
S ciljem udejanjiti na 128. seji izvršnega sveta Občine Ptuj dne 7.10.1993 
sprejeti sklep o profesionalizaciji ptujskega gledališča sklepata 
pogodbeni stranki

Občina Ptuj, Izvršni svet, ki jo zastopa predsednik Branko Brumen, 

in 

Društvo Gledališče ZATO. Ptuj, ki ga zastopata predsednik Franci Mlakar in umetniški vodja 
Samo Strelec

POGODBO 
o sodelovanju pri projektu uresničitve 
profesionalizacije gledališča na Ptuju ( faza A 1993-1995)

I.

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je izvršni svet Skupščine občine Ptuj na 128. seji dne 7.10.1993, ko je 
obravnaval informacijo o profesionalnem gledališču, izbral projekt Gledališče 
ZATO, avtorja Sama Strelca;
- da je izbrani model v celoti uresničljiv;
- da je skladno s sprejetim projektom kot prehodna oblika v procesu 
profesionalizacije Gledališča Ptuj na občnem zboru dne 17.12.1993 ustanovljeno 
društvo Gledališča ZATO. Ptuj, in izvolilo organe društva;
- da je Društvo Gledališča ZATO. ustanovljeno kot prehodna oblika 
profesionalizacije gledališča Ptuj;
- da je za občino Ptuj delovanje profesionalnega gledališča bistvenega pomena 
pri razvoju občine v smislu vstopanja gledališke kulture mesta v slovenski 
poklicni gledališki prostor;
- da je sodelovanje občine pogoj za uresničenje sprejetega koncepta za 
profesionalizacijo gledališča na Ptuju.

S ciljem realizacije faze A projekta se pogodbeni stranki za leto 1994 in 1995 
dogovorita na naslednje medsebojne pravice in obveznosti:

Društvo Gledališče ZATO:

- društvo Gledališče ZATO. Ptuj zagotavlja prodor v kvaliteto profesionalnih 
gledališč in promocijo Ptuja (v ime gledališča se doda "Ptuj") v medijih v 
Republiki Sloveniji in izven nje;
- v letu 1994 realizacije predstave; E. Ionesco: Plešasta pevka; premiera 
avgust 1994; pri predstavi bodo sodelovali trije profesionalno uveljavljeni 
sodelavci (režiser, scenograf, kostumograf) ter vsi študentje Akademije za 
gledališče iz občine Ptuj;
- predvidenih je 20 ponovitev do konca leta 1994 v občini Ptuj v stavb.i 
gledališča in do 5 gostovanj izven občine;
- v letu 1995 bo realiziran poletni projekt s premiero do konca meseca 
avgusta; projekt bo določen naknadno glede na razpoložljiva sredstva in 
umetniške vidike razvoja gledališča;
- konec prehodnega obdobja bo pripravljena analiza položaja gledališča v 
občini in Sloveniji in na tej osnovi izoblikovan predlog konkretizacije 
sprejetega projekta razvoja Gledališča ZATO. Ptuj za naslednjo fazo;
- organizacija in izvedba sklopa predstav za ptujske srednje šole (v okviru že 
omenjenih ponovitev); pogovori po predstavah s srednješolci ob kulturnih 
dnevih;
- razstava o prehodnem obdobju 1993-1995 s fotodokumentacijo;
- društvo bo v prehodnem obdobju pridobilo potrebna dodatna sredstva od 
sponzorjev.

Občina Ptuj, Izvršni svet:



- občina Ptuj bo gledališču zagotovila finančna sredstva: za leto 1994 v 
protivrednosti 15.000 DEM, za leto 1995 pa sredstva v tolarski protivrednosti 
30. OOO DEM; o čemer se bo v začetku leta 1995 sklenil aneks k tej pogodbi; 
zneski morajo biti zaradi možnosti načrtovanja izvedbe gledališke produkcije 
društvu nakazana vsako leto do konca meseca aprila v višini 40 %, do konca 
junija 50 % in 10 % ob premieri;
- gledališču bo do konca meseca februarja 1994 brezplačno dan na razpolago 
prostor - pisarno, opremljeno s telefonom, računalnikom in pisarniškim 
pohištvom; občina se zavezuje plačati nadomestilo za kritje materialnih 
stroškov pri delu v zgradbi mestnega gledališča za mesec junij, julij in 
avgust 1994; 
- turistično informatmni center bo izvajal informiranje in reklamiranje ter 
predprodajo vstopnic.

III.
Pogodbeni stranki načrtujeta, da bo naslednja faza (B iz modela za 
profesionalizacijo Gledališča) uresničljiva v začetku leta 1996.

IV.

Ta pogodba je sklenjena za obdobje 1993 – 1995.
Društvo Zato. lahko sredstva uporabi skladno z modelom le za honorarje 
sodelavcev in materialne stroške predstave.
Ta pogodba je bila svečano podpisana dne 25.3.1994 v prostorih Izvršnega sveta 
Skupščine občine Ptuj.

Umetniški vodja Samo STRELEC, režiser
Predsednik Frnac MLAKAR, ing.
Branko BRUMEN, predsednik IS občine Ptuj
Kristina ŠAMPERL-PURG, članica IS SO Ptuj za šolstvo, kulturo in šport


	Občina Ptuj, Izvršni svet, ki jo zastopa predsednik Branko Brumen, 

