bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).
Mestna galerija
Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče
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7. Dvig kakovosti obstoječih programov na področju turizma, kulturne dediščine in kulturnih
prireditev.
8. Racionalizacija stroškov za vse organizatorje prireditev
9. Izkoristiti turistični potencial reke Drave in ptujskega jezera kot največje kontinentalne vodne
površine v Sloveniji in območij Nature 2000.
10. Spodbujanje celostnega povezovanja in povečanje sinergije med subjekti v turizmu in kulturi.
11. Spodbujanje zasebnih investicij v ključne objekte in programe

Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno
zasebnem partnerstvu
Nabrežje ob Dravi in mestni park
Mestna galerija
Celostna revitalizacija gradu in parka Turnišče
Ureditev turističnega športno-rekreativnega centra Ranca v javno
zasebnem partnerstvu

12. Gospodarski subjekti kot»pool« donatorjev za tiste kulturne in druge prireditve, ki učinkovito
prispevajo k doseganju ciljev razvoja mesta in posameznih gospodarskih subjektov
13. Spodbujanje obstoječih turističnih subjektov k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in
usposabljanju ter o pomenu gostoljubnosti v turizmu

Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta
projekt ni naveden med prioritetnimi oz. drugimi projekti, saj je
bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).

14. Vzpostavitev formalnih in neformalnih oblik izobraževanj na področju turizma in kulture

Mestna galerija
Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta
projekt ni naveden med prioritetnimi oz. drugimi projekti, saj je
bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).

15. Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest,
lokalnih cest in po mestu do turističnih ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti
16. Ureditev tematskih poti in označb kulturne in naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi
označbami in s sodobno informacijsko in mobilno tehnologijo

Turistična signalizacija v Mestni občini Ptuj
RDO – tematski parki

Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev
Dominikanski samostan III. Faza
18. Programski, poslovni, finančni in upravljavski načrt prenove in oživitve starega mestnega jedra z
Ureditev mestne tržnice
načrtovanjem programov in produktov, s katerimi bi v mesto privabili večje število podjetnikov,
Program revitalizacije starega mestnega jedra
gostov, kupcev in obiskovalcev
Obnova objektov Stare steklarske
Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice
19. Prostorska in vsebinska prenova starega mestnega jedra v skladu z načrtom
Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks
20. Vzpostavitev upravljavskega modela in organizacije, ki bo vodila prenovo, financiranje in trženje Vzpostavitev krovne organizacije za turizem in prireditve (ta
starega mestnega jedra v sodelovanju z javnim in zasebnim sektorjem
projekt ni naveden med prioritetnimi oz. drugimi projekti, saj je
21. Oblikovanje ponudb, predlogov in programa za pritegnitev zasebnih investitorjev in podjetnikov bil leta 2016 ustanovljen Javni zavod za turizem Ptuj).
Program revitalizacije starega mestnega jedra
k vlaganjem v staro mestno jedro
Dominikanski samostan III. Faza - zunanja ureditev
22. Ponovno oživljanje lokacij in objektov kulturne dediščine, ki so potrebni delne ali popolne
Dominikanski samostan III. Faza
obnove
Ureditev mestne tržnice
17. Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ptuja
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Program revitalizacije starega mestnega jedra
Obnova objektov Stare steklarske
Obnova Vrazovega trga in Jadranske ulice
Prenova stavbe nekdanje usnjarne – Koteks
Spominski park
Arheološki parka Panorama
Ureditev arheološkega muzeja

IV. MESTO AKTIVNIH ZDRAVIH IN USTVARJALNIH LJUDI
1. Celovito urejanje infrastrukture za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov
2. Zagotavljanje dostopnosti in fleksibilnosti vzgojno - izobraževalnih programov
3. Vključevanje lokalne skupnosti in gospodarstva pri odločitvah o novih izobraževalnih programih
ter njihova podpora
4. Pridobivanja znanj in veščin skozi formalne in neformalne oblike izobraževanja ter promocija
vseživljenjskega izobraževanja
5. Zagotavljanje ustreznih pogojev za ustvarjalno in kreativno preživljanje prostega časa mladih

Energetska sanacija OŠ Mladika in ureditev kuhinje ter jedilnice
(Rekonstrukcije in adaptacije OŠ Mladika)
Razširitev prostorskih kapacitet Vrtca Ptuj (Investicijska vlaganja v
Vrtec Ptuj)
Center ustvarjalnosti mladih
Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri
Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina

6. Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč in drugih rekreacijskih površin
7. Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in nepokritih vadbenih površin za izvajanje
rekreativnih in tekmovalnih športov.
8. Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov v mestu
9. Izvajanje brezplačnih športno-rekreativnih programov
10. Informiranje prebivalcev o ponudbi športnih programov in športnih prireditvah v mestu

Ureditev športnega igrišča za avtobusno postajo (Igrišče za
avtobusno postajo)
Fitnes na prostem
Plezalna stena
Razsvetljava Mestni stadion

11. Promocija športa in rekreacije ter zdravega načina življenja
12. Nadgradnja športnih programov v okviru športnih društev
13. Zagotovitev ustrezne infrastrukture za izvajanje socialno varstvenih programov
14. Ohranitev obstoječih programov s področja socialnega varstva
15. Razvoj programov s področja socialnega varstva, prilagojeni potrebam občanov
16. Vzpostavitev programa medgeneracijskega sodelovanja in prostovoljstva

Oskrbovana stanovanja
Vzpostavitev družinskega preventivnega svetovalnega centra
Program za osebe s težavami pri nastanitvi in zagotovitev
primernih bivalnih enot
Vzpostavitev dnevnih centrov aktivnosti – medgeneracijski centri

17. Vključevanje invalidov v pomembna dogajanja v občini in procese odločanja
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18. Izgradnja varne javne infrastrukture za ljudi s posebnimi potrebami ter odpravljanje
arhitektonskih ovir za ljudi s posebnimi potrebami
19. Posodabljanje opreme in prostorov v zdravstveni dejavnosti
20. Izgradnja novih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti

Program za osebe z demenco oziroma njihove svojce
Center za pomoč osebam v duševni stiski
Oskrbovana stanovanja
Ureditev pro bono ambulante

21. Preventiva in promocija zdravja ter zdravega načina življenja

Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči

22. Zagotavljanje kadrovskih, prostorskih in tehničnih pogojev za ustrezno varnost občanov.

Program za delo s povzročitelji nasilja
Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči

23. Osveščanje in izobraževanje o pomenu varnosti na vseh ravneh
24. Priprava strategije upravljanja z nepremičninami v Mestni občini Ptuj

Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru
Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij

25. Urejanje stanovanj v starem mestnem jedru

Obnova/prodaja stanovanj v starem mestnem jedru

26. Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij

Gradnja cenovno sprejemljivih stanovanj vseh kategorij
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3. PRIORITETNI PROJEKTI ZA IZVEDBO TUS
3.1 Seznam prioritetnih projektov v obdobju 2014 - 2020 in viri financiranja

Zap.
št.

Naziv projekta

Ocenjena
vrednost
projekta znesek

Lastna
sredstva znesek

Drugi potencialni viri Projekt bo
Aktivnosti za
Drugi
navedba vira ( ESRR, KS,
prijavljen za
zagotavljanje
potencialni Life+, Obzorje2020, EIB,
sofinanciranje v
skladnosti in
viri- znesek nacionalni viri, zasebni viri
mehanizmu
dopolnjevanja virov*
…
CTN (da/ne)

1
2
3
4

UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV V NASELJU PTUJ
KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 1
KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 2
KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 3

220.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00

75.746,00
223.795,00
223.795,00
224.553,00

5

DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA - zunanja ureditev

350.000,00

350.000,00

/

MK

6
7
8
9
10
11

DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA
UREDITEV MESTNE TRŽNICE
SPOMINSKI PARK
OBNOVA VRAZOVEGA TRGA IN JADRANSKE ULICE
MESTNA GALERIJA
DRAVSKA KOLESARSKA POT

1.900.000,00
2.500.000,00
1.384.805,46
1.700.000,00
70.000,00
150.000,00

380.000,00
500.000,00
278.952,13
340.000,00
70.000,00
51.639,34

1.520.000,00
2.000.000,00
1.105.853,33
1.360.000,00
/
98.355,00

ESRR, MOP
ESRR, MOP
ESRR, MOP
ESRR, MOP
/
ESRR, MzI

12

REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE OŠ MLADIKA

1.840.100,00 1.840.100,00

/

ESRR, MzI

13

FITNES NA PROSTEM

70.000,00

70.000,00

/

Fundacija za šport

14

IGRIŠČE ZA AVTOBUSNO POSTAJO

40.569,33

40.569,33

/

Fundacija za šport

15

PRENOVA STAVBE NEKDANJE USNJARNE - KOTEKS

16

DRAVA – NATURA 2000, REKA ZA PRIHODNOST IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI VRST IN HABITATNIH
TIPOV REČNEGA IN OBREČNEGA PASU REKE DRAVE
(akronim: ZADRAVO) – regijski projekt

17

2.000.000,00

250.000,00

144.254,00
426.205,00
426.205,00
425.447,00

400.000,00 1.600.000,00

45.081,97

204.918,03

RAZVOJ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V MO PTUJ

2.200.000,00 1.320.000,00

880.000,00

18

NABREŽJE OB DRAVI IN MESTNI PARK

2.000.000,00

19

SKUPAJ projekti Mestne občine Ptuj
18.405.474,79 4.796.746,43 11.646.983,36
TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE IN TURIZEM (NARAVNO) –
26.840.000,00 10.340.000,00 16.500.000,00
regijski projekt
SKUPAJ
45.245.474,79 15.136.746,43 28.146.983,36

400.000,00 1.600.000,00

ESRR, MzI
ESRR, MzI
ESRR, MzI
ESRR, MzI

ESRR, MOP

ESRR

zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
delno zagotovljen vir iz
lastnih sredstev, delno
s prijavo na razpise
zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
zagotovljen vir
delno zagotovljen vir iz
lastnih sredstev, delno
s prijavo na razpise
delno zagotovljen vir iz
lastnih sredstev, delno
s prijavo na razpise
delno zagotovljen vir iz
lastnih sredstev, delno
s prijavo na razpise
delno zagotovljen vir iz
lastnih sredstev, delno
s prijavo na razpise
zagotovljen vir

delno zagotovljen vir iz
kohezijska sredstva, DOLB,
lastnih sredstev, delno
MzI
s prijavo na razpise

da
da
da
da
ne
da
da
da
da
ne
da
ne

ne

ne

da

ne

ne

ESRR, MOP

zagotovljen vir

da

Obzorje 2020, ESRR

zagotovljen vir

ne

* Ozna či ti , kje gre za za gotovl jene vi re i n
kje za možne/predvi dene vi re. Če gre za
predvi dene vi re, s e na vede deja vnos ti za
nji hovo pri dobi tev (npr. pri ja va na ra zpi s
….) i n kjer rel eva ntno, s e opi š e
morebi tno
dopol njeva nje
in
za gota vl ja nje s i nergi j med predvi deni mi
deja vnos tmi .
Uvrš čenos t projekta na s ezna m ne
preds ta vl ja za gotovi l a , da bo projekt
s ofi na nci ra n v okvi ru i zva ja nja
meha ni zma CTN; pra v ta ko uvrš čenos t
projekta na ta s ezna m ne preds ta vl ja
pogoja za ka ndi di ra nje v okvi ru pova bi l a
ZMOS.

33

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025

3.2 Podrobnejši opis prioritetnih projektov za izvedbo TUS v obdobju 2014- 2020
PROJEKT ŠT. 1: UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV V NASELJU PTUJ
Kratka vsebina:
S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost,
funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanj.
Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo
zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko
prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta
z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja,
pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili
tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala,
nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).
Odsek: Desni breg Drave (JZ) – Ptuj Center (ČS Breg – Turnišče): povezava industrijskega, stanovanjskega,
izobraževalnega, turističnega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Perutnina Ptuj, OŠ Breg, Grad in
park Turnišče, Terme Ptuj).
Obdobje izvajanja: april 2017- september 2018
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in
naseljih

/

Cilj TUS št.
Cilj 7

Naziv specifičnega cilja OP:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 5

Naziv kazalnika TUS

Km novih kolesarskih poti in peš poti

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Št. km/Podatki bodo znani po
izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Podatki bodo
Emisije CO2 iz
Št. ukrepov trajnostne
znani po
osebnega
mobilnosti v okviru
4.20
izdelani
4.17
1 ukrep
avtomobilskega
trajnostnih urbanih
investicijski
prometa
strategij
dokumentaciji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

220.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

75.746,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

da

144.254,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Ureditev zemljišč
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017-2018
2018
2018
2018

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 2: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 1
Kratka vsebina:
S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost,
funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanj.
Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo
zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko
prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta
z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja,
pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili
tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala,
nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).
Odsek 1: Ptuj S – Ptuj Center (ČS Panorama, ČS Grajena, ČS Ljudski vrt): povezava stanovanjskega,
izobraževalnega, rekreacijskega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Šolski center Ptuj, rekreacijsko
območje Panorama, OŠ Ljudski vrt, OŠ Ljudevita Pivka)
Obdobje izvajanja: marec 2018 – marec 2019
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in
naseljih

/

Cilj TUS št.
Cilj 7

Naziv specifičnega cilja OP:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 5

Naziv kazalnika TUS

Km novih kolesarskih poti in peš poti

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Št. km/Podatki bodo znani po
izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Podatki bodo
Emisije CO2 iz
Št. ukrepov trajnostne
znani po
osebnega
mobilnosti v okviru
4.20
izdelani
4.17
1 ukrep
avtomobilskega
trajnostnih urbanih
investicijski
prometa
strategij
dokumentaciji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

650.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

223.795,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

da

426.205,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

*

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ,
IDOP, PGD, PZI)
Ureditev zemljišč
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2018

Mestna občina Ptuj

2018

Mestna občina Ptuj

2018
2018
2019
2019

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 3: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 2
Kratka vsebina:
S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost,
funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanj.
Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo
zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko
prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta
z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja,
pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili
tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala,
nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).
Odsek 2: Ptuj SV – Ptuj Center (ČS Rogoznica): povezava stanovanjskega dela s centrom in centralnimi
dejavnostmi (osrednje pokopališče).
Obdobje izvajanja: april 2019 – april 2020
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in
naseljih

/

Cilj TUS št.
Cilj 7

Naziv specifičnega cilja OP:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 5

Naziv kazalnika TUS

Km novih kolesarskih poti in peš poti

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Št. km/Podatki bodo znani po
izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Podatki bodo
Emisije CO2 iz
Št. ukrepov trajnostne
znani po
osebnega
mobilnosti v okviru
4.20
izdelani
4.17
1 ukrep
avtomobilskega
trajnostnih urbanih
investicijski
prometa
strategij
dokumentaciji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

650.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

223.795,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

da

426.205,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ,
IDOP, PGD, PZI)
Ureditev zemljišč
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2019

Mestna občina Ptuj

2019

Mestna občina Ptuj

2019
2019
2020
2020

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 4: KOLESARSKA INFRASTRUKTURA - ODSEK 3
Kratka vsebina:
S projektom želi Mestna občina Ptuj razširiti mrežo kolesarskih povezav v naselju Ptuj in izboljšati varnost,
funkcionalnost, udobnost, privlačnost že obstoječih kolesarskih povezav med izvorom in ciljem potovanj.
Na območju Ptuja so kolesarske povezave nepovezane, na večih odsekih neprekinjene. S projektom bomo
zagotovili varnost, udobnost kolesarjev in s tem spodbujali množično kolesarjenje kot trajnostno obliko
prevoza. Projekt je sestavljen iz štirih glavnih kolesarskih odsekov s pododseki, ki povezujejo center mesta
z ostalimi deli občine in regije (Maribor, Lenart, Ormož, Videm), na katerih je bila opravljena analiza stanja,
pregled kritičnih točk. V nadaljevanju bo sledila izdelava projektne naloge, kjer bomo natančneje določili
tehnične rešitve in postopke. V okviru projekta bomo nabavili tudi pripadajočo opremo (stojala,
nadstrešnice, talno in vertikalno signalizacijo, pripadajočo urbano opremo ipd.).
Odsek 3: Ptuj V – Ptuj Center (ČS Jezero. ČS Spuhlja): povezava stanovanjskega, industrijsko –
poslovnega – trgovskega, rekreacijskega dela s centrom in centralnimi dejavnostmi (Ranca, industrijska
cona Puhova).
Obdobje izvajanja: marec 2020 – marec 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu in
naseljih

/

Cilj TUS št.
Cilj 7

Naziv specifičnega cilja OP:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 5

Naziv kazalnika TUS

Km novih kolesarskih poti in peš poti

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Št. km/Podatki bodo znani po
izdelani investicijski dokumentaciji

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Podatki bodo
Emisije CO2 iz
Št. ukrepov trajnostne
znani po
osebnega
mobilnosti v okviru
4.20
izdelani
4.17
1 ukrep
avtomobilskega
trajnostnih urbanih
investicijski
prometa
strategij
dokumentaciji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

650.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

224.553,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

da

425.447,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije (IDZ,
IDOP, PGD, PZI)
Ureditev zemljišč
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2020

Mestna občina Ptuj

2020

Mestna občina Ptuj

2020
2021
2021
2021

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj

45

Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025

PROJEKT ŠT. 5: DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA – ZUNANJA UREDITEV
Kratka vsebina:
Dominikanski samostan predstavlja kulturno znamenitost Ptuja. Je kulturni spomenik lokalnega pomena.
Do sedaj je bilo urejeno pritličje - kongresno kulturna dvorana. Samostan stoji na zahodnem robu
srednjeveškega jedra mesta Ptuj, na terasi nad levim bregom Drave. V projektu bomo hortikulturno uredili
Sončni park, notranje dvorišče z možnostjo gostinske ponudbe, ki sedaj predstavlja manjkajoči segment v
kongresno kulturni dejavnosti, ki se izvaja v samostanu. Dodatna vsebina bo obogatila obstoječo ponudbo
kulturnega spomenika ter privabila dnevne obiskovalce, turiste. Zgodovinsko mesto Ptuj bo s tem
pridobilo butično lokacijo ob Dravi, privlačno za različne ciljne skupine. Oblikovale se bodo tudi
programske vsebine.
Obdobje izvajanja: januar 2017 – julij 2017
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7
Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Površina revitaliziranih površin v mestu
3.800 m²
s kakovostnimi programi
Število ohranjenih in obnovljenih
1
objektov kulturne dediščine

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
CO 37
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
na območjih s
17.972 oseb
Površina
celostnimi
nerevitaliziranih
strategijami za urbani
6.9
površin v mestih, ki
3.800 m²
razvoj (št. oseb)
izvajajo trajnostne
CO 38
Odprt prostor,
urbane strategije
ustvarjen ali saniran
3.800 m²
na urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

350.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

350.000,00

/

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

Nacionalni viri - MK

ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancer: Ministrstvo za kulturo (MK)

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2017

Primopredaja

2017
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PROJEKT ŠT. 6: DOMINIKANSKI SAMOSTAN III. FAZA
Kratka vsebina:
Dominikanski samostan je kulturni spomenik lokalnega pomena. Do sedaj je bilo urejeno pritličje kongresno kulturna dvorana. Investicija v I. nadstropju bi naj obsegala ureditev prostorov za opravljanje
muzejske dejavnosti – za predstavitev arheoloških zbirk.
Obdobje izvajanja: januar 2018 – december 2019
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7
Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Površina revitaliziranih površin v mestu
1.570 m²
s kakovostnimi programi
Število ohranjenih in obnovljenih
1
objektov kulturne dediščine

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
celostnimi
Površina
strategijami za urbani
nerevitaliziranih
razvoj (št. oseb)
6.9
površin v mestih, ki
1.570 m²
izvajajo trajnostne
Javne ali poslovne
urbane strategije
stavbe, zgrajene ali
CO 39
prenovljene na
1.570 m²
urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

1.900.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

380.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

1.520.000,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MOP

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije novelacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije novelacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2018

Mestna občina Ptuj

2018

Mestna občina Ptuj

2018

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2018

Primopredaja

2019
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PROJEKT ŠT. 7: UREDITEV MESTNE TRŽNICE
Kratka vsebina:
Ureditev in prenova Mestne tržnice je pomembna z vidika oživljanja starega mestnega jedra v naselju Ptuj.
Sedanja mestna tržnica ne zagotavlja primernih pogojev za izvedbo trženjske dejavnosti in prireditev, še
manj ugleden prostor, kamor bi obiskovalci in prebivalci mesta z veseljem zahajali. Potrebna je
infrastrukturna posodobitev obstoječe tržnice, povečanje prodajnih površin, pridobitev dodatnih zaprtih
prostorov ob tržnici za prodajo izdelkov, ki se morajo prodajati v zaprtih prostorih, pridobitev dodatnih
manjših trgovinic, ločitev živilskega z neživilskim delom in drugo. Dejavnost tržnice je potrebno nadgraditi
in obogatiti tudi po vsebini, povečati ponudbo blaga, predvsem kmetijskih pridelkov in izdelkov lokalnega
okolja, prostor pa nameniti tudi prireditveni dejavnosti. S tem bomo utrdili Ptuj kot sejemsko in trgovsko
mesto, prebivalcem mesta omogočili večjo ponudbo domače hrane in izdelkov, prostor pa naredili
privlačen tudi za obiskovalce mesta in turiste, saj je splošno znano, da so mestne tržnice dobro obiskana
turistična točka po vseh mestih. Z obnovo tržnice želimo spremeniti tudi prometni režim v tem delu mesta,
povečati peš cono in s tem udejanjati trajnostno mobilnost.
Obdobje izvajanja: oktober 2016 – december 2018
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Površina revitaliziranih površin v mestu
8.000 m²
s kakovostnimi programi

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
Površina
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
nerevitaliziranih
celostnimi
6.9
površin v mestih, ki
8.000 m²
strategijami za urbani
izvajajo trajnostne
razvoj (št. oseb)
urbane strategije
Odprt prostor,
CO 38
8.000 m²
ustvarjen ali saniran
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na urbanih območjih
(m2)
Javne ali poslovne
stavbe, zgrajene ali
prenovljene na
urbanih območjih
(m2)

CO 39

632 m²

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

2.500.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

500.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

2.000.000,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MOP

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Finančni viri

Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

***

V

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

S

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2016, 2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2017

Primopredaja

2018
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PROJEKT ŠT. 8: SPOMINSKI PARK
Kratka vsebina:
Mestna občina Ptuj želi pristopiti k urejanju območja starega pokopališča in ga preurediti v Spominski
park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je že od leta
1978 v mirovanju. Posebna pozornost je namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev, ki so povzete
po sintezni rešitvi iz urbanistične delavnice v obstoječo strukturo starega pokopališča, z namenom da se
ohrani čim več kvalitetne kulturne in naravne dediščine. Celotno območje s tem dobiva nov značaj in
funkcijo ter povečuje zelene površine. Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj,
preprečevanje propadanja kulturne dediščine, izboljšanje kvalitete zelenih površin v mestu, dvig
ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine, izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj.
Obdobje izvajanja: september 2016 – november 2018
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Naziv specifičnega cilja OP:

Izboljšanje dostopnosti in prepoznavnosti
turističnih znamenitosti in dogodkov
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
cilj 1

Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Cilj TUS št.
Cilj 4
Cilj 5

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7
Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS
Površina revitaliziranih površin v mestu
s kakovostnimi programi
Število ohranjenih in obnovljenih
objektov kulturne dediščine

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
11.774 m²
1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
Naziv kazalnika učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število prebivalcev,
ki živijo na območjih s
Površina
CO 37
17.972 oseb
celostnimi strategijami za
nerevitaliziranih
urbani razvoj (št. oseb)
6.9
površin v mestih, ki
11.774 m²
izvajajo trajnostne
Odprt prostor, ustvarjen
urbane strategije
CO 38
ali saniran na urbanih
11.774 m²
območjih (m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

1.384.805,46

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

278.952,13

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

1.105.853,33

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MOP

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

V

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

***

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2016, 2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2017

Primopredaja

2018

Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 9: OBNOVA VRAZOVEGA TRGA IN JADRANSKE ULICE
Kratka vsebina:
Revitalizacija Jadranske ulice in Vrazovega trga kot del izvajanja programa revitalizacije starega
mestnega jedra Ptuja. Projekt bo obsegal obnovo 15 občinskih stanovanj, tlakov in trga.
Obdobje izvajanja: januar 2019 – december 2020
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7
Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS
Površina revitaliziranih površin v mestu
s kakovostnimi programi
Število ohranjenih in obnovljenih
objektov kulturne dediščine

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
5.745 m²
15 stanovanj

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
učinka OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
Površina
celostnimi
nerevitaliziranih
strategijami za urbani
6.9
površin v mestih, ki
5.745 m²
razvoj (št. oseb)
izvajajo trajnostne
Odprt prostor,
urbane strategije
ustvarjen ali saniran
CO 38
5.745 m²
na urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

1.700.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

340.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

1.360.000,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MOP

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

V

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

***

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

V

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2019

Mestna občina Ptuj

2019

Mestna občina Ptuj

2019

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2019

Primopredaja

2020
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PROJEKT ŠT. 10: MESTNA GALERIJA
Kratka vsebina:
Mesto Ptuj slovi po izjemni kulturni dediščini minulih stoletij, ob tem pa ostaja tako rekoč spregledano
dejstvo, da je Ptuj tudi mesto odlične sodobne ustvarjalnosti, ki jo je mogoče primerjati z umetnostnimi
dosežki iz ptujske preteklosti kakor tudi s sočasno likovno produkcijo v slovenskem in mednarodnem
prostoru. Žal pa mesto že desetletja nima primernih prostorov za prezentiranje, razstavljanje in hranjenje
sodobnih umetniških del. Namen investicije je ohraniti kulturno dediščino in ustaviti njeno propadanje.
Poslanstvo Mestne galerije Ptuj je skrb za kakovostno in redno predstavljanje ptujske umetnostne
produkcije 20. in 21. stoletja ter za predstavitev likovnih dosežkov iz slovenskega in mednarodnega
prostora. Po izvedeni I. fazi statične sanacije objekta je stanje prostorov v III. etaži Prešernove 29 dokaj
surovo. Prostori III. etaže se zaradi svojih velikih stenskih površin in višin uredijo v galerijo. Odstranijo se
vse zastarele neuporabne inštalacije. Zagotovi se ustrezna razsvetljava in nova ogrevalna telesa. Tla se
protiprašno zaščitijo s samorazlivno maso. Zidarsko se obdelajo vse odprtine v stenah, nastale med
statično sanacijo. Prostori v južnem traktu se le očistijo, sanitarije se opremijo. Uredi se obstoječ dostop
do balkona.
Obdobje izvajanja: februar 2016 – junij 2017
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS
Število ohranjenih in obnovljenih
objektov kulturne dediščine

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
učinka OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
Površina
na območjih s
17.972 oseb
CO 37
nerevitaliziranih
celostnimi
6.9
površin v mestih, ki
500 m²
strategijami za urbani
izvajajo trajnostne
razvoj (št. oseb)
urbane strategije
Javne ali poslovne
CO 39
500 m²
stavbe, zgrajene ali
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prenovljene na
urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

70.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

70.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

/

ne

/

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Zakonodajne
podlage

Prostorske
podlage

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Ocena možnih poglavitnih tveganj
stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

*

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

N

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje

opis tveganja

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

*

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

N

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2016

Mestna občina Ptuj

2016

Mestna občina Ptuj

2016
2017

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 11: DRAVSKA KOLESARSKA POT
Kratka vsebina:
Namen projekta je izgradnja potrebne manjše infrastrukture Dravske kolesarske poti, ki poteka po naselju
Ptuj. Dravska kolesarska pot je že vzpostavljena, vendar se pojavljajo nekatere pomanjkljivosti, za katera
pa niso predvidena večja infrastrukturna vlaganja. Dravska kolesarska pot je skupni integralni turistični
produkt večih občin. Cilj projekta je sicer povezati obstoječo kolesarsko pot ob Dravi v Avstriji z načrtovano
Dravsko kolesarsko potjo v Sloveniji in tako oblikovati transnacionalno kolesarsko pot, ki bo postala ena
izmed najzanimivejših v Evropi. Z investicijo bomo zagotovili večjo prometno varnost kolesarjev in
prispevali k trajnostni mobilnosti in množičnemu kolesarjenju.
Celotna trasa je sicer razdeljena na štiri pododseke, zadnji četrti, ki prečka Mestno občino Ptuj, je
načrtovan od naselja Slovenja vas po kolesarski stezi mimo Term Ptuj do mostu za pešce in kolesarje prek
Drave na Ptuju. Pot se bo nadaljevala prek Žnidaričevega nabrežja, nato po nasipu ob Dravi do Rance in
naprej ob Ptujskem jezeru do meje z občino Markovci.
Obdobje izvajanja: september 2016 – december 2018
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Specifični
cilj OP št.

Naziv cilja TUS:
Ureditev kolesarskih in pešpoti po mestu
in naseljih

Cilj 7

/

Naziv specifičnega cilja OP:
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.
Kazalnik št. 5

Naziv kazalnika TUS
Km novih kolesarskih poti in peš poti

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
8,9 km

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Podatki bodo
Emisije CO2 iz
Št. ukrepov trajnostne
znani po
osebnega
mobilnosti v okviru
4.20
izdelani
4.17
1 ukrep
avtomobilskega
trajnostnih urbanih
investicijski
prometa
strategij
dokumentaciji
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

150.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

51.639,34

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

da

98.355,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Projektni partner: ZRS Bistra Ptuj, RRA
Koroška, Zavoda za turizem Maribor –
Pohorje, ZRSVN, MRA, ostale občine
Podravja
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

***

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

*

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Zagotovljena
likvidnost.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Podpis projektne naloge načrtovane
Dravske kolesarske poti
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2016

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017-2018
2018

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 12: REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE OŠ MLADIKA
Kratka vsebina:
Osnovna šola Mladika se nahaja na naslovu Žnidaričevo nabrežje 1, Ptuj in je v lasti MO Ptuj. Posamezne
faze projekta so: priprava projektne dokumentacije, I. faza rekonstrukcije in prizidave ( jedilnica in
kuhinja), II. faza rekonstrukcije in prizidave (garderobe, učilnice, oprema), energetska sanacija (okna,
izolacija, ogrevanje).
Namen projekta je izboljšanje kvalitete bivanja za učence in zaposlene v skladu z veljavnimi zakonskimi
normativi in standardi (jedilnica, ki bo omogočala malico v dveh skupinah in jedilnica, ki se bo uporabljala
tudi kot večnamenska dvorana; delilna linija v jedilnici; kuhinja, ki bo omogočala pripravo kvalitetnih
obrokov v optimalnih delovnih pogojih; čista in pitna voda v vodovodnem sistemu; odprava smradu (fekalij
in kurilnega olja); energetsko varčna in otrokom prijazna stavba), zagotovitev primerljivih pogojev bivanja
v vseh ptujskih osnovnih šol, dolgoročno zmanjšanje materialnih stroškov zavoda in pridobitev prostora
(jedilnice), ki se bo sočasno lahko uporabljal kot večnamenski prostor.
Obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Specifični
cilj OP št.

Naziv cilja TUS:

Kakovostno in učinkovito izobraževanje in
usposabljanje

Cilj 1

3

Naziv specifičnega cilja OP:
Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za
šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 1

Naziv kazalnika TUS
Izboljšanje izobrazbene strukture
prebivalcev

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Število otrok z dokončano
osnovnošolsko izobrazbo

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Delež šol, ki so
Število vzgojno
uspešno izvedle
izobraževalnih
10.5
/
10.11
1 OŠ
strategije prožnih
zavodov, vključenih v
oblik učenja
projekte
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

1.840.100,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

1.840.100,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MzI

ne

/

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MzI

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

V

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

***

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

V

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2017

Mestna občina Ptuj

2018

Mestna občina Ptuj

2018
2018
2021

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 13: FITNES NA PROSTEM
Kratka vsebina:
Predmet investicije je izgradnja fitnesa na prostem pri Mestnem stadionu Ptuj (Žnidaričevo nabrežje),
natančneje v Mestnem parku Ptuj na območju lesenega parka ob Dravi – nasproti športne dvorane
Campus. Izgradnja fitnesa na prostem pomeni v bistvu možnost ulične vadbe oz. Street Workouta. Gre za
trening z lastno težo na prostem. Ulična vadba je predvsem družbeno gibanje, ki ima močne pozitivne
učinke na današnjo mladino. Prav tako pa pomeni izgradnja fitnesa na prostem aktivnejši način življenja.
Številne občine po Sloveniji so že postavile določene fitnes naprave v svoja urbana okolja, namen
postavitve pa je tudi v dostopnejši in za uporabnike brezplačni vadbi. Z izgradnjo fitnesa na prostem na
omenjeni lokaciji bomo lahko v prihodnjem obdobju združili tek in kolesarjenje z vadbo na prostem. V
dopoldanskem času bodo fitnes na prostem lahko uporabljali učenci vseh petih OŠ MO Ptuj, prav tako pa
številni rekreativci, v popoldanskem času pa bo fitnes namenjen klubom in društvom ter seveda tudi
rekreativcem. Dodatna ponudba bo torej obogatila možnosti za razvoj številnih športnih dejavnosti v MO
Ptuj in predvsem rekreativnim športnikom dala možnosti za kvalitetnejšo vadbo na prostem.
Obdobje izvajanja: oktober 2016 – december 2017
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Specifični
cilj OP št.

Naziv cilja TUS:
Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje
novih zelenih in vodnih javno dostopnih
površin

Cilj 2

1

Naziv specifičnega cilja OP:
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 4

Naziv kazalnika TUS
Pokrite in nepokrite površine na 1000
prebivalcev

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Nepokrita površina na 1000 preb.

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
učinka OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
Površina
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
nerevitaliziranih
celostnimi
6.9
površin v mestih, ki
400 m²
strategijami za urbani
izvajajo trajnostne
razvoj (št. oseb)
urbane strategije
Odprt prostor,
CO 38
400 m²
ustvarjen ali saniran
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na urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

70.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

70.000,00

/

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

Fundacija za šport

ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancer: Fundacija za šport

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

*

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

*

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Zagotovljena
likvidnost.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

*

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)
Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

N

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2016

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 14: IGRIŠČE ZA AVTOBUSNO POSTAJO
Kratka vsebina:
Lokacija ureditve igrišča za avtobusno postajo Ptuj se nahaja na zemljišču s parcelno številko 1455/0, k.o.
Ptuj, katere imetnik je Mestna občina Ptuj, v območju javne športne infrastrukture, ki je namenjena
športni dejavnosti. Z ureditvijo igrišča za avtobusno postajo bomo v največji meri pridobili kvalitetnejšo
športno infrastrukturo, predvsem za športno rekreacijo, igro najmlajših ter prostor za počitek. Urejeno
košarkarsko igrišče bo namreč služilo predvsem rekreativnim igralcem košarke, otroško igrišče z
funkcionalnimi igrali najmlajšim, postavljene klopi pa staršem oz. željnim počitka. Prostor bo pridobil na
kvaliteti, posledično bo možno izvajati tudi določene programe, ki se do sedaj niso mogli izvajati. Najprej
je potrebno urediti drevesa na lokaciji (odstranitev polomljenih vej, ureditev krošnje, skrajšanje debel
ipd.), odstraniti nepotrebno kovinsko ograjo ob drevesih. Sledilo bo čiščenje asfalte površine ter
preplastitev košarkarskega igrišča, ureditev drenažnega sistema, nakup otroških igral.
Obdobje izvajanja: januar 2017 – december 2017
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Specifični
cilj OP št.

Naziv cilja TUS:
Ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje
novih zelenih in vodnih javno dostopnih
površin

Cilj 2

1

Naziv specifičnega cilja OP:
Učinkovita raba prostora v urbanih
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 4

Naziv kazalnika TUS
Pokrite in nepokrite površine na 1000
prebivalcev

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
Nepokrita površina na 1000 preb.

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
učinka OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
Površina
celostnimi
nerevitaliziranih
strategijami za urbani
6.9
površin v mestih, ki
796 m²
razvoj (št. oseb)
izvajajo trajnostne
Odprt prostor,
urbane strategije
ustvarjen ali saniran
CO 38
796 m²
na urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

40.569,33

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

40.569,33

/

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

Fundacija za šport

ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancer: Fundacija za šport

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Zakonodajne
podlage

Prostorske
podlage

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

Ocena možnih poglavitnih tveganj
stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

*

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

N

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

*

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

N

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

*

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

opis tveganja

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP)

2017

Mestna občina Ptuj

Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
Pridobitev soglasij
Izvedba javnega naročila in GOI del
Primopredaja

2017
2017
2017
2017

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 15: PRENOVA STAVBE NEKDANJE USNJARNE - KOTEKS
Kratka vsebina:
Koteks, stavba nekdanje usnjarne, ki je spomeniško zaščitena kot industrijska kulturna dediščina, je v
izjemno slabem, propadajočem stanju. Leži na levem bregu Drave, na rečnem obrežju in je del dragocene
vedute starega mestnega jedra, ki jo s svojo zanemarjeno podobo kazi. Namen projekta je v prvi fazi
priprava konservatorskega načrta, določitev njegove namembnosti in v drugi fazi prenova kompleksa
(glasbena šola, baletna in koncertna dvorana).
Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj, preprečevanje propadanja kulturne
dediščine, izboljšanje kvalitete degradiranih površin v mestu, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu
kulturne dediščine, izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj.
Obdobje izvajanja: julij 2019 – december 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7
Kazalnik št. 8

Naziv kazalnika TUS
Površina revitaliziranih površin v mestu
s kakovostnimi programi
Število ohranjenih in obnovljenih
objektov kulturne dediščine

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS
11.000 m²
1

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
učinka OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku
rezultata OP*
učinka OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
celostnimi
Površina
strategijami za urbani
nerevitaliziranih
razvoj (št. oseb)
6.9
površin v mestih, ki
1.000 m²
izvajajo trajnostne
Javne ali poslovne
urbane strategije
stavbe, zgrajene ali
CO 39
prenovljene na
1.000 m²
urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
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Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

2.000.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

400.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

1.600.000,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: ESRR, MOP

Deležniki

Vključevanje javnosti

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Zakonodajne
podlage

Prostorske
podlage

Ocena možnih poglavitnih tveganj
stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

V

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

opis tveganja

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

Finančni viri

***

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

V

Zagotovljena
likvidnost.

Kadrovski viri

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Tehnična
izvedba

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
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(bolezni, službene
poti)

Postopki
javnega
naročanja

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

skladno z nastalo
situacijo.

S

N

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2019

Mestna občina Ptuj

2020

Mestna občina Ptuj

2020

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2020

Primopredaja

2021
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PROJEKT ŠT. 16: DRAVA – NATURA 2000, REKA ZA PRIHODNOST - IZBOLJŠANJE STANJA OHRANJENOSTI
VRST IN HABITATNIH TIPOV REČNEGA IN OBREČNEGA PASU REKE DRAVE (AKRONIM: ZADRAVO) –
regijski projekt
Kratka vsebina:
Območje reke Drave je zakladnica biotske raznovrstnosti in zato eno izmed naravovarstveno
najpomembnejših območij v Sloveniji. Reka s svojim tokom oblikuje raznovrstna življenjska okolja, ki se
izmenjujejo na zelo majhnem prostoru, hkrati pa se zaradi rečnega delovanja nenehno spreminjajo. Na
oblikovanje okolij ob reki pa vpliva tudi človekovo delovanje z rečnimi regulacijami, hidroenergetsko rabo,
posegi v strugo, odnašanjem proda; posledično je spremenjena hidrologija reke in bilanca prodonosnosti,
sušijo in zaraščajo rečni rokavi in mrtvice, s tem pa se zmanjšuje tudi učinkovitost zadrževanja vode ob
poplavah. Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene
posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov
številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Projekt naslavlja
izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem
izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v naslednjih sklopih projektnih aktivnosti: ukrepi obnove
habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate, obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč,
vzpostavitev izobraževalno - interpretacijskih vsebin z namenom ozaveščanja prebivalstva ter izboljšanja
ponudbe sonaravnega turizma v Podravju.
Območje reke Drave je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Po Direktivi o pticah je območje
pomembno za ohranjanje 53 vrst ptic, po Direktivi o habitatih pa za 22 rastlinskih in živalskih vrst ter 8
habitatnih tipov (HT). Za vzpostavitev celostnega ozaveščana prebivalstva in obiskovalcev se bo s
projektnimi aktivnostmi postavilo in nadgradilo infrastrukturo, ki usmerja obisk na manj ranljiva območja
in nudilo interpretacijo o izjemni naravni dediščini, Natura 2000 območjih in kulturni dediščini območja.
Obdobje izvajanja: september 2017 - september 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Specifični
cilj OP št.

Cilj TUS št.

Naziv cilja TUS:

Cilj 10

Trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in
naravne vrednote

/

Naziv specifičnega cilja OP:
Izboljšanje stanja evropsko pomembnih
vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s
slabim stanjem ohranjenosti in
endemičnih vrst

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 2
Kazalnik št. 3

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Stanje populacij naravovarstveno
Izboljšanje / obnova
pomembnih vrst
Površina habitatov, podprtih za
50 ha
doseganje boljšega stanja ohranjenosti
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Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Narava in biotska
Habitatni tipi v
raznovrstnost:
ugodnem ali
Površina habitatov,
6.5
%
CO23
100,72 ha
nezadostnem stanju
podprtih za doseganje
ohranjenosti
boljšega stanja
ohranjenosti
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

Lastna sredstva znesek

Drugi potencialni
viri- znesek

250.000,00
6.500.000,00
(vrednost
celotnega projekta
Podravje)

45.081,97

204.918,03
5.327.868,85
(vrednost
celotnega projekta
Podravje)

1.172.131,15
(vrednost celotnega
projekta Podravje)

Projekt
Drugi potencialni viri predvidevamo
navedba vira ( ESRR, KS,
prijaviti za
Life+, Obzorje2020, EIB,
sofinanciranje v
nacionalni viri, zasebni viri …
mehanizmu
CTN (da/ne)
ESRR
ne

ESRR

ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji

Vključevanje
javnosti

Deležniki

Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod RS
za varstvo narave, OE Maribor (vodilni
partner)

MRA, ZRS Bistra Ptuj, Občina Starše,
Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi,
Direkcija RS za vode

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Zakonodajne
podlage

**

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje

V

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Prostorske
podlage

Tehnična
izvedba

Finančni viri

Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomanjkljivosti pri
izvedbi.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
ustrezen nadzor.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

S

Zagotovljena
likvidnost.

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

S

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Ukrepi obnove habitatov vrst vezanih na mokriščne habitate,
obnova krajinskih struktur, gozdnih habitatov in prodišč,
vzpostavitev izobraževalno - interpretacijskih vsebin z
namenom ozaveščanja prebivalstva ter izboljšanja ponudbe
sonaravnega turizma v Podravju.

Predvideni rok, ko
bodo mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da
so mejniki doseženi

december 2021

MOP in ZRSVN, OE
Maribor (kot vodilni
partner v regiji)
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PROJEKT ŠT. 17: RAZVOJ SISTEMA DALJINSKEGA OGREVANJA V MO PTUJ
Kratka vsebina:
Daljinski sitem ogrevanja v MO Ptuj se bo s projektom postavitve nove kotlovnice nadgradil in razširil.
Projekt predvidevava izgradnjo nove kotlovnice na lesno biomaso na lokaciji obstoječe kotlovnice na
zemeljski plin na Vičavi. Obstoječi objekt po velikosti zadošča za vgradnjo kotla na lesne sekance ustrezne
velikosti. Objekt bo potrebno le ustrezno rekonstruirati in povezati z obstoječo kotlovnico na zemeljski
plin na lokaciji Volkmerjeve ceste, kjer bo ohranjena kogeneracija in eden od treh obstoječih plinskih
kotlov. Takšen sistem omogoča večjo fleksibilnost pri kombinaciji energentov, hkrati pa omogoča
pokrivanje viškov potreb po toploti v obdobju najvišje porabe. S povezavo obeh kotlovnic, predvsem pa z
izgradnjo nove, pridobimo dodatne uporabnike sistema ter s tem povečamo sedanjo porabo za skoraj
30%. Skladno z energetskim zakonom moramo zagotoviti učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, pri
katerem se uporablja vsaj 50% energije iz obnovljivih virov, 50% odvečne toplote, 75% toplote iz
soproizvodnje, ali 75% kombinacije takšne toplote.
Obdobje izvajanja: februar 2017 - oktober 2017 (odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja).
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Naziv specifičnega cilja OP:

/

Povečanje deleža obnovljivih virov energije
v končni rabi energije

Povečati delež daljinskega ogrevanja in
deleža soproizvodnje toplotne in
električne energije
Povečati rabo lokalnih obnovljivih in
alternativnih virov energije

Cilj 4

Cilj 5

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 1

Kazalnik št. 2

Naziv kazalnika TUS
100% prehod daljinskega ogrevanja mesta
Ptuj in industrijske cone na obnovljive in
alternativne vire
povečan delež uporabe alternativnih virov
energije za 10%

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

50 % prehod na obnovljive vire
Povečan delež uporabe
alternativnih virov energije za 10 %

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Delež rabe bruto
%/
MW/
Dodatno inštalirana
končne energije iz
Podatki bodo
Podatki bodo
4.7
4.9
moč za proizvodnjo
OVE pri oskrbi s
znani po
znani po
toplote
toploto
izdelani
izdelani
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investicijski
dokumentaciji
Obnovljivi viri
energije: Dodatne
zmogljivosti za
proizvodnjo energije
iz obnovljivih virov

CO30

investicijski
dokumentaciji
MW/
Podatki bodo
znani po
izdelani
investicijski
dokumentaciji

* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

Lastna
sredstva znesek

2.200.000,00

1.320.000,00

Drugi potencialni viri Drugi potencialni navedba vira ( ESRR, KS, Life+,
viri- znesek
Obzorje2020, EIB, nacionalni
viri, zasebni viri …
880.000,00

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

kohezijska sredstva, DOLB, MzI

ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji

Deležniki

Vključevanje javnosti

Prijavitelj: Mestna občina Ptuj
Sofinancerji: kohezijska sredstva, DOLB, MzI

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Zakonodajne
podlage

Prostorske
podlage

Tehnična
izvedba

Ocena možnih poglavitnih tveganj
stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

S

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

S

opis tveganja

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
Ustrezno prostorsko
reševanje
načrtovanje.
skladno z nastalo
situacijo.
Upošteva se sezonska Odprava napak in
izvedba del. Ustrezna ustrezno
preveritev izvajalca
reševanje
del. Kvalitetna
skladno z nastalo
priprava projektne
situacijo.
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dokumentacije,
utrezen nadzor.

Finančni viri

Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

**

S

Zagotovljena
likvidnost.

*

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

N

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

**

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

*

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

N

Drugo - navedite
kaj

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Pridobitev stavbne pravice
Priprava projektov za potrebe vložitve gradbenega
dovoljenja
Priprava razpisne dokumentacije za kohezijska
sredstva DOLB in prijava
Pričetek rekonstrukcije objektov
Primopredaja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017

Mestna občina Ptuj

2017
2017

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj
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PROJEKT ŠT. 18: NABREŽJE OB DRAVI IN MESTNI PARK
Kratka vsebina:
Ureditev nabrežja ob Dravi in mestnega parka predstavlja urbanistično ureditev južnega roba mesta.
Nabrežje ob reki in park predstavljata obvodni del, ki temelji na ambientih iz preteklosti, ko je imelo mesto
neposreden stik z reko in mestnim parkom. Projekt zajema ureditev nabrežja v privlačno promenado in
mestnega parka z namestitvijo nove urbane opreme ter fitnesom na prostem. Cilj obvodne ureditve je
mestu povrniti stik z reko, zato bi se premaknila sprehajalna pot ob Dravi na zunanjo stran obstoječega
protipoplavnega zidu, ki bi se ponekod povišal. Ob vstopu bi jo zaznamovala višinsko raznolika razširitev v
obliki ploščadi ob peš mostu.
Cilj parkovne ureditve je povrniti parku značaj mestnega parka s hortikulturno urejeno površino, s
fitnesom na prostem in novo urbano opremo. Park je pomemben element zelene javne urbane površine,
ki blaži neugodne vplive urbanega okolja in prebivalcem ter obiskovalcem nudi možnost druženja,
rekreacije in oddiha. Je priljubljena točka za sprehajalce in rekreativce, saj skozi park vodi pot ob Dravi, ki
se nadaljuje proti Ranci s čudovitim pogledom na Ptujsko jezero, ki je največje umetno jezero v Sloveniji.
Obdobje izvajanja: marec 2019 – december 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.
Cilj 5

Naziv cilja TUS:
Revitalizacija starega mestnega jedra

Specifični
Naziv specifičnega cilja OP:
cilj OP št.
Specifični Učinkovita raba prostora v urbanih
cilj 1
območjih

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 7

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Površina revitaliziranih površin v mestu
s kakovostnimi programi

15.800 m²

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
CO 37: Število
prebivalcev, ki živijo
Površina
na območjih s
CO 37
17.972 oseb
nerevitaliziranih
celostnimi
6.9
površin v mestih, ki
15.800 m²
strategijami za urbani
izvajajo trajnostne
razvoj (št. oseb)
urbane strategije
Odprt prostor,
CO 38
15.800 m²
ustvarjen ali saniran
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na urbanih območjih
(m2)
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

2.000.000,00

Lastna sredstva Drugi potencialni
- znesek
viri- znesek

400.000,00

Drugi potencialni viri navedba vira ( ESRR, KS,
Life+, Obzorje2020, EIB,
nacionalni viri, zasebni viri
…

Projekt predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)

ESRR, MOP

da

1.600.000,00

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji

Deležniki

Vključevanje javnosti

Prijavitelj: Mestna občina Ptuj

Strokovna in splošna javnost,
občani, zunanji izvajalci, mediji.

da

Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

Tehnična
izvedba

Finančni viri

***

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

***

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

S

Ustrezno prostorsko
načrtovanje.

S

Upošteva se sezonska
izvedba del. Ustrezna
preveritev izvajalca
del. Kvalitetna
priprava projektne
dokumentacije,
utrezen nadzor.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Zagotovljena
likvidnost.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

V

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
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Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Premalo usposobljen
kader. Nepredvidena
upravičena odsotnost
(bolezni, službene
poti)

**

Pritožbe. Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Drugo - navedite
kaj

S

Zagotovljen ustrezno
usposobljen kader.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

Ustrezno obveščanje
javnosti.

Odprava napak in
ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Izdelava investicijske dokumentacije
(DIIP, PIZ, IP)
Izdelava projektne dokumentacije
(IDZ, IDOP, PGD, PZI)
Pridobitev gradbenega dovoljenja

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi

Nosilec preverjanja, da so mejniki
doseženi

2019

Mestna občina Ptuj

2019

Mestna občina Ptuj

2019

Mestna občina Ptuj
Mestna občina Ptuj,
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Ptuj

Izvedba javnega naročila in GOI del

2020

Primopredaja

2021
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PROJEKT ŠT. 19: TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE IN TURIZEM (NARAVNO) – regijski projekt
Kratka vsebina:
Projekt izhaja iz dejanskih potreb po kakovostni prehrani tako na domačem kakor tudi mednarodnem
nivoju. Na nacionalnem nivoju je potrebno trenutno samooskrbo s hrano iz sedanjih 50% dvigniti vsaj na
70%. Ker je intenzivno kmetovanje lahko mnogokrat omejujoče z vidika uničevanja biodiverzitete in
onesnaževanja vodnih virov, je potrebno obstoječe površine optimalneje izkoriščati.
Del raziskav bo namenjenih ukrepom izhajajočih iz Strategiji pametne specializacije, kjer je poseben
poudarek namenjen ukrepom lokalnega razvoja, ki temelji na kratkih dobavnih verig na lokalnih trgih. S
povezavo obstoječih kakovostnih pridelovalcev hrane v okviru projekta »Dobrote slovenskih kmetij«
(dobrih 1000 kmetijskih gospodarstev v Sloveniji) ter obstoječo blagovno znamko največjega živilsko
predelovalnega podjetja Perutnina Ptuj in specializiranih turističnih subjektov bo nastal nov poslovni
model, ki bo imel mnogo ekonomskih, okoljskih in socialnih učinkov. Hkrati pa bo v sodelovanju z
znanstveno raziskovalnimi institucijami skrbel za ciljane temeljne in aplikativne raziskave, ki bodo vodile
do inovativnih rešitev v okviru projekta »Od njive do žlice«.
Z vidika produktnih smeri se del raziskav veže na termične postopke in tehnologije za pridobivanje
biooglja. Biooglje, pridobljeno s pirolizo, je zanimiv kot izdelek zaradi vsebnosti organskega deleža, fosfora
in kalija in uporaben v kmetijstvu in/ali industriji, medtem ko biooglje, pridobljeno s hidrotermalno
karbonizacijo, lahko uporabljamo tudi v farmacevtski industriji kot medicinsko oglje. Z vidika predvidenih
učinkov bo mogoče z omenjenim stanjem tehnike primarno pridelavo hrane poveča tudi za 40 %
(poljščine) na enakih površinah in ob tem porabiti do 30 % manj pridelane hrane za enak prirast v mesni
industriji. V letih od 2015 do 2025 nameravamo vključiti vsaj 400 kmetijskih gospodarstev v verigo kratkih
dobav in s tem pri njih povečati prodajo za 56%. Ob tem pričakujemo dvig dodane vrednosti na proizvodih
za dobrih 20 % in odprtje vsaj 150 zelenih delovnih mest. Glede na obseg in sestavo pokrajinskih
ekosistemov, ohranjanje pokrajinske in biotske raznovrstnosti, ohranjanja sposobnosti opravljanja
ekosistemskih funkcij, ohranjanja poselitvenega vzorca vzpetega sveta in nujnosti povečanja pridelave
hrane na ta rešitev omogoča, da bi bilo leta 2040 v Sloveniji okoli 50 % gozdnih ekosistemov, nad 40 %
agrarnih ekosistemov in pod 10 % nerodovitnih površin.
Obdobje izvajanja: junij 2016 – december 2021
Prispevek projekta k doseganju cilja (ciljev) TUS in OP EKP 2014 – 2020 (OP):
Cilj TUS št.

Naziv cilja TUS:

Specifični
cilj OP št.

Naziv specifičnega cilja OP:

/

Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij

Učinkovitejše tržno organiziranje
kmetijstva, krepitev agroživilskih verig ter
večja prepoznavnost in kakovost lokalno
pridelanih proizvodov

Cilj 4

Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) TUS:
Kazalnik TUS št.

Kazalnik št. 3

Naziv kazalnika TUS

Ocena prispevka projekta h
kazalniku TUS

Oblikovanje razvojnih partnerstev med
3 razvojna partnerstva
znanostjo, agroživilsko industrijo,
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kmetijstvom in podpornimi
institucijami
Prispevek projekta k doseganju kazalnika (kazalnikov) rezultata in kazalnika (kazalnikov) učinka OP:
Ocena
Ocena
Kazalnik
prispevka
Kazalnik
prispevka
Naziv kazalnika
Naziv kazalnika učinka
rezultatov
projekta h
učinka OP
projekta h
rezultata OP*
OP
OP št. *
kazalniku
št.
kazalniku učinka
rezultata OP*
OP
Število podprtih
demonstracijskih
projektov za
predstavitev,
1.7
testiranje novih
3 projekti
Delež sredstev
rešitev za neposredno
gospodarskih družb
uporabo v praksi in
za financiranje
1.3
25 %
demonstracijo
raziskovalno
uporabe
razvojnih dejavnosti,
v BDP
Raziskave in inovacije:
Število podjetij,
CO028
podprtih za uvedbo
2 podjetji
izdelkov, ki so novi na
trgu
* obvezno za PN 6.3., priporočeno tudi za druge PN
Vrednost projekta in viri financiranja:

Ocenjena vrednost
projekta - znesek

Drugi potencialni viri navedba vira (ESRR, KS,
Lastna sredstva Drugi potencialni viriLife+, Obzorje2020, EIB,
- znesek
znesek
nacionalni viri, zasebni
viri …

26.840.000,00
(vrednost celotnega
projekta)

10.340.000,00

16.500.000,00

Obzorje 2020, ESRR, idr.

Projekt
predvidevamo
prijaviti za
sofinanciranje v
mehanizmu CTN
(da/ne)
ne

Vključevanje drugih partnerjev, deležnikov in javnosti v izvajanje projekta:
Partnerji/sofinancerji
RO: Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Kmetijski inštitut,
Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška šola Ptuj
Druge organizacije: GZS, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Podjetja: Perutnina Ptuj d.d., Kmetije (340) z blagovno znamko
»Dobrote slovenskih kmetij«, Turistični subjekti (50) iz RDO v
Sloveniji

Deležniki
Lokalne skupnosti
Podjetja na območju
Podravja in širše
Kmetije na območju
Podravja in širše

Vključevanje
javnosti

da
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Ocena izvedljivosti projekta:
Zahtevnost
izvedbe
projekta
*: ni zahteven
**: srednje
zahteven
***: zelo
zahteven

Ocena možnih poglavitnih tveganj

opis tveganja

stopnja
tveganja:
V - visoka
S- srednja
N- nizka

Aktivnosti za
preprečevanje
tveganj

S

Tekoče spremljanje.
Pravočasna, popolna
vloga za
pridobivanje
dovoljenj, soglasij.

Zakonodajne
podlage

**

Možna sprememba
zakonodaje.
Časovni zamik pri
pridobivanju
dovoljenj, soglasij.

Prostorske
podlage

**

Neustrezno
prostorsko
načrtovanje.

S

Tehnična
izvedba

**

Vremenske razmere.
Stečaj izvajalca med
gradnjo.
Pomankljivosti pri
izvedbi.

S

Finančni viri

**

Zagotavljanje
sredstev za izvedbo
projekta.

V

*

Premalo
usposobljen kader.
Nepredvidena
upravičena
odsotnost (bolezni,
službene poti)

**

Pritožbe.
Podaljšanje
postopka izbire
izvajalca. Morebitna
revizija.

Kadrovski viri

Postopki
javnega
naročanja

Sprejemljivost
projekta v
javnosti

**

Nasprotovanje
izvedbi projekta –
civilna iniciativa

Aktivnosti v
primeru, da
nastopi tveganje

Odprava napak
in ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.
Odprava napak
in ustrezno
Ustrezno prostorsko
reševanje
načrtovanje.
skladno z nastalo
situacijo.
Upošteva se
sezonska izvedba
Odprava napak
del. Ustrezna
in ustrezno
preveritev izvajalca
reševanje
del. Kvalitetna
skladno z nastalo
priprava projektne
situacijo.
dokumentacije,
utrezen nadzor.
Odprava napak
in ustrezno
Zagotovljena
reševanje
likvidnost.
skladno z nastalo
situacijo.

S

Zagotovljen
ustrezno
usposobljen kader.

Odprava napak
in ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

S

Ustrezno časovno
planiranje projekta z
upoštevanjem teh
tveganj. Priprava
kakovostne razpisne
dokumentacije.

Odprava napak
in ustrezno
reševanje
skladno z nastalo
situacijo.

N

Odprava napak
in ustrezno
Ustrezno obveščanje
reševanje
javnosti.
skladno z nastalo
situacijo.
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Drugo navedite kaj

/

Spremljanje izvajanja projekta:
Ključni mejniki - opis
Raziskovalno razvojne podaktivnosti
Proizvodne podaktivnosti
Marketinške in prodajne podaktivnosti
Upravljanje projekta

Predvideni rok, ko bodo
mejniki doseženi
2017-2021
2017-2019
2018-2021
2016-2021

Nosilec preverjanja, da so
mejniki doseženi
MGRT, MIZŠ, SVRK
MGRT, MIZŠ, SVRK
MGRT, MIZŠ, SVRK
MGRT, MIZŠ, SVRK
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4. SEZNAM DRUGIH PROJEKTOV ZA IZVEDBO TUS

STRATEŠKA USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
NASLOV PROJEKTA

Kratek opis

Cilj in ukrep
TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

2015-2025

6.000.000,00

2015-2025

45.000.000,00

2015-2025

20.000,00
(na letni
ravni)

GOSPODARSTVO
Poslovna infrastruktura Projekt združuje tri poslovne cone v Mestni občini Ptuj in sicer: Medobčinsko poslovno-logistično cono
v Mestni občini Ptuj
(tromeja občin Hajdina, Videm in Ptuj), Industrijsko cono »Zagrebška«, Industrijska cona Puhova – širitev.
Cilj 1, ukrep 4
Projekt predvideva nakupe zemljišč, pripravo projektne in investicijske dokumentacije komunalno
opremljenost ter pripravo akcijskega načrta promocije in trženja poslovno-industrijskih con
Inovativne odprte
Regijski projekt/podan predlog za dogovor za razvoj regij; Inovativne odprte tehnologije je razvojni
tehnologije - IOT
projekt, katerega glavni cilj je ustvariti simbiozno povezavo med univerzo oz. raziskovalnimi
organizacijami, gospodarstvom, podpornimi oz. razvojnimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi skozi
odprte inovacije in tehnologije. Implementacija IOT in doseganje glavnega cilja bo: povečalo število
visokotehnoloških podjetij in povečalo konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij v regiji na osnovi
razvoja in trženja novih inovativnih produktov, procesov, poslovnih modelov, itd.; ustvarilo nova delovna
Cilj 1, ukrep 5
mesta z visoko dodano vrednostjo v regiji in s tem ustavilo beg možganov ter tako omogočilo dolgoročen
razvoj regije, pri čemer bo omogočen pretok vrhunskega znanstvenega znanja iz univerzitetnega okolja v
celotno regijo in s tem pospešeno prestrukturiranje razvojnih potencialov regije v naslednjih 5 letih. IOT
povezuje tri dele, ki se med seboj dopolnjujejo in prepletajo ter nudijo celostno podporo raziskovalnemu
in inovacijskemu procesu: Inovacijsko-podporni del, infrastrukturni del, vsebinski raziskovalno-razvojni
del.
Delovanje VEM točke
Izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetnike in potencialne podjetnike. Spremljanje in pridobivanje
informacij na ključnih področjih poslovanja podjetij in podjetnikov, redno posredovanje informacijskih
paketov do uporabnikov, osnovno svetovanje, priprava in posredovanje odgovorov, izvajanje Cilj 1, ukrep 1
informativno-promocijskih in izobraževalnih aktivnosti, evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju
podjetij, izvedba postopkov s pomočjo portala e-VEM, promocija podjetniškega okolja.
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STRATEŠKA USMERITEV I: MESTO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
Cilj in
ukrep TUS

Kratek opis

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

GOSPODARSTVO
Poslovni inkubator

Start up program

Ureditev Coworking
prostorov

Coworking je prostor za medgeneracijsko mreženje, izmenjavo znanja in izkušenj ter sodelo. Služi kot
medgeneracijsko, mednarodno in intelektualno središče. Povezujejo se tako začetniki – željni informacij, Cilj 1, ukrep 2
kot ljudje z izkušnjami iz različnih področij. Da bi spodbudili aktivacijo talentov za podjetniško angažiranje
in s tem nastanek novih start-up podjetij ter njihovo uspešno globalno rast, bomo oblikovali in izvajali
celovit podjetniški program t.i. Start-up Ptuj za nova inovativna podjetja, ki ga bomo v ciljnih skupinah tudi Cilj 1, ukrep 3
intenzivno promovirali. Program bo zajemal enotno ponudbo vseh ključnih podpornih storitev
učinkovitega start-up ekosistema (svetovanje, mentorstvo izkušenih podjetnikov, podjetniška
infrastruktura, administrativna pomoč, finančni viri za zagon podjetja,...), ki lahko dokazano pospešijo
nastajanje in izgradnjo uspešnih start-up podjetij. V coworking je umeščen Geek House, dogodki Start-up Cilj 3, ukrep 1
Ptuj in podjetniški inkubator in služi za mreženje podjetnikov začetnikov.

2015-2025

2015-2025

60.000,00

2015-2025

KMETIJSTVO
Izgradnja namakalnih
sistemov ob porečju
reke Drave.

Neposredno trženje
lokalno pridelane
hrane.

Vodotok Drave oziroma vodna kanala HE Zlatoličje in HE Formin nudijo izdatne količine vode, ki bi jih lahko
koristili za namakanje kmetijskih površin. Vodna kanala obeh elektrarn se praktično raztezata od Maribora
do Ormoža vmes ju povezuje Ptujsko jezero. Dolžina kanalov omogoča odvzem vode na večih mestih, za
kar se je potrebno uskladiti s koncesionarjem Dravske elektrarne Maribor. Dovodni kanal je povezan s
Cilj 5, ukrep 3
Ptujskim jezerom in nudi možnost koriščenja 5 m3 vode na sekundo za potrebe namakanja. Prav tako pa
je možno iz odvodnega kanala HE Formin črpati dodatnih 5 m3 vode na sekundo za namakanje. Trenutno
je v pripravi Namakalni sistem Turnišče s partnerji Biotehnično šolo, Semenarno Ljubljana ter Mestno
občino Ptuj. Projekt je financiran s strani države.

2015-2025

300.000,00

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

2015-2025

15.000,00

Cilj 4, ukrep 5
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Kratek opis

Cilj in ukrep
TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Obnova vodovodnega
sistema v Mestni
občini Ptuj
Dokončanje javne
kanalizacije v Mestni
občini Ptuj
Izgradnja sistemov
malih komunalnih
čistilnih naprav, kjer ni
predvidena izgradnja
javnega
kanalizacijskega
omrežja
Nadgradnja regijskega
Centra za ravnanje z
odpadki Gajke
Celostna ureditev cest,
kolesarskih stez in
pločnikov

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

Cilj 1, ukrep 1

2014-2020

12.172.735

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

Cilj 2, ukrep 1

2014-2020

2.000.000,00

Subvencioniranje izgradnje sistemov malih komunalnih čistilnih naprav, kjer ni predvidena izgradnja
javnega kanalizacijskega omrežja na območju razpršene poselitve (izvesti javno kanalizacijo na
območju Mestne občine Ptuj, kjer je ta v skladu z veljavno državno zakonodajo obvezna).

Cilj 2, ukrep 3

2014-2020

100.000,00

Ustrezna ureditev zbiranja odpadkov, predelava in upravljanje.

Cilj 6, ukrep 1

2014-2020

2.000.000,00

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

Cilj 7, ukrep
1-4
Cilj 8, ukrep 1

2015-2025

6.000.000,00

Izgradnja parkirišč

Ptuj nima dovolj parkirnih mest za dostop v staro mestno jedro. Primernih lokacij je več.

Cilj 8, ukrep 2

2015-2025

3.000.000,00

Spodbujanje
trajnostne mobilnosti
v Mestni občini Ptuj

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati
promet. Namen projekta je vzpostaviti trajnostni prometni sistem v mestu tako da: Zagotovimo
dostopnost delovnih mest in storitev za vse; Izboljšamo varnost; Zmanjšamo onesnaževanje, emisije
Cilj 9, ukrep 2
toplogrednih plinov in porabe energije. V sklopu projekta je možna ureditev varnih dostopov do postaj
in postajališč JPP in ureditev parkirišč za kolesa.

2015-2025

2.000.000,00
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Kratek opis

Izgradnja visokovodnih
Z zadrževalniki na območju Rogozniške doline bi se gorvodno zadržale visoke vode in preprečile
zadrževalnikov v dolini
razlivanje pri Ptuju v poplavno ogroženi industrijski coni ob Puhovi in v stanovanjskem območju v
potoka Rogoznica in
Budini. Priporočena lokacija je za en zadrževalnik na območju občine Destrnik in za drugega v Žabjaku.
Grajena
Državni projekt; protipoplavna ureditev porečja Ptujske Drave – nadaljevanje aktivnosti celovite
Protipoplavna ureditev
protipoplavne ureditve porečja Drave – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Spodnji Duplek in
porečja Ptujske Drave
OPVP Ptuj.
Energetska sanacija
Mestna občina Ptuj ima še nekaj javnih stavb, ki so potrebna energetske obnove. V skladu z
javnih stavb v Mestni
evropskimi razpisi se bo pripravila projektna dokumentacija in obnova še preostalih stavb (Narodni
občini Ptuj
dom, OŠ Mladika…)

Cilj in ukrep
TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Cilj 11, ukrep
1

2014-2020

250.000,00

Cilj 11, ukrep
3

2014-2020

700.000,00

Cilj 3, ukrep 2

2014-2020

1.000.000,00
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Turistična signalizacija v
Mestni občini Ptuj

Ureditev arheološkega
muzeja
Arheološki park
Panorama

Celostna revitalizacija
gradu in parka Turnišče
Program revitalizacije
starega mestnega jedra

Kratek opis
Projekt predvideva snovanje in načrtovanje skupnega sistema za usmerjanje turistov in
označevanje turističnih znamenitosti in ponudnikov v občini. Predviden projekt zajema razvoj in
postavitev neprometne turistične signalizacije od ravni obcestnih napovednih tabel, obcestnih
usmerjevalnih tabel do turističnih privlačnosti in ponudnikov in označevanja posameznih vrst
turistične ponudbe. V okviru projekta se bo razdelal privlačen, funkcionalen in učinkovit sistem
vodenja turistov in obiskovalcev od izhoda iz avtocest preko državnih in regionalnih cest do
lokalnih, občinskih cest, vodenja po ulicah v mestih in vaseh vse do konkretnih turističnih
privlačnosti in ponudnikov.
Izgradnja arheološkega muzeja in inštituta na območju Muzejskega trga za namene pridobitve
prostorov za razstave, hrambo, urejanje in nadaljnje raziskave obsežnega fonda arheološkega
gradiva.
Po pregledu celega območja bi z arheologi in ostalo stroko opredelili ključne objekte, ki bi jih
prezentirali »in situ«, med temi razstavljenimi najdbišči pa bi speljali sprehajalne poti s potrebno
infrastrukturo (klopce, koši, koši za pasje iztrebke) in v mejah dovoljenega zasadili primerne
rastline. projekt je zasnovan v okviru komisije za raziskave in ureditev Panorame pri MO Ptuj.
arheološki park se bo razvijal postopoma in se vključil v življenje mesta.
Aktivnosti povezane z obnovo kompleksa Turnišče so se že pričele, ustanovljena je bila komisija in
izdelan program rabe. Potrebno je pripraviti in sprejeti ustrezne dokumente, ki bodo omogočali vse
nadaljnje postopke in tudi omogočali iskanje virov financiranja za predvidene vsebine.
Oblikovanje interdisciplinarne projektne skupine, ki bo opravila operativni načrt izvedbe programa,
upoštevajoč tudi že narejene študije. Cilji: ureditev prometa, zapolnitev lokalov, prodaja ali najem
stanovanj v starem mestnem jedru, ureditev turistične poti na relaciji grad-mestno jedro-Drava

Cilj in
ukrep TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Cilj 4,
ukrep 1

2014-2025

120.000,00

Cilj 4,
ukrep 3

2014-2025

5.000.000,00

Cilj 4,
ukrep 3

2014-2025

400.000,00

Cilj 4,
ukrep 3

2014-2025

3.000.000,00

Cilj 5,
Ukrepi
1,2,3,4,5

2014-2025

20.000,00
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Kratek opis

Vzpostavitev športnorekreativnega
turističnega centra Ranca

S tem bo omogočen razvoj novih turističnih produktov, ki bodo sestavljeni iz storitev športnih
aktivnosti v naravi, vožnje z ladjico in drugimi plovili po reki Dravi in Ptujskem jezeru, sprehodi, tek,
kolesarjenje, treking, hitra hoja, jahanje, opazovanje narave iz opazovalnic ob Ptujskem jezeru in
druge aktivnosti na vodi in ob vodi. Omogočen bo tudi razvoj novih tematskih poti in adrenalinskih
parkov.
Regijski projekt/predlog za dogovor regij; Projekt temelji na zasnovi in vzpostavitvi Tematskih
parkov v destinaciji in organiziranem razvoju, promociji, prodaji integralnih turističnih produktov v
destinaciji. Predvidene teme tematskih parkov v destinaciji bodo naslednje: Narava (NATURE),
Aktivna doživetja (ACTIVE), Kulinarika in vino (GASTRONOMY), Kultura (CULTURE), Zdravje in dobro
počutje (HEALTH&SELFNESS), Znanje (KNOWLEDGE&ENLIGHTMENTS), Dogodki in prireditve
(EVENTS), Poslovni parki (BUSSINESS). Tematski parki temeljijo v destinaciji na že razvitih ali na
novo vzpostavljenih atrakcijah. Pomen tematskega parka so doživetja, ki jih gost lahko vidi, začuti,
okusi. V destinaciji se bo vzpostavilo do deset (10) tematskih parkov, ki bodo sposobni vsak zase
pritegniti svojo ciljno skupino gostov na trgu. Tematski park je lahko vzpostavljen geografsko v eni
sami občini oziroma se lahko več občin skupaj poveže in zgradi svoj Tematski park. Projekt temelji
na zasnovi in vzpostavitvi Tematskih parkov v destinaciji in organiziranem razvoju, promociji,
prodaji integralnih turističnih produktov v destinaciji.
Stara steklarska delavnica je že vrsto let stičišče ljubiteljske in alternativne kulture. Kompleks
objektov daje možnosti dolgoročnih prostorskih rešitev za zainteresirane izvajalce kulturnih
dejavnosti, zlasti mladih, še več, vsem omogoča izvajanje dejavnosti, ki jih doslej zaradi
pomanjkanja ustreznih prostorov ni bilo mogoče uresničiti. Ker pa so prostori dotrajani in vse manj
primerni za uporabo, je več kot nujna njihova obnova. Zlasti mladim se z ureditvijo tega kompleksa
resnično omogoča dolgoročna rešitev za organizacijo številnih dejavnosti, s katerimi zdaj gostujejo
na različnih koncih in nimajo nikjer možnosti kontinuirano izvajati svoje umetniške programe in ne
nazadnje kakovostnega preživljanje prostega časa. Izdelan je konservatorski načrt in projektna
mapa z idejno rešitvijo.

RDO – tematski parki

Obnova objektov Stare
steklarske

Cilj in
ukrep TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Cilj 2,
ukrep 1

2014-2025

5.632.873

Cilj 2,
ukrep 2

2014-2025

8.000.000,00

Cilj 5, ukrep
5

2014-2025

1.000.000,00
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Razširitev prostorskih
kapacitet Vrtca Ptuj
(Investicijska vlaganja v
Vrtec Ptuj )
Razširitev prostorskih
kapacitet CID Ptuj ob
lokaciji Mestnega kina
Razsvetljava Mestni
stadion
Plezalna stena

Cilj in ukrep
TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Investicijska vlaganja v Vrtec Ptuj zajemajo obnovo kuhinje in dotrajanih igral.

Cilj 1, ukrep 1

2014-2025

50.000,00

Razširitev prostorskih kapacitet CID Ptuj ob lokaciji Mestnega kina.

Cilj 1, ukrep 5

2014-2025

120.000,00

Ureditev dotrajane športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.

Cilj 2, ukrep 1

2014-2025

200.000,00

Cilj 2, ukrep 2,3

2014-2025

10.000,00

Cilj 4, ukrep 3

2014-2025

3.000.000,00

Cilj 4, ukrep 4

2014-2025

400.000,00

Cilj 4, ukrep 1

2014-2025

200.000,00

Cilj 4, ukrep 3

2014-2025

50.000,00

Kratek opis

Ureditev dotrajane/dodatne športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj.
Oskrbovana stanovanja Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanih stanovanjih. Ta
storitev je praviloma namenjena starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati
ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali
manjšo pomočjo strokovnega osebja.
Vzpostavitev dnevnih
Dnevni centri aktivnosti so prostori, kjer se spodbuja in ohranja miselna, duševna in telesna
centrov aktivnosti –
vitalnost, pomeni informacijski center, pomoč starejšim in mlajšim ponuja, številne aktivnosti.
medgeneracijski centri Želja je, da se dnevni centri aktivnosti vzpostavijo v obstoječih domovih četrtnih skupnosti. Ena
izmed primernih lokacij bi lahko bil tudi Dijaški dom Ptuj.
Program za osebe s
Potrebe po bivalnih enotah za socialno ogrožene posameznike in pare, ki niso zmožni plačevati
težavami pri nastanitvi stanovanjskih stroškov za stanovanja v katerih bivajo. Z bivalnimi enotami bi omogočili
in zagotovitev
posameznikom ali paru namestitev v sobo z možnostjo souporabe kopalnice in kuhinje. Proučiti
primernih bivalnih enot bi bilo potrebno možnost rekonstrukcije objektov ali hiš, ki so že v lasti Mestne občine Ptuj.
Predvidena lokacija bivalnih enot ni center mesta, ampak umestitev v predmestje.
Vzpostavitev
S sistemsko in celostno obravnavo družine in posameznikov v okviru Družinskega svetovalno
družinskega
preventivnega centra bomo dolgoročno prispevali k zmanjševanju problematike in stisk
preventivnega
prebivalstva ter njihovemu učinkovitejšemu reševanju.
svetovalnega centra
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Program za delo s
povzročitelji nasilja
Ureditev pro bono
ambulante
Usposabljanje lokalne
skupnosti za nudenje
prve pomoči
Program za osebe z
demenco oziroma
njihove svojce
Center za pomoč
osebam v duševni stiski
Center ustvarjalnosti
mladih

Obnova/prodaja
stanovanj v starem
mestnem jedru
Gradnja cenovno
sprejemljivih stanovanj
vseh kategorij

Cilj in ukrep
TUS

Leto
izvajanja

Ocenjena
vrednost

Cilj 4, ukrep 3

2014-2025

20.000,00

Cilj 5, ukrep 2

2014-2025

200.000,00

Program bo izvajal Zdravstveni dom Ptuj v sodelovanju s šolami, društvi in drugimi
organizacijami.

Cilj 5, ukrep 3

2014-2025

50.000,00

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

Cilj 4, ukrep 3

2014-2025

50.000,00

Cilj 4, ukrep 3

2014-2025

50.000,00

Cilj 4, ukrep 1

2014-2025

450.000,00

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

Cilj 6, ukrep 2

2014-2025

10.000,00

Gradnja novih stanovanj za socialno ogrožene, invalide in mlade.

Cilj 6, ukrep 3

2014-2025

2.000.000,00

Kratek opis
Program Centra za socialno delo Ptuj, namenjen preprečevanju nasilja v družini in delo s tistimi,
ki se srečujejo z nasiljem v družini
Pro bono ambulanta bi delovala v okviru Zdravstvenega doma Ptuj za vse občine Spodnjega
Podravja. Namenjena tistim, ki nimajo urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja

Brezposelnost in s tem poglabljanje revščine nakazujeta potrebo po vzpostavitvi Centra za
pomoč osebam v duševni stiski v obliki psihoterapevtske pomoči in SOS telefona. Center bi lahko
deloval v okviru Centra za socialno delo ali Zdravstvenega doma.
Obstoječe prostore Mestnega kina Ptuj z dodatnim odkupom prostorov »Zlate črte« si tako
predstavljamo kot prostor, kjer bi rdečo nit po eni strani še vedno predstavljalo prikazovanje
kakovostnih filmskih izdelkov s spremljajočimi aktivnostmi, po drugi strani pa bi veliko dodano
vrednost v primerjavi s sedanjo ureditvijo predstavljale nove vsebine s področja
večpredstavnostne umetnosti in ustvarjalnosti, za katere pa so potrebni ustrezno razporejeni,
obnovljeni in opremljeni prostori.
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