
kost in inKluzlvnOst ramllvm SKupm. 
Ie po tradiciji se Z aktivnostmi v okviru Mednarodnega muzejskega 

dneva vkljulujejo tudi v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormoz. Obiskovalcem 
bode omogolili prost vstop v muzejske zbirke v ptujskem gradu. Ogledali 
si jih bode lahko med 10. in 18. uro. V muzejske zbirke ormo~kega gradu 
in Grajsko pristavo Ormoz, kjer si bo mogoce ogledati tudi razstavo, izbor 
umetniskih del Borisa Novaka, so jih povabili med 9. in 17. uro. V tem lasu 
si bode zainteresirani lahko ogledali tudi muzejske zbirke v gradu Velika 
Nedelja. V Mihelilevi galeriji na Ptuju si bo od 12. do 16. ure mogoee ogle
dati razst~yo najnovejsih slik opusa Univerzum Gregorja 5amastu~a ob 
njegovi 60. obletnici. V tem casu bode odprli tudi vrata graficnega kabi
neta Franceta Mihelica, v Mihelieevi galeriji pa bode povabili se k ogledu 
zbirke grafik Luigija Kasimirja. 

V PMPO so prepricani, da bo tudi letosnji mednarodni muzejski dan pri
tegnil mnoge ne glede na omejitve, ki vladajo ob vstopu v muzejske zbir
ke in galerije. Kot je povedal direktor PMPO Aleksander Lorencie, v tem 
casu racunajo predvsem na domace obiskovalce, ne pa tudi na ~olske 
skupine in tuje obiskovalce. Vse pa, ki jih bode obiskali, ne samo na med
narodni muzejski dan, prosijo, da upo~tevajo navodila, ki veljajo za obiske 
muzejskih zbirk in galerij, od zaseitnih mask naprej. V obdobju omejenega 
dostopa tudi se ne bo strokovnega vodstva. 5icer pa v PMPO na brezplac
ni ogled povabijo nekajkrat letno: ob kulturnem prazniku, dnevu druzin, 
mednarodnem muzejskem dnevu, v okviru Poletne muzejske noei in na 
Ta veseli dan slovenske kulture. MG 

Tmovska vas • ObCinska spletna stran V novi podobi 

Sodoben e-stik Z obcani 
Z novo spletno stranjo se obCina Tmovska vas pr,idruiuje tistim, 
ki uporabyajo pregleden in informativen sistem e-obCina. 

Obeani Trnovske vasi lahko poslej stevilne zadeve urejajo v elek
tronski obliki, predvsem oddajajo razne vloge in pridobivajo obrazce, 
sodoben e-stik jim omogoca elektronsko podajanje pobud, predlogov 
in vprasanj, obeani pa se lahko prijavijo tudi na prejemanje elektronskih 
obvestil. Poleg sodobne in pregledne podobe je obeanom na voljo tudi 
vee informacij 0 dogajanju v njihovem kraju_ 

Spletno stran e-obcina, ki jo uporablja skoraj vsaka druga obeina v 510-
veniji (skupaj 96 obein) in veeina obein v regiji, je postavilo mariborsko 
podjetje 5igmateh, trenutno pa je v poskusni fazi. Zupan Alojz Benko 
ob tem pravi: »Bil je ze skrajni cas, da smo dobili novo obeinsko spletno 
stran, prej~nja je bila sploh nasa prva in po vee letih zaradi napredovanja 
tehnologije nujno potrebna posodobitve.« so 

Obana T rnovska je daMa novo spletno stran, ki je preglednejSa in bolj 
mfonnatitma. 

. . . 
otroci vmejo v solo, ker je klima v fizioterapevti, logopedi itn., k 
okolju zadnja dva ~eseca na njih pa sedaj od nas seveda prieak 
vplivala zelo slabo, ker so zelo pravi Ropieeva, predsednica ! 
dolgo obdobje brez prepotrebnihstarsev OS Gustava Siliha Mar 

Otroci s posebnimi potrebami I 

nujno potrebujejo socializacijo 
Mama Vida Knehtla, ki ima zaradi zapletov pri rojstvu 

cerebralno paralizo, poudarja, /cako pomembnaje socializacijl 
za otroke s posebnimi potrebamL Prepricana je, da bi mora.!o ' 
ministrstvo starsem dati vsaj moZnost, da sami 'presodijo, kaJ 
njihove otroke boy nevamo: izolacija ali obisk sole. 

»Kdo yam daje pravico odlocati 0 tern, da mora moj otrok, z 
ker je s posebnimi potrebam~ biti v popolni izolaciji se naprej 
A yam ni jasno, da se moj otrok ne more solati on-line, a yam 
ni jasno, da se moj otrok ne more igrati na dvon5eu s prijateb 
in sosed~ ker jih nima, a yam resnieno ni jasno, da je za moje! 
otroka edini stik s svetom wen dOma Sola? A je resnieno take 
tetko razume~ da moj otrok brez prisotnosti starSev ne more 
nikamor in biti znikomer? A lahko razumete, da je za mojegQ 
otroka to res velik stres? Gledati izkYueno starsa tedne? PeYa 
ne morem niti v kino, ne v gledaliSCe, ker je zaprto,« so vpraSl 
ki jih je politikom, ki odlocajo 0 prihodnosti solstva, zastavila 
Ropiceva. 

Ptuj • Podaljsan rok za ureditev ptujske t 

Podaljsanje roka Zal 
Ministrstvo za okoge in prostor je podagsalo rok z 
letoSnjega leta. Projekt v vrednosti sest milijonov I 

Do podaljsanja roka za izvedbo 
projekta ureditve ptujske rnestne 
trinice je po navedbah ministr
stva prislo zaradi bistveno veejega 
obsega arheoloskih ostankovod 
predvidenega na obmoeju izvedbe 
projekta. 

Ptujski projekt predstavlja funkci
onalno in stavbno prenovo mestne 
trtnice, ki bo obsegala ureditev 
notranjih prostorov in zunanjih 
povrsin, z ustrezno prometno ure
ditvijo pes, tekoeega in mirujoeega 
prometa. 5 pre novo se ieli revitali
zirati degradirano urbano obmoeje 
in stern odpraviti funkcionalno 
degradacijo prostora ter sum na 
socialnodegradacijo. Namen je tudi 
poveeati atraktivnost mestnega 
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