Spoštovani.

Na podlagi pobude Eko civilne iniciative Slovenije – EKOCI za postavitev razstave »Ptuj
zakladnica semenarstva in samooskrbe od Marije Terezije do danes« smo na Mestni
občini Ptuj organizirali uvodni sestanek. Ker smo bili mnenja, da je vaša pobuda dobra,
smo na sestanek povabili vse najpomembnejše akterje,
ki delujejo v Mestni občini Ptuj na področju kulture.
Na sestanku so bili prisotni:
- Aleksander Lorenčič, direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož,
- Katja Zupanič, direktorica Zgodovinskega arhiva na Ptuju,
- Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica zavoda za turizem,
- Milan Klemenc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Melita Zmazek, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
- Marija Hernja Masten,
- Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj,
- Jasmina Krajnc, Oddelek za negospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj,
- Alenka Bezjak, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna občina Ptuj.
Na sestanku dne 24. 6. 2020 na Mestni občini Ptuj nismo vodili uradnega zapisnika, saj
pred začetkom sestanka, z vaše strani ni bila izražena želja. Lahko pa povzamemo
razmišljanja in ugotovitve prisotnih.
Vsi prisotni so se strinjali, da je vaša ideja in pobuda zelo dobra, ter velja o njej resno
razmišljati. Predstavniki strokovnih institucij so se strinjali, da tako obširne in pregledne
zgodovinske razstave ni mogoče postaviti v dveh mesecih. Priprava in analiza gradiva
terja več časa kot dva meseca.
Pregled arhivske dokumentacije in preučitev zgodovinskih virov je znanstvenoraziskovalno delo, ki zahteva veliko časa.
Za postavitev stalne razstave potrebujemo tudi primeren prostor, žal le-te ni mogoče
umestiti v prostore ptujskega gradu ali Minoritskega samostana. Razstavo na temo
semenarstva bi bilo smiselno umestiti pri Selekcijsko-poskusnem centru Ptuj, ki v tem
trenutku ne razpolaga s takim prostorom.
Za razstavo, ki bi imela tako kulturni kot zgodovinski in izobraževalni pomen ter bi bila
ob tem še interaktivna, bi morali zagotoviti visoka finančna sredstva. Že postavitev
stalne razstave v manjšem obsegu, brez dodanih interaktivnih vsebin, terja velik
finančen zalogaj.
Kot ste že sami ugotovili na samem sestanku, so vsi prisotni podprli vašo pobudo,
vendar je potrebno proces priprave skrbno načrtovati. To pomeni, da je potrebno
določiti nosilca projekta in pravočasno obvestiti vse sodelujoče, saj je sedaj čas šolskih
počitnic in dopustov, ter nato tudi skleniti dogovor o financiranju.
Zahvaljujemo se vam za predstavitev pobude.

S spoštovanjem.
Jasmina Krajnc Občina Ptuj

