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T a teden sta izvajalca del, pod-
jetji Javne službe Ptuj in Ko-
munalno podjetje Ptuj, začela 

z deli druge faze obnove Ulice 5. pre-
komorske na Ptuju. Gre za odsek ulice 
od že prenovljenega križišča s Peršono-
vo ulico do križišča z Župančičevo ulico 
oziroma do Osnovne šole (OŠ) Ljudski 
vrt ter tudi proti Vodovi ulici, saj naj bi 
bilo treba tudi tam urediti nekaj težav. 
Dela bodo obsegala zamenjavo glav-
nega vodovoda in hišnih priključkov z 
obnovo druge komunalne infrastruk-
ture (telefonskih, kabelskih in elektro 
vodov), kanalizacijskih cevi, zamenja-
vo celotnega asfaltnega vozišča z mete-
orno kanalizacijo, obnovo pločnikov za 
pešce in parkirišč ter ureditev kolesar-
skih poti na vozišču.

"S prvo fazo obnove smo zaključili 
in vsi nekako ugotavljamo, da je uspeš-
no izvedena in tudi zelo dobro sprejeta, 
da je tudi prometna varnost zaradi tega 
tam zdaj bistveno boljša. Stanje komu-
nalne infrastrukture je bilo dejansko še 
nekoliko slabše, kot smo predvidevali. 
Tako da smo zdaj tudi za drugo fazo 
predvideli v celoti menjavo komunal-
ne infrastrukture, ki je zelo dotrajana," 
je ob začetku del dejala ptujska župa-
nja Nuška Gajšek. Celotna investicija je 
vredna dober milijon evrov, od tega 780 
tisoč evrov gradbena dela in 250 tisoč 
ureditev komunalne infrastrukture. 
Obnova naj bi bila zaključena v juniju.

Prosijo za potrpežljivost

Kot je izpostavila Gajškova, bodo v času 
obnove poskrbeli za varne prehode šol-
skih otrok preko gradbišča. Ko to ne bo 
mogoče, bodo za učence uredili obhod 
po zgornjem delu Kraigherjeve ulice in 
skozi park Ljudski vrt. "Stanovalce pro-

simo, naj v času izvajanja del parkirajo 
pri novih blokih, pri trgovini Spar in pri 
OŠ Ljudski vrt, na zgornjem in spodnjem 
parkirišču. Tu bo zagotovo potrebnega 
kar nekaj razumevanja in potrpljenja, 
saj verjamem, da ne bo lahko, ker je na-
selje precej gosto naseljeno. Veliko je 
ljudi, še več vozil, frekvenca je velika."

Da je med bloki gradbena dela 
morda res nekoliko težje izvajati kot kje 
drugje, se je strinjal tudi direktor pod-
jetja Javne službe Ptuj Alen Hodnik ter 
se že vnaprej zahvalil stanovalcem za 
določeno mero potrpežljivosti in ra-
zumevanja. "Dela bodo potekala na 
dobrih 300 metrih, kjer bomo uredi-
li obojestranska pločnika, komunalno 
in drugo infrastrukturo, parkirišča in 
denivelirana križišča za potrebe umi-
ritve prometa v križišču s Kraigherje-
vo ulico ter ostalo, kar se bo izkazalo za 
potrebno še tekom projekta," je pojas-
nil Hodnik in izrazil prepričanje, da so 
se gradbeniki v tem času že spoprijeli 
s podražitvami materialov in ostalega 
ter da bodo lahko dela zaključili v po-
godbeno določenem finančnem in ča-
sovnem okviru.

Večjih motenj ne bo

Komunalno podjetje Ptuj v projektu so-
deluje predvsem kot izvajalec obnove 
vodovodnega sistema. Po besedah pred-
stavnika podjetja Rada Veka bodo zame-
njali okoli 600 metrov cevi transportnih 
in sekundarnih vodov: "To so vodovod-

ne cevi, položene okoli leta 1960, iz az-

iz zelo kakovostnih duktilnih materia-
lov." V sklopu projekta bodo zamenja-

omrežja na tem območju tudi na da-

stanju, popolnoma drugače pa je s ka-
nalizacijskimi priključki, ki so popolno-

kmalu zamenjali, bodo postali nefunk-
cionalni, ker se bodo sesuli."

stanovalci Ulice 5. prekomorske in Krai-

tega vprašanja: "K temu smo jih že poz-

bo k delom pristopilo, seveda pa pot-
rebujemo tudi njihov pristanek. V pri-

tako poseljeni ulici zgodilo kaj nepred-

kleti in podobnim, kar se je sicer v manj-
šem obsegu že dogajalo v preteklosti."

obnovo ulice. Kot je pojasnila Gajškova, je 
tisti del priključkov, ki ležijo na funkcio-
nalnih zemljiščih stavb, lastnina etažnih 
lastnikov in bodo morali sofinancira-
ti njihovo zamenjavo. Glede na to, da bi 
priključke urejali hkrati, po celotni trasi, 
pa bi se stroški precej porazdelili. Po iz-
računih občine zato naj ne bi šlo za neke 
izjemno velike zneske, za zamenjavo prik-
ljučkov pa naj bi imeli stanovalci večino-
ma dovolj denarja v rezervnih skladih.

Začenja se dober milijon evrov težka obnova še drugega 
dela ulice. Stanovalce pozivajo, naj ob tem poskrbijo za 

zamenjavo dotrajanih kanalizacijskih priključkov

Hojka Berlič

Sodelujejo  
naj tudi stanovalci

OBNOVA ULICE 5. PREKOMORSKE

V času del bodo uredili začasno popolno zaporo v Ulici 5. prekomorske od kri-
žišča s Peršonovo ulico do križišča v Župančičevi ulici. Zaporo bodo izvedli v 
štirih fazah. V prvi bosta delna zapora vozišča in popolna zapora pločnika Ulice 
5. prekomorske od križišča s Kraigherjevo ulico do križišča v Župančičevi ulici. 
V drugi bo popolna zapora Ulice 5. Prekomorske med križiščema Peršonove 
ulice in Kraigherjeve ulice. V tretji popolna zapora od križišča s Kraigherjevo 
ulico do križišča v Župančičevi ulici. V četrti fazi pa bodo zaprli celotno obmo-
čje od križišča s Peršonovo ulico do križišča v Župančičevi ulici; v tej fazi bo 
obvoz preko Potrčeve ceste na Volkmerjevo cesto in preko Volkmerjeve ceste 
v Kraigherjevo oziroma Peršonovo ulico.

Zapore prometa

Foto: Hojka BERLIČ

V ormoški knjižnici, ki je lani preje-
la mednarodno priznanje za najboljšo 
zeleno knjižnico, so svojo naravi pri-
jazno zgodbo zdaj nadgradili še s knji-
žnico semen. "Pridružujemo se Goriški 
knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici 
in vzpostavljamo knjižnico semen, ki 
je eden od načinov ohranjanja avtohto-
nih sort in biotske pestrosti kulturnih 
rastlin. Namenjena je vsem, ki doma 
pridelujejo svoje vrtnine, se zavedajo 
pomena zdravih domačih semen, ohra-
njanja avtohtonih vrst rastlin in so prip-
ravljeni za skupno dobro darovati nekaj 
svojega časa, truda in zalog domačih 
semen," pravi vodja projekta, bibliote-
karka Bernardka Viher.

Knjižnica semen bo delovala kot 
vsaka druga knjižnica, le da si v njej 
namesto knjig člani izposojajo domača 
semena, iz katerih vzgojijo rastline in 
tako pridelajo nova semena ter jih del 
vrnejo v knjižnico. Izposojena semena 
posejejo člani na svojih vrtovih, a ra-
stline je treba vzgajati na naravi prija-
zen način in semena vzeti iz najboljših 
plodov. Semena potem posušijo in jih 
del vrnejo v knjižnico.

Če seme ne kali oziroma rastlina ne 
obrodi, pridejo v knjižnico in v siste-
mu označijo, da gojenje rastline ni bilo 
uspešno. Viherjeva: "Knjižnica semen 
deluje na zaupanju in odgovornosti po-
sameznika, zato vsak član odgovarja 
za semena, ki jih vrne vanjo. Kdor želi 
postati član te nove knjižnice, mora 

biti tudi član Knjižnice Ormož. Vse, ki 
se bodo včlanili v knjižnico semen in 
v njej dejavno sodelovali, pa bomo v 
letu 2022 oprostili članarine. V pomlad 
torej stopamo z zbiranjem doma pride-
lanih semen, zato vabimo v ponedeljek, 
21. marca, med 18. in 17. uro v prostore 
naše knjižnice, kjer bomo zbirali prva 
semena. Shranili jih bomo v posebne 
vrečke, imena semen in osnovne podat-
ke pa vnesli v bazo in obenem predsta-
vili aplikacijo, s pomočjo katere si bodo 
semena lahko člani izposojali sami."

Ob 17. uri pa v knjižnici vabijo tudi 
na ogled dokumentarnega filma Seme: 
Zamolčana zgodba iz leta 2016. Film 
govori o semenih, ki sodijo med le 
malo stvari na Zemlji, ki so tako čudež-
ne in življenjsko pomembne, drago-
cene in čaščene že od samih začetkov 
človeštva. Prikazuje predane varuhe 
semen in potomce prvobitnih ljudstev, 
ki varujejo našo 12 tisoč let staro zapu-
ščino, od katere je v zadnjem stoletju iz-
ginilo že 94 odstotkov rastlinskih sort.

V času, ko biotehnološke korpo-
racije nadzirajo večino naših semen, 
kmetje, znanstveniki, odvetniki in sta-
roselski varuhi semen nadaljujejo boj 
Davida proti Goljatu, da bi zaščitili pri-
hodnost naše hrane. "Glavno vodilo in 
načelo knjižnice semen so promocija 
biotske raznovrstnosti, lokalne pride-
lave hrane, samooskrbe in - kar se naj-
večkrat poudarja - vrnitev semen v roke 
ljudi," sklene Bernardka Viher.

V Knjižnici Franca Ksavra Meška bodo svojo zeleno 
zgodbo nadgradili še s knjižnico semen. Semena ljudem, 

ne multinacionalkam

Darja Lukman Žunec

Ormoška knjižnica na svoji letni terasi že leta prireja odlično obiskane zeliščarske 
delavnice. Foto: Marijana KOROTAJ

V knjižnico  
po domača semena

ORMOŽ

Do poletja naj bi bila 
dela zaključena

Perutnina Ptuj je eno najuspešnejših in največjih perutninskih podjetij v širši regiji.  
Perutninarstvo je inovativen in dinamičen sektor sodobnega kmetijstva, zato Perutnina  
Ptuj prepoznava svojo odgovornost v zagotavljanju sodobne, napredne in predvsem 
učinkovite proizvodnje perutnine. Smo del družbe MHP, ki je ena izmed vodilnih 
mednarodnih skupin v živilskopredelovalni panogi in najuspešnejši proizvajalec  
perutninskega mesa v Evropi.

K skupnemu ustvarjanju vabimo novo sodelavko ali sodelavca na področju LOGISTIKE
Voznik motornega vozila (m/ž)
Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• opravljanje vožnje – prevozov v domačem prometu,
• nakladanje in razkladanje,
• vodenje ustreznih evidenc.

Od vas pričakujemo:
• končano srednjo ali nižjo poklicno izobrazbo, poklic voznik,
• temeljno kvalifikacijo za voznika v cestnem prometu (Koda 95),
• osnovno računalniško znanje,
• zanesljivost in zavzetost,
• pripravljenost za delo v dveh izmenah.

Izbranemu kandidatu/ki nudimo:
• redno zaposlitev za polni delovni čas,
• dnevno vračanje na sedež podjetja,
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela,
• redno in stimulativno mesečno plačilo,
• plačilo na podlagi opravljenega dela,
• možnost zaposlitve za nedoločen po poskusnem obdobju.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje takoj po opravljenem zdravniškem 
pregledu. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 051 333 415.
Vse kandidate, ki ste v zgornjem opisu prepoznali svojo karierno priložnost, vabimo, da 
nam pošljete prijavo skupaj z življenjepisom na naslov Perutnina Ptuj, Kadrovska služba,  
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Na severnem delu Kraigherjeve ulice 
bo spremenjen trenutni prometni 
režim iz enosmernega v dvosmerni 
promet, zato bodo obstoječa parki-
rišča začasno spremenili v bočna. V 
Ulici 5. prekomorske bodo v drugi 
fazi gradnje začasno ukinili 58 par-
kirnih mest. Nadomestno parkiranje 
bo omogočeno na prostih parki-
riščih Volkmerjeve ceste in Župan-
čičeve ulice nad OŠ Ljudski vrt.

Parkiranje


