
Poštnina plačana pri pošti 2270 OrmožGlasilo Občine Ormož
Leto IX, številka 39, december 2017

Prihaja čas, ko začuti mo vsi,
da sreča le pozabljena ni.
Ljubezen in mir nam polnita srce,
dobrota steguje svoje roke.
Najbližje objameš, jih sti sneš močno
in v srcu zaželiš jim vse lepo.

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike 
ter obilo sreče in uspehov 
v novem letu.

Župan Občine Ormož 
z Občinsko upravo.

Obvestilo oškodovancem po pozebi v letu 2017 
Slovenski regionalnorazvojni sklad iz Ribnice in Občina Ormož bosta v četrtek, 
21.12.2017, ob 10. uri v gradu Ormož (Rdeča dvorana), predstavila vsebino dveh 
novih javnih razpisov Slovenskega regionalnorazvojnega sklada, namenjenim sad-
jarjem in vinogradnikom po pozebi v aprilu 2017. 
Vabljeni! 

Prebujena SEVEROLANDIJA vabi

Tekst in foto: Karolina Putarek

Na Kerenčičevem trgu je tudi letos zaživela SEVEROLANDIJA, kot so decembrska 
dogajanja po ideji ormoških osnovnošolcev poimenovali organizatorji.  Odprtje, 7. 
decembra, so naznanile fanfare in plesno-pevsko obarvana Ledena pravljica, ki jo 

je zaznamovalo največje število sodelujočih. Nastopili so namreč vsi učenci Osnovne šole 
Ormož, kar pomeni 367 šolarjev, ki so peli, muzicirali in plesali. V decembrska dogajanja v 
okviru SEVEROLANDIJE pa se vključujejo tudi okoliške osnovne šole, gimnazija, ostali 
javni zavodi in ustanove. Tako bo praznični mesec december na Kerenčičevem trgu  vsem 
generacijam ponudil vrsto dogajanj: ustvarjalne delavnice, gledališke predstave, lutkovno 
predstavo, nastope folklornih skupin in mažoretk, nastope glasbenikov in drugo.   Rajali 
bomo lahko z vilami in Rožmarinko, obiskal nas bo tudi Božiček.  Vsa dogajanja ob torkih 
in četrtkih spremljajo tudi bogato obložene stojnice, gotovo pa bo bogata tudi KOŠ-eva 
božična tržnica, v soboto,  23. decembra od 10. ure naprej.   V okviru SEVEROLANDIJE 
bo letos potekal tudi novoletni koncert Pihalnega orkestra GŠ ORMOŽ in silvestrovanje 
na prostem z ansamblom Prepih.
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ZGODILO SE JE 

25. Martinovanje v Ormožu
Tekst: Simona KOSI za Javni zavod TKŠ Ormož 
Foto: Žalar

Ormoške ulice so bile za Martinov vi-
kend rezervirane za prijetno druženje 

ob odlični vinski kapljici, poticah in drugih 
kulinaričnih dobrotah; s pestrim progra-
mom, za katerega je ponovno poskrbela 
Občina Ormož prvič skupaj z Javnim zavo-
dom za turizem, kulturo in šport, s TIC-em 
in PGD Ormož ter ostalimi sodelujočimi je 
bilo veliko doživetij.  Prijazni domačini so 
v več kot dveh desetletjih praznik vina vzeli 
za svojega, saj so se na dogajanju predsta-
vili domala vsi ormoški zavodi in društva, 
številni lokalni ponudniki, vinarji in drugi 
ter tako skupaj z organizatorji poskrbeli, da 
je bilo v mestnem središču nadvse živahno. 
Dober obisk je bil že v petek zjutraj na veliki 
ormoški Martinovi tržnici, kjer so prišli na 
svoj račun obiskovalci, željni domačih do-
brot in drugih izdelkov. Gneča je bila tudi v 
bivših prostorih blagovnice Tima na odprtju 
razstave pridnih rok Društva kmečkih žena; 
ta je bila letos posvečena Erni Meško, ki si 
je prizadevala za izboljšanje družbenega in 
ekonomskega položaja kmečkih žena. Po-
leg ostalih dobrot in prazničnih pogrinjkov 
so ormoške kmečke žene na ogled postavile 
kar 41 lepo zavitih potic, ki so prispele na 
letošnje že šesto ocenjevanje potic. Kar 26 
potic je prejelo zlato priznanje. 
Sledilo je odkritje doprsnega kipa velike 
prleške žene, kmetice, pisateljice, pesnice 
in  družbenopolitične delavke Erne Meško 
v aleji pred ormoškim gradom.  Kip prve 
dame v aleji pomembnih mož Ormoža in 
okolice je izdelal akademski kipar Mirko 
Bratuša. Kot je v slavnostnem nagovoru 
med drugim dejal dr. Jože Osterc, ta gesta 
dokazuje, da se zavedamo pomena kmečke 
žene in veličine Erne Meško. O »naši mami-
ki« je v imenu sorodnikov spregovoril njen 
sin Ciril Meško. Popoldne je letos prvič v 
grajski kleti Unterhund potekalo slavnostno 
odprtje 25. Martinovanja v Ormožu in zače-
tek festivala vin. Člani Kulturnega društva 
Ormož so krstili mošt, simbolno z nabitjem 
pipe na poln sod pa so Martinovanje odprli 
ormoški župan Alojz Sok, direktor in glavni 
enolog kleti Puklavec Family Wines Mitja 
Herga ter vinska kraljica Jeruzalemsko-Or-
moških goric Katja Kolarič. Dogajanje se 
je preselilo v Belo dvorano Grajske prista-
ve, kjer je sledila podelitev priznanj za naj 
potico, razglasitev zmagovalca turnirja za 
naj špricar in mladega vina. Med 45 vzorci 
mladih vin je najvišjo oceno (18,23) pre-
jel Dragutin Kunčič za rumeni muškat. Za  
naziv naj špricar  se je potegovalo 20 vin; 
tako strokovna kot potrošniška komisija sta 
za naj špricar razglasili ljutomerčana 2016 
iz kleti Puklavec Family Wines.  Na svoj 
račun so prišli tudi vsi ljubitelji umetnosti 
na odprtju razstave del iz Likovno-literarne 
kolonije Malek 2017, OI JSKD Ormož, ki 
je bila letos posvečena svetovno prizna-
nemu prleškemu vinarju Stanku Čurinu. 
Legende slovenskega vinogradništva so se 
spomnili tudi ob pogovoru z vnukoma, dr. 
Aleksandro Pivec in Borutom Prapotnikom. 
Za pester sobotni utrip je poleg tradicional-
nega Martinovega sejma in velike ormoške 
Martinove tržnice, festivala vin in razstave 
pridnih rok z degustacijo kulinaričnih do-
brot ter šaljivega prikaza vinogradniških 
običajev s krstom mošta »Jaz pa v gorice 
grem« v izvedbi domačih turističnih dru-
štev, poskrbelo še 22. Tekmovanje godb 
Slovenije v zabavnem programu za pokal 
Vinka Štrucla; priznanje in pokali so bili 
podeljeni v 3 kategorijah – najboljši so 
bili (Mestni pihalni orkester Škofja Loka, 

Pihalni orkester Občine Šentilj Paloma in 
KD Mengeška godba). Bilo je še tekmova-
nje v kuhanju prleškega piskra, udeležilo se 
ga je  10 ekip. Letošnji najboljši pisker je 
skuhala ekipa Gasilske zveze Ormož, ki je 
prejela tudi 1. mesto v kategoriji za najboljši 
okus jedi. Ekipa Občinski vroči pisker je bila 
najboljša v kategoriji usklajenosti in izgledu 
ekipe, ekipa Danijela Vrbnjaka pa v katego-
riji urejenosti in čistoče delovnega prostora. 
Eden izmed najbolj obiskanih  dogodkov v 
sklopu Martinovanja pa je bil Festival vin, 

ki je prvič potekal v grajski kleti Unterhund 
. Obiskovalci so lahko svoje brbončice raz-
vajali kar pri  16 vinarjih. Dogodek je bil 
tako med  obiskovalci kot ponudniki zelo 
dobro sprejet. Oba dneva so se zvrstile tudi 
številne spremljevalne prireditve ter zabava 
za vse generacije v organizaciji PGD Or-
mož, ob katerih je Martinov zabavni šotor 
»pokal po šivih«. Šotor so v petek napolnili 
člani skupin Mambo Kings in Drugo Du-
gme. Za vesel zaključek Martinovanja  Or-
mož 2017 pa so v soboto poskrbeli Dejan 

Vunjak z Brendijevimi barabami ter domači 
»dečki« iz ansambla Opoj. Glede na pohva-
le med  prireditvijo in po njej, smo organi-
zatorji prepričani, da je Martinovanje dose-
glo svojo višjo stopnjo pri izvedbi in obisku 
(h kateremu je zagotovo veliko pripomoglo 
vreme). Prepričani smo da se moramo že 
danes začeti  pripravljati na naslednje leto 
in da bomo tako stopili še stopničko višje.
 
Se vidimo v Ormožu na Martinovanju 
2018!
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Kolofon

Uredniški odbor si pridržuje pravico spremembe naslovov, izbire in krajšanja člankov.
Izdajatelj: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož
Odgovorna urednica: Alenka Lah 
Uredniški odbor: Tina Erhatič, Mirko Novak, Irma Murad, Barbara Podgorelec.  
Lektoriranje: Nadica Granduč
Naklada: 4250 izvodov 
Tisk: Evrografis, d.o.o., Puhova 18, 2000 Maribor, www.evrografis.si
Glasilo Ormoške novice je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
RS, pod zaporedno številko 1390. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva v 
Občini Ormož.

Obvestila uredniškega odbora

Naslednja številka bo izšla predvidoma februarja 2018. 
Prispevke lahko pošiljate v digitalni obliki na CD-ju ali na e-mail: alenka.lah@ormoz.
si, lahko pa jih osebno prinesete na sedež Občine Ormož. Za morebitne informacije 
smo vam na voljo na telefonski številki 02/741 53 18.
Glede na predviden izid naslednje številke, vas prosimo, da pošljete prispevke najka-
sneje do 2.2.2017. Prispevki naj bodo podpisani in opremljeni s fotografijo dogodka. 
Vsi prispevki so pred objavo lektorirani.
Dosedanjim avtorjem prispevkov se zahvaljujemo za pomoč pri oblikovanju našega 
glasila in upamo na ponovno sodelovanje.

Ob odkritju doprsnega kipa Erne Meško

Prof. dr. Jože Osterc

Spoštovani!
V vabilu na današnjo prireditev ste 
zapisali, da boste 25. obletnico uspe-

šne turistične prireditve »Martinovanje« 
zaznamovali tudi z razstavo pridnih rok 
Društva kmečkih žena in da boste ob tej 
priložnosti v aleji pred gradom odkrili do-
prsni kip veliki prleški kmetici, pesnici in 
pisateljici gospe Erni Meško. Oboje doka-
zuje, da se zavedate pomena kmečke žene 
in veličine Erne Meško.
Le redko se zavemo, da je kmečka žena 
odgovorna za kulturo bivanja na vasi in na 
kmetiji, pa tudi za izgled naših vasi. Ona 

je odgovorna za urejenost hiše, za kako-
vost prehrane, ki prispeva k zdravju članov 
družine in še zlasti za vzgojo otrok, da zra-
stejo v poštene in odgovorne člane naroda 
in države. In Erna Meško je bila kmetica 
in žena, ki je lahko, in bi morala biti, sve-
tel zgled slovenskim kmečkim dekletom, 
prihodnjim kmeticam. Erna Meško je bila 
aktivna kmetica, nepogrešljiva na kmetiji, 
pa tudi na družbenopolitičnem področju na 
območju  Ljutomera in Ormoža. Polnih 17 
let je bila predsednica aktiva kmečkih žena. 
Večino svojega udejstvovanja je posvetila 
izobraževanju kmečkih žena. Prizadevala 
si je za izboljšanje njihovega družbenega in 

ekonomskega položaja. Zanje je organizi-
rala številna predavanja in tečaje. Zavedala 
se je, da je znanje nepogrešljivo na poti k 
izboljšanju njihovega položaja in da mora 
biti kmečka žena nosilka preobrazbe vasi.
Kljub številnim družbenopolitičnim ak-
tivnostim pa je bila Erna Meško vzorna 
mati. Rodila je devet otrok, enega pa sta z 
možem še posvojila. Otrokom je, kot sami 
povedo, privzgojila skromnost, poštenost in 
ljubezen do domovine ter jih naučila delati 
in ceniti kruh. Ob teh vrlinah, ki jih danes 
pogosto pogrešamo, se moramo vprašati, 
ali lahko podari mati svojim otrokom še kaj 
bistveno več od naštetih vrlin. Brez vsake-
ga dvoma lahko rečemo, da je Erna Meško 
lahko svetel zgled vsem, ne samo kmečkim 
materam.
Kljub številnim obveznostim pa je Erna 
Meško našla čas, kot je sama zapisala, v 
prečutih nočeh za pisanje pesmi in različnih 
literarnih prispevkov, v katerih je opisovala 
domačo pokrajino, kmečko življenje in lju-
di iz domače Prlekije. V njih nam je želela 
povedati to, kar je čutila kot pomembno, 

zlasti v avtobiografskih delih Rada bi vam 
povedala in Še bi vam rada povedala.
Celostna podoba Erne Meško je torej zelo 
raznolika.Bila je odlična mati, ki se je zave-
dala svojih materinskih dolžnosti za koristi 
svojih otrok, družbe in naroda, družbeno 
politično je bila zelo angažirana. Za kmeč-
ke žene je pripravljala predavanja, tečaje in 
se borila za priznanje njihovega ustrezne-
ga statusa. O položaju kmečke žene je leta 
1976 spregovorila tudi na problemski kon-
ferenci v republiški skupščini v Ljubljani, h 
kulturi bivanja na kmetijah je prispevala s 
prizadevnim delom v aktivih kmečkih žena. 
Ob številnih zadolžitvah pa je našla čas in 
moč za pisanje, večinoma ponoči, da se 
je še preko pisane besede razdajala, kot je 
sama zapisala, pošteni, verni in nikoli spo-
čiti slovenski kmetici in Prlekiji.
Prepričan sem, da si je gospa Erna Meško 
s svojim delom in zgledom zaslužila, da bi 
jo proglasili za vzornico mladim sloven-
skim kmeticam. V Ormožu pa je prav go-
tovo njeno mesto v aleji pomembnih pred 
gradom.

Uvodnik 

Pozdravljene, drage bralke in dragi bralci, 

čas vladar, nas je spet pripeljal do konca še enega leta. Vse hitreje in hitreje se obračajo 
dnevi, tedni, meseci in leta. Že je tu čas, ko se bomo vsaj za kratek trenutek malce 
ustavili, obiskali prijatelje in znance, malo pokramljali, spili topel čaj in pojedli sladke 
praznične piškote, ki so skozi ves praznični december nastajali v naših domovih. 

V letošnji zadnji številki Ormoških novic pa si preberite nekaj utrinkov iz letošnjega 
velikega Martinovanja. Bili smo tudi na odprtju obnovljene Grošljeve vile, v kateri že 
stanujejo prvi stanovalci, napisali smo nekaj o naših ormoški junakih, ki so pri pred-
sedniku države Borutu Pahorju prejeli priznanje jabolko navdiha; nekaj prostora pa 
smo namenili tudi fotografijam letošnjih gradenj, ki so nastale v Občini Ormož.  To je 
le nekaj malega iz vsebine, najde pa se še veliko drugega, zato – le Novice v roke in 
prijetno branje vam želim.

Alenka Lah,
odgovorna urednica 

Življenje vsakega od nas ima v novem letu svoj namen. 
Vendar vsi ne moremo ustvariti in doseči vsega, 
lahko pa s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom
in toplim objemom delamo čudeže. 
Naj te tople misli zasejejo vse dobro tudi v vaših srcih.

Drage bralke in bralci, ob prihajajočih praznikih vam želim veliko lepega.  
V novem letu, ki prihaja, pa čim več zdravja, uspehov in sreče na vseh poteh, 
ki vam jih bo  prineslo prihodnje leto.  
Naj čas nikoli ne mineva tako hitro, da ne bi zastali in pomislili na vam 
drage, se nasmehnili, spomnili in občutili lepoto tega, da imamo drug 
drugega.

Vse lepo v letu 2018.
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Bresnica, 210 m

Gomila, 117 m

Hum, širitev, 294 m

Lačaves, preplastitev, 846 m

Mihalovci, 90 m

Miklavž, 155 m

Cerovec, 475 m

Gomila, 345 m

Hum, 733,5 m

Lešnica Trop, 172 m

Mihalovci, 105 m

Ormož, 150 m

Cvetkovci, preplastitev in širitev, 188 m

Hemanci, 375 m

Hum, 180 m

Lešnica, 733 m

Mihovci, 135 m

Osluševci, širitev, 377 m

Gomila, 138 m

Hermanci, 270 m

Hum, preplastitev, 1115 m

Litmerk, 270 m

Mihovci, 110 m

Oš Ivanjkovci, energetska sanacija
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OŠ Kog, energetska sanacija Preclava, preplastitev, 272 m

Avtobusna postaja Lahonci 

Velika Nedelja, preplastitev, 210 m + 600 m

Žerovinci, 1008 m

Telovadnica Miklavž, energetska sanacija

Vinski Vrh, 645 m

Vrtec Miklavž, energetska sanacija

Žerovinci, 942 m

Pavlovski Vrh, preplastitev, 1285 m

Ritmerk, 170 m

Trgovišče, 85 m Vitan, 170 m

Vuzmetinci, 210 m

Podgorci, preplastitev, 182 m

OŠ Miklavž, energetska sanacija 

Vodranci, 182 m Žerovinci, 176,75 m

Izgradnja čistilne naprave Lačaves Obnova fasade, Gasilski dom Ključarovci

Jeremičev mlin in kmetijski muzej – notranjost Gasilsko vozilo PGD Ormož  Jeremičev mlin in kmetijski muzej – zamenjava 
oken in vrat

Izgradnja kanalizacije, Jastrebci
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Krožišče pri avtobusni postaji, Ormož

Obnova Igrišča,Velika Nedelja

Sanacija plazu v Miklavžu

Prizidek k športni dvorani Ormož, začetek gradnje

Krožišče pri Timi

Obnova objekta,Cerovec Stanka Vraza

Pločnik v Opekarniški ulici

Sanacija plazu v Senešcih

Začetek gradnje tribun pri nogometnem stadionu, 
Ormož

Sanacija plazu v HermancihOdkup stavbe, stara šola Svetinje

Prenova stare komunale, začetek gradnje

Vaški dom Pavlovci Delno prekritje strehe na cerkvi v Ormožu 

Izgradnja kanalizacije pri vinski kleti

Sanacija plazu v LitmerkuIzgradnja opornega zidu pri cerkvi v Podgorcih

Obnova igrišča, Ormož

Prizidek, GD Ormož (delno financirano) 

Vaško – gasilski dom Hermanci, fasada
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IZ NAŠIH VRTCEV IN ŠOL

Specialist endokrinologije dr. Ranko Rajović predaval v 
ormoškem vrtcu: “Otrok ob rojstvu podeduje le kozarec…”

Sejem raznolikosti na Osnovni šoli Ormož (Erasmus+)

Tekst in foto: Karolina Putarek

V VIZ VRTEC ORMOŽ so konec 
oktobra  pripravili predavanje dok-
torja Ranka Rajovića, ki je zbranim 

staršem in vzgojiteljem predaval o spod-
bujanju razvoja otrokovih potencialov, in 
to skozi igro, ki otroku olajša sprejemanje 
novih znanj. Strokovnjaki nova spoznanja 
imenujejo NTC metode, ki otroku v proce-
su učenja omogočajo aktivirati njihove ne-
izkoriščene zmogljivosti. 
Dr. Ranko Rajović je avtor več knjižnih 
uspešnic in priročnikov na temo spodbuja-
nja razvoja otrokovih potencialov, med dru-
gim je tudi avtor prilagojenega programa za 
vrtce in šole, imenovanega sistem NTC. 
Gre za sistem razmišljanja in pridobivanja 
uporabnega znanja skozi igro, ki se vse bolj 
uveljavlja v Evropi in svetu. Program NTC 
išče odgovore na vprašanja, zakaj smo v 
zadnjih letih priča vse večjim težavam z 
branjem, s pisanjem in z matematiko. Glav-
ni krivec teh težav so napake v zgodnjem 
razvoju otroka, trdi dr. Rajović, zavedati se 
je treba, da v celotnem razvoju otroka od 
rojstva do šole delamo vse preveč napak. 
Dr. Rajović je postregel z odgovori, ki si jih 
starši nemalokrat zastavljamo; žal se je pre-
davanja udeležila le peščica zainteresiranih.
Se nadarjen otrok rodi ali se ga “naredi” s 
pravilnimi pristopi, je, na primer, eno izmed 
vprašanj, ki si ga radi postavimo. Dr. Ra-
jović odgovarja, da je genetika pomemben 
potencial, a se ta ne more razviti brez dela. 

Oboje je enako pomembno. Tudi nebrušen 
diamant ne dobi prave vrednosti, dokler ga 
mojster ne obdela, tako kot nadarjen nogo-
metaš ne bo dosegel rezultatov, če z njim ne 
delajo dobri trenerji. Starši smo torej tisti,  
ki škodujemo njegovemu  razvoju ali pri-
pomoremo k njemu.Da težave z branjem, s 
pisanjem in z matematiko niso samo stvar 
genetike, ampak težava, za katero smo od-
govorni starši. Ljudje smo živa bitja in se 
moramo dovolj gibati! Možgani se najbolj 
razvijajo od drugega do petega leta starosti. 
In kaj je naloga otrok v teh letih? Da se gi-
bljejo. Žal pa, kot vemo, se otroci gibljejo 
vse manj. Starši se morajo zavedati te po-
trebe in morajo otrokom omogočiti čim več 
telovadbe in sploh gibanja. Staršem vedno 
polaga na srce, naj spodbujajo otroka tako, 
kot da gre po poti vrhunskega športnika, kot 
da bo reprezentant države. Ni pomembno, 
da to v resnici morda ne bo nikoli zgodilo, 
naloga staršev pa je, da mu to omogočijo. 
»Veste, kaj je otrokova naloga? Da teka, da 
pleza po drevesih, da je na prostem, tudi ka-
dar je mraz, da tako razvija možgane. Vse, 
kar naredimo namesto otroka, mu na dolgi 
rok škodi. Otroke preveč ščitimo in preveč 
pazimo nanje – v tem je glavna težava,« 
je prepričan specialist endokrinologije in 
ustanovitelj združenja Mensa Jugoslavije, 
danes Srbije, dr. Ranko Rajović.
»Ena izmed napak, ki jih delajo starši, je 
tudi ta, da otrokom branijo določene aktiv-
nosti, ker se bojijo, da bi se jim kaj zgodilo; 

druga vrsta napak pa je, da  zaradi svojega 
udobja otrokom ponujajo nekaj, česar sploh 
ne potrebujejo. Ali je to prevažanje v otro-
škem vozičku ali pa to, da jim v otroško 
sobo namestijo televizijo. Vse, kar naredi-
mo zato, da otroku olajšamo življenje, jim 
lahko že jutri škoduje. S tem jim delamo 
medvedjo uslugo, »poudarja dr. Rajović. 
Seveda se je dotaknil tudi uporabe televi-
zije in računalnika, ki v omejenem obse-
gu ne škoduje. seveda, če imamo starši to 
dejavnost pod nadzorom. Vprašanje je, kje 
je meja. Pol ure, dve uri ali pet ur dnevno? 
Za kar koli se odločimo, mora temu sledi-
ti še enkrat več gibanja, kar pa gotovo ni 
izvedljivo. Treba se je zavedati, da vsaka 

ura sedenja pomeni deset tisoč mišičnih 
kontrakcij manj, če vemo, da se možgani 
razvijajo ravno prek gibanja. Zadnje razi-
skave kažejo, da tudi mali možgani, ki se 
razvijajo preko gibanja, sodelujejo v izre-
dno pomembnih kognitivnih procesih in v 
kreativnem reševanju problemov«. 
Pomembno se je zavedati, da nadarjenost 
ni prirojena. “Otrok pri rojstvu podeduje le 
kozarec, do kod ga bo napolnil, pa je odvi-
sno od nas in okolja. Kozarec tako označuje 
potencial, koliko vode bomo nalili vanj, pa 
je inteligenca. Stimulativno okolje je zelo 
pomembno, in če se tega ne zavedamo, 
imamo veliko težavo”, je sklenil svoje pre-
davanje dr. Rajović. 

Tekst in foto: Karolina Putarek

Na Osnovni šoli Ormož je prvi teden meseca oktobra v okvi-
ru projekta ERASMUS potekalo mednarodno srečanje šo-
larjev in njihovih mentorjev iz šestih držav Evropske Unije.

35 učencev in 12 njihovih učiteljev je v Ormož pripotovalo s Polj-
ske, iz Litve, Latvije, Romunije, Španije in Grčije. Z vrstniki v Or-
možu so se družili pet dni, od ponedeljka zvečer do sobote zjutraj. 
Pozdravna slovesnost je potekala v prostorih šole v torek zjutraj. 
Ormoški  osnovnošolci so jim pripravili predstavitveni program; ob 
slikah in z besedo predstavili so Ormož in Slovenijo. Potem so se 
gostje pridružili ormoškim osnovnošolcem po razredih, kjer je pote-
kal dan različnih  dejavnosti. V obliki delavnic so spoznavali Slove-
nijo in GRČIJO, z naslovom Grčija skozi sluh. Drugi dan popoldne 
pa so namenili ogledu Ormoža.  V sredo so si privoščili ekskurzijo v 
Ljubljano in na Bled, četrtek so posvetili športnim dejavnostim, isti 
dan popoldne pa so  na šoli pripravili še »sejem raznolikosti«, ki je 
bil višek enotedenskega druženja. Predstavniki vseh šestih držav so 
se predstavili s plesom, petjem in z značilnostmi svoje države (tudi 
z jedmi). Zbrane na sejmu raznolikosti, ki so ga pripravili v šolski 
jedilnici, je pozdravil tudi župan Alojz Sok.  Zadnji dan obiska (pe-
tek) je bil namenjen še skupnemu pouku in druženju. 
Gostje so tako v času obiska imeli možnost spoznati  Ormož in oko-
liške kraje ter si ogledati delčke Slovenije, čeprav so za svojo sku-
pno delovno temo izbrali odnos do sodobnih načinov komunikacije 
in jo naslovili »Sam doma« (Home Alone).  Nameščeni so bili  pri 
sovrstnikih doma,  komunikacija med njimi je potekala v angleščini, 
kar predstavlja dodano vrednost k siceršnjim mnogim novim izku-
šnjam, ki so si jih z druženjem nabrali mladi. »Tako šolarji teore-
tične osnove angleškega jezika prenašajo v prakso, kar jim bo v 
življenju gotovo  še kako prišlo prav je poudarila koordinatorica 
projekta Erasmus PLUS Nataša Kolar. Povedala je, da projekt traja 
dve leti in da so za njegovo izvedbo  dobili 20 tisoč evrov  strogo 
namenskih sredstev, ki so namenjena potovanjem,  k temu pa še 6 
tisoč evrov za projektne aktivnosti. 
To je bil  na Osnovni šoli Ormož  že tretji takšen projekt. Pred de-
setimi leti so imeli podobnega, triletnega,  potem pa še enega izmed 
dvoletnih projektov – Comenius Regio, ko so sodelovali z Norve-
ško.  Učenci OŠ ORMOŽ so v okviru tekočega projekta Erasmus 
PLUS že bili na Poljskem, maja prihodnje leto se odpravljajo v Li-
tvo, sodelovali bodo na dvodnevnih projektnih delavnicah v Romu-
niji, Latviji in Grčiji. 
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Tekst in foto: Karolina Putarek

Vinska klet Puklavec Family Wines 
je konec septembra že četrto leto 
zaporedoma organizirala na Male-

ku tradicionalno srečanje, ki ga imenujejo  
»VIP trgatev za prijatelje, poslovne partner-
je, okoliške župane in znane Slovence sre-
di Jeruzalemskih goric. »Tiste,  s katerimi 
so začeli skupno zgodbo »pisati« že  leta 
2014, ko so skupaj posadili trte šipona. Sle-
dilo je prvo skupno opravilo v vinogradu, 
lani prva skupna trgatev, letos pa je bil trud 
vseh navzočih poplačan. Dobili so svoje 
prvo vino, šipon, letnik 2016.
V imenu družine Puklavec, lastnikov vin-
ske kleti, sta goste pozdravila in nagovorila 
Vladimir Puklavec in hčerka Tatjana, ki sta 
poudarila veselje, da so se po letu dni zopet 
zbrali v tako lepem  številu.
Udeležence je nagovoril tudi Mitja Herga, 
direktor in glavni enolog v kleti Puklavec 
Family Wines:«Leta 2014 smo skupaj 
sadili, lani prvič trgali grozdje, danes pa 
vam s ponosom predstavljamo plod vaše-
ga truda – vaš ŠIPON. Pred vami je vino, 
pridelano iz grozdja, ki ste ga lani prav vi 
potrgali v tem vinogradu. Odlikuje ga tip-
čna šiponova cvetica, v vinu pa zaznamo 
tipične arome zelenega jabolka, banane 
in belega cvetja. Tisto, kar pa naredi vaše 

vino še posebej zanimivo, pa je dolgotrajen  
pookus in veliko karakterja.”
Pravzaprav je bila prvotna ideja družbe 
Puklavec Family Wines tudi letos skupaj 
s povabljenimi že drugič potrgati grozdje, 
vendar jih je narava tokrat prehitela. Zara-
di izrednih vremenskih razmer je namreč 
grozdje letos predčasno dozorelo, zato so 
morali vinogradniki pospešiti celoten pro-
ces in pohiteti s trgatvijo. Dogodek so po-
svetili zaključku trgatve in svojemu šiponu 
(skupnemu vinu), ki ga je večina prisotnih 
tokrat tudi prvič poskusila.
Srečanju so se pridružili številni poslovni 
partnerji, ormoški župan Aloz Sok, zna-
ni Slovenci in predstavniki podjetij, ki so 
svojo trto šipona zasadili leta 2014 in s 
tem prispevali k zgodovinski javni obno-
vi vinograda v lasti družbe PFW.   Za do-
bro razpoloženje so poskrbeli:  priljubljeni 
TV voditelj in komik Vid Valič,  glasbena 
legenda Vlado Kreslin, lokalni oktet Ko-
govski dečki, narodnozabavni Ansambel 
Ritem in člani Folklorne skupine Kog. 
Za kulinarično doživetje ob vrhunskem 
vinu je poskrbela priznana Gostilna Rajh 
iz Murske Sobote, svojevrsten pečat pa so 
kulinaričnemu razvajanju s svojimi doma-
čimi dobrotami dodale še članice Aktiva 
kmečih žena Kog.

Družba Puklavec Family Wines s prijatelji  
proslavila zaključek trgatve

Puklavec Family Wines je ena vodilnih slovenskih vinskih kleti. Vinska zgodba dru-
žine se je začela leta 1934, ko je Martin Puklavec, oče Vladimirja Puklavca, zastavil 
vizijo: skupaj ustvarjati najboljša vina. Od leta 2009 za klet ponovno skrbi družina 
Puklavec, ki še vedno ohranja temeljne vrednote: strast, trdo delo in predanost najvišji 
kakovosti. Tradicijo prepletajo z najsodobnejšo tehnologijo, s katero postavljajo nove 
trende na področju vinarstva in vinogradništva. Vina iz kleti Puklavec Family Wines so 
elegantna in ustvarjena z brezkompromisno predanostjo do detajlov. So harmonična in 
ekspresivna kot sama pokrajina, ki daje dom njihovim vinogradom.

Mladi v vinogradništvu

Tekst in foto: MCO

V času Martinovanja 2017 so v Or-
možu in okolici potekali številni 
dogodki, kot počastitev vinogra-

dništva in vinarstva.  V Mladinskem centru 
Ormož smo želeli opozoriti na poklice v 
kmetijstvu, vinogradništvu in vinarstvu ter 
številne podporne dejavnosti, ki izvirajo iz 
teh. Zato smo pripravili okroglo mizo Vino-
gradništvo – priložnost za mlade. Mladim 
vinarjem iz naše okolice smo tako ponudili 
priložnost, da se predstavijo, ter mladim, ki 
se odločajo za podobno poklicno pot ponu-
dijo informacije iz prve roke.  
Gostje okrogle mize so bili mladi vinogra-
dniki Mateja Šek, Katja Jurkovič, Gregor 
Munda in Jernej Štampar. Sodelovala sta 
tudi Zdravko Zadravec iz Javne razvojne 
agencije Občine Ormož, sicer pa dobre 
poznavalec vinske branže v Sloveniji, in 
Denis Žuran, študent marketinga, ki ima 
izkušnje s področja multimedijskega obli-
kovanja in promocije za potrebe vinarstva. 

S sogovorniki smo se dotaknili številnih 
področij dela, ki jih prinaša vinogradni-
štvo, kritično in objektivno predstavili si-
tuacijo mladih vinarjev in prisluhnili zgod-
bam, pogledom ter  izkušnjam.
 Vsi mladi vinarji prihajajo iz družin, kjer 
se že več let ukvarjajo s kmetijstvom, po-
ljedelstvom in z vinogradništvom. Odlo-
čitev nadaljevati z družinsko tradicijo je 
bila pričakovana. S svojimi starši imajo 
vzajemen odnos in skupaj usklajujejo delo 
v vinogradih in vse, kar spada k pridelavi 
vina. Katja Šek, vinogradnica in 2. vinska 
kraljica Jeruzalemske vinsko-turistične ce-
ste pa je omenila, da se njeni starši najprej 
niso strinjali z idejo, da bi začela pridelo-
vati vino, in tudi nad novostmi, ki jih je že-
lela vnesti, niso bili navdušeni. Tudi sama 
priznava, da njeno prvo vino ni bilo med 
najkvalitetnejšimi, vendar se je iz vsake 
napake veliko naučila in sedaj je s svojim 
vinom zelo zadovoljna. Vina, ki so za naše 
okolje značilna, so šipon, renski rizling in 

laški rizling; to so tudi sorte, ki se v naših 
vinogradih najbolje počutijo. Gregor Mun-
da iz Vinske kleti Munda je povedal, da 
pridelujejo največ belih vin, prav tako pa 
pridelujejo tudi modro frankinjo. 
Jernej Štampar, Vinogradništvo in vinar-
stvo Štampar, je poudaril, da na našem ob-
močju manjka povezovanje med vinarji. S 
tem so se strinjali tudi ostali in poudarili, 
da bi s skupnimi močmi lahko oblikovali 
kvalitetno ponudbo za turiste in lažje na-
stopali ter prodirali na trg. Katja Jurkovič 
prihaja iz mladega podjetja Pep′s Wine, 
kjer se trudijo povezati naše vinarje in jim 
pomagati pri promociji pri nas in v tujini. 
Zaznavajo, da nas drugi slovenski vinoro-
dni okoliši prekašajo v prepoznavnosti in 
promociji. 
Zdravko Zadravec je predstavil številne 
ukrepe in spodbude za razvoj slovenskega 
vinogradništva in vinarstva za mlade, prav 
tako pa tudi ukrepe za razvoj gospodarstva 
in kmetijstva na območju LAS UE Ormož. 

Mladi vinarji so ob tem poudarili zahtev-
nost razpisov in predlagali poenostavitev 
razpisne dokumentacije in projektov.
Udeleženci okrogle mize so se strinjali, 
da promocija predstavlja izredno pomem-
ben del pri vinogradniški dejavnosti. Žal 
je to področje zelo slabo razvito in Denis 
Žuran je opozoril, da Slovenija in tujina 
naše okolice ne prepoznavata kot območje 
z izredno kvalitetnimi vini, saj v nobenem 
turističnem oglasu naš vinorodni okoliš ni 
omenjen ali predstavljen. 
Z okroglo mizo smo želeli mlade spod-
buditi in jim pokazati, da za iznajdljive in 
izobražene ljudi vedno obstajajo možnosti 
preživetja v domačem kraju, prav tako pa 
želimo dvigniti ugled delu v vinogradu in 
kleti. Ob osrednji dejavnost, vinogradni-
štvu, se ponuja še vrsta podpornih poklicev 
in možnosti za kreiranje svojega lastnega 
delovnega mesta. To je sporočilo, ki so ga 
mladi vinogradniki posredovali udeležen-
cem okrogle mize.
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S podelitve državnega priznanja »jabolko navdiha« 
ormoškim junakom srebrne generacije
Tekst in foto: Karolina Putarek

V četrtek, 12. oktobra, je predsednik države BORUT PAHOR v Veliki dvorani Pred-
sednišče palače na Prešernovi 8 v Ljubljani sprejel ormoške junake Nado Herga, 
Darinko Rakovec, Stanko Premuša in Franca Pergarja (člane DU Ormož) in jim 

podelil državno priznanje jabolko navdiha. To  je priznanje, ki ga predsednik države v zna-
menje občudovanja in hvaležnosti podeli izjemnim posameznikom in posameznicam, ki s 
svojimi dejanji in z delovanjem navdihujejo druge.  Ormožani so ga prejeli kot pogumni 
prvaki »srebrne« generacije, saj je njihovo hrabro in požrtvovalno ravnanje rešilo življenje 
Ludovike (Vikice) Kvas iz Maribora.
»14. junij 2017 se je sprva zdel povsem običajen poletni dan in Ludovika Kvas, ki je skupaj 
z drugimi članicami in člani Društva upokojencev Ormož letovala na Dolgem otoku na 
Hrvaškem, je šla plavat. Sicer dobri plavalki so približno dvajset metrov od obale pojenjale 
moči, in čeprav je poskusila priplavati do obale, se je začela utapljati. Njeno stisko je z 
obale opazil Franc Pergar, ki je kljub slabšemu znanju plavanja brez oklevanja skočil v 
vodo in odplaval do utapljajoče se in že nezavestne Ludovike Kvas. Ko je Franc Pergar s 
ponesrečenko dosegel obalo, sta mu na pomoč priskočili Nada Herga in Darinka Rakovec. 
Kot upokojeni medicinski sestri sta vedeli, da je hitra in pravilna prva pomoč odločilnega 
pomena, saj je bila Ludovika Kvas v globoki nezavesti. Darinka Rakovec je takoj preverila 
njene življenjske znake. Ugotovila je, da dihanja in srčnega utripa ni mogoče zaznati, zato 
jo je takoj začela oživljati. Po nekaj negotovih in dolgih minutah jim je s skupnimi močmi 
uspelo,  Ludovika Kvas se je ovedla. Ker je bila v šoku, je na pomoč priskočila Stanka 
Premuš, ki jo je s pomirjujočimi besedami umirila in spodbudila k nadzorovanemu in glo-
bokemu dihanju do prihoda reševalne ekipe.« 
Predlagatelj za priznanje je bilo na pobudo predsednice Danice Majč  DU ORMOŽ. V DU 
ORMOŽ  so tudi organizirali avtobus, ki je številne ponosne spremljevalce dobitnikov 
priznanj popeljal na svečan dogodek v Ljubljano. Svečana podelitev priznanja je potekala 
v Veliki dvorani Predsedniške palače, kamor so tako smeli tudi vsi spremljevalci. Med 
temi so bili podžupan Občine Ormož Mirko Novak, predsednik MZDU ORMOŽ Stanko 
Pignar, predsednik Pokrajnske zveze DU Spodnje Podravje Franc Hojnik in drugi. V Lju-
bljani pa sta se podelitvi pridružila tudi ormoški župan Alojz Sok in predsednik ZDUS-a 
Janez Sušnik. »Kdor reši eno življenje, reši cel svet,« je zbrane nagovoril predsednik re-
publike Borut Pahor in dejal, da je za izjemno dejanje, kot je ohranitev življenja človeka v 
nezgodi, potrebno veliko poguma, znanja in srčnosti, zato si prejemniki priznanja zaslužijo 

naše občudovanje in spoštovanje. V imenu prejemnikov priznanja je o dejanju spregovorila 
Stanka Premuš, ki se je predsedniku republike zahvalila za podeljeno jabolko navdiha. 
»Nismo več rosno mladi, vendar lahko s pogumom in z izkušnjami, ki jih premore naša 
generacija, tudi dedki in babice naredimo kaj lepega za sočloveka, saj se zavedamo, da sku-
paj zmoremo skoraj vse,« je nagovorila obiskovalce slovesnosti in razkrila, da prejemnike 
osrečuje občutek, da so s svojim ravnanjem pomagali ohraniti življenje.
Slovesno vročitev je z iskreno zahvalo sklenila 75-letna Ludovika Kvas. » Iz vsega srca 
hvala, da ste mi rešili življenje.« Predsedniku republike pa se je zahvalila, da je prepoznal 
njihovo srčnost in njihov pogum počastil z jabolkom navdiha. Po uradnem delu so sledili 
druženje s predsednikom, pogostitev in voden ogled Predsedniške palače.

V obnovljeni Grošljevi vili na 
Dr. Hrovata 10 prvi stanovalci

Tekst in foto: Karolina Putarek

V okviru letošnje prireditve POZDRAV JESENI, ki jo v Centru starejših občanov 
Ormož tradicionalno prirejajo v začetku oktobra,  je bilo tudi uradno odprtje ob-
novljene Grošljeve vile, ki stoji tik ob domu za  starejše občane. Gre za secesijsko 

zgradbo, staro 140 let, ki je še ne tako dolgo nazaj služila kot stanovanjska zgradba z nekaj 
najemniškimi stanovanji. Glede na bližino Centra starejših občanov in potrebe po dodatnih 
namestitvenih kapacitetah, jo je potem občina namenila Centru starejših občanov, ki je 
lansko leto začel  celovito gradbeno sanacijo objekta, nabavo opreme in z ureditvijo okoli-
ce. Za naložbo vredno nekaj čez 600 tisoč evrov so pri NLB najeli kredit v višini 400.000 
evrov. Preostali znesek pa je Center zagotovil iz lastnih sredstev. Tako se Grošljeva vila 
danes že lahko postavi s svojo novo prelepo podobo in z urejeno okolico, v tem času pa 
je tudi že dobila svoje prve stanovalce. V vili je osem enoposteljnih sob tri dvoposteljne 
sobe, prostor za dnevna druženja ter ostali pripadajoči prostori. Ormoški dom starejših 
občanov sicer (skupaj) razpolaga s 165 mesti, je povedal direktor Centra starejših občanov 
dr. Bojan Burgar, ki je postregel tudi s podatkom, da je v naši občini kar 19,6 odstotka osta-
relih prebivalcev, glede na prebivalstvo Slovenije, kjer je povprečje 7,7 odstotka. Tako, so 
dodatne namestitvene kapacitete v obnovljeni Grošljevi vili velika pridobitev, prav tako pa 
bo dobrodošel medgeneracijski center z 28 posteljami, ki ga bodo spomladi prihodnje leto 
(če  bodo pridobili koncesijo) skupaj s tamkajšnjo občino začeli graditi pri Svetem Toma-
žu. Ocenjena vrednost gradnje objekta pri Svetem Tomažu znaša 1.547.584,83 evrov, od 
tega bo CSO ORMOŽ prispeval 66,07 %, Občina Sveti Tomaž pa 33,93% oz. 533.217,17 
evrov. Dejanska vrednost projekta bo znana po opravljenih delih in izvedenem končnem 
obračunu del, ki ga bo pripravil izvajalec del.

Tudi Ormožanke v boj proti 
raku dojk

Tekst in foto: Karolina Putarek

Tudi Ormožanke so se letos na pobudo Angele Topolinjak (DU ORMOŽ) pridru-
žile aktivnostim, ki jih v rožnatem oktobru po Sloveniji vzpodbuja in organizira 
Združenje za boj proti raku dojk Europa Donna Slovenije. Ena izmed aktivnosti je 

tudi ovijanje dreves v rožnate pletenine. Tako se je v Ormožu na Kerenčičevem trgu  neko 
popoldne v začetku oktobra  zbralo nekaj Ormožank, ki so v pletenine ovile drevesa, nekaj 
pletenin pa so tudi poleg pisnih sporočil izobesile. Pripravile so stojnico, kjer so zaintere-
siranim mimoidočim ponujale propagandni material in postregle z dobrodošlimi nasveti.
Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanje o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka 
pri ženskah. V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300 žensk in okoli deset 
moških. Rak dojk je zelo uspešno ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. »Zdravljenje je 
uspešnejše in manj obsežno, če je rak odkrit dovolj zgodaj. Zato je ozaveščanje žensk zelo 
pomembno, temu pa so tudi namenjene vse aktivnosti Združenja«,  v Ormožu poudarila 
predstavnica Slovenskega združenja za boj proti raku Europa Donna Katarina Lampreht 
in dodala, da letošnji rožnati mesec postavlja v ospredje kakovost življenja po zdravljenju. 
Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna, ki letos praznuje 20 let, opo-
zarja, da telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojk in drugih vrst raka.
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ZGODILO SE JE 

Na nogometnem stadionu se je začela gradnja tribun 
in klubskih prostorov – temeljni kamen položili  
v začetku novembra
Tekst in foto: Karolina Putarek

V začetku novembra je na nogome-
tnem stadionu v Ormožu potekala 
svečanost ob položitvi temeljne-

ga kamna za novo pridobitev,  še eno  ki 
bo v ponos našemu mestu in ormoškemu 
nogometnemu klubu. Nogomet ima v Or-
možu zelo dolgo tradicijo. Skozi desetletja 
je ormoškim športnikom predstavljal ( in 
še predstavlja) odlično izhodišče tako za 
rekreacijo kot vzpodbudo za razvoj špor-
tnega življenja v domačem kraju. Vsake 
pridobitve pa se, tako kot vsi športniki, tudi 
ormoški nogometaši  razveselijo. Zato je 
bil začetek gradnje tribun in slačilnic velik 
dogodek, saj si nogometaši za gradnjo pri-
zadevajo že več kot desetletje. Uvodoma 
je zbrane pozdravil predsednik NK Ormož 
Zlatko Klemenčič. O podpori in vzpod-
budi športni dejavnosti v občini je spre-
govoril župan Alojz Sok. Temeljni kamen 
so poleg predstavnika izvajalca gradbenih 

del  Zidarstvo Milan Pintarič, Sp. Ščav-
nica pri Gornji Radgoni  Marka Vogrinca 
položili Zlatko Klemenčič, Alojz Sok ter 
mlada nogometaša Gal Sagadin (U7) in 
Tiar Sok Tomažič (U9); z glasbeno točko 
je svečanost popestrila flavtistka prof. Ana 
Nuša Juričinec. Prva dela na gradbišču že 
potekajo, objekt, ki bo zgrajen na ključ, 
bo dokončan prihodnje leto konec julija, 
investicija pa znaša nekaj manj kot 600 ti-
soč evrov. Objekt do dolg 50 in širok, 7,5 
metra, imel bo 350 m2 uporabnih površin. 
Predstavlja pa tribuno s 364 sedeži (ki bo 
imela možnost nadgradnje), 4 garderobe, 
klubske prostore, prostor za sodnike, pro-
stor za delegate, masažno sobo, sobo za 
prvo pomoč, pralnico, kurilnico, garažo in 
skladiščni prostor. Kot je povedal župan 
Alojz Sok, bo dosedanje klubske prostore 
ormoškega nogometnega kluba po selitvi 
v zgrajen objekt dobil v uporabo ormo-
ški atletski klub. NK Ormož se trenutno 

ponaša z nogometno šolo za mlade upe, 
tudi sicer vlagajo veliko truda  v vzgojo 
mladih nogometašev. Članska ekipa tre-
nutno nastopa v PRVI MEDOBČINSKI 
LIGI in je  na 6.mestu. Cilj jim predsta-
vlja preboj vsaj na 5.mesto, ki ob končani  

sezoni pomeni uvrstitev v LIGO za prvaka, 
kjer bo prvouvrščena ekipa napredovala v 
super ligo. Le-ta je v naslednjih dveh se-
zonah cilj Ormožanov; v petih letih pa se 
Ormožani želijo vrniti v tretjo slovensko 
nogometno ligo.

Medeni zajtrk z županom 

Spodnje Podravje zbralo 
manjkajoča sredstva za gradnjo 
ptujskega urgentnega centra

Razstava na »stanici«

Tekst in foto: Nataša Gregur

V tednu med 13. in 17. novembrom smo v Vzgojno-izobraževalni enoti Podgorci pri 
OŠ Velika Nedelja na poseben način zaznamovali tradicionalni slovenski zajtrk. V 
tem tednu so v vseh skupinah v vrtcu potekale različne vsebine na to temo. Obi-

skali smo bližnjo kmetijo, si ogledali film o kranjski sivki, gostili smo lokalna čebelarja, ki 
sta donirala med, in spekli smo medenjake. V petek sta z nami zajtrkovala župan Občine 
Ormož gospod Alojz Sok in ravnatelj OŠ Velika Nedelja gospod Anton Žumbar. Jedli smo 
tradicionalne slovenske jedi naših lokalnih pridelovalcev: domači kruh, domače maslo, 
mleko, med in jabolka. Skupaj smo zapeli tudi pesem ansambla Lojzeta Slaka, Čebelar 
in se posladkali z domačimi medenjaki. Župan je otrokom povedal veliko zanimivega o 
čebelah in medu, saj je tudi sam čebelar. 
Ob tej priložnosti se je župan seznanil s prostorsko stisko in z dotrajanostjo zgradbe in 
opreme v našem vrtcu, kar nam onemogoča optimalno vzgojno delo in niža kvaliteto biva-
nja otrok v vrtcu. V upanju in s pozitivnimi mislimi, da se bo v bližnji prihodnosti tudi na 
tem področju kaj spremenilo, smo se razšli. 

Tekst in foto: Karolina Putarek

Ptujska podjetja, društva in posame-
zniki so v akciji zbiranja denarja za 
gradnjo urgentnega centra na Ptuju 

zbrali  331.518 evrov. Čeke  so pobudni-
ki akcije, podjetja Talum, Perutnina Ptuj 
in Finakos, konec oktobra tudi že predali 
direktorju ptujske bolnišnice Andreju Le-
vaniču.  Bolnišnica bo zagotovila 250.000 
tisoč evrov,  še 300.000 evrov pa bo doda-
lo 19 občin Spodnjega Podravja. Občina 
Ormož za gradnjo dodaja 35.599 evrov, 
kar znaša 2,8 evra na prebivalca občine. 
Tako je izpolnjen pogoj, ki ga je zahtevalo 

Ministrstvo za zdravje in na Ptuju ne pri-
čakujejo več zapletov z gradnjo. Razpis za 
gradnjo bi lahko objavili še letos, graditi pa 
bi radi začeli prihodnje leto. Po zadnjih po-
datkih  znaša investicija  3,4 milijone evrov.  
Država bo dodala 2,5 milijona evrov.

Tekst: Društvo prleški železničar 
Foto: Štefan Hozyan  

V sklopu 25. Martinovanja 2017 v 
Ormožu je Janko Korpar, skupaj 
z aktivnimi člani Društva prleški 

železničar, predstavil železniško tematiko: 
učni center železniške dediščine Stanica 
oz. mini maketo Osluševcev-Podgorcev, 
vključno s promocijsko vsebino,  stojnica, 
posebno kolo itd. Leseni »ringilšpil« (vrti-
ljak za otroke) s pletenimi korpami (košara-
mi), ki ga je ročno izdelal Dušan Jevšovar 
po starih načrtih, je privabil veliko število 
navdušenih otrok. Navdušenje pa so poka-
zali tudi številni obiskovalci  in bili dele-
žni še pečenega kostanja  ter mošta, ki se 
nam je ob obisku vinskih kraljic spremenil 
v vino. Prisotno je bilo prijetno vzdušje, ki 
ga v Osluševcih nikoli ne manjka. Danes 
vemo, da bo naših obiskovalcev čedalje 
več. Lep prleški in železniški pozdrav.
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Tekst: JSKD OI Ormož

V petek, 10. novembra, so na svoj ra-
čun prišli vsi ljubitelji umetnosti . 
Ormoška izpostava JSKD je v Beli 

dvorani Grajske pristave, v sodelovanju s 
Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož, eno-
to Ormož, in knjižnico Franca Ksavra Me-
ška pripravila odprtje razstave del, nastalih 
na likovno-literarni koloniji Malek, ki je že 
tradicionalno potekala drugi vikend v me-
secu oktobru na idilični lokaciji – v zidanici 
Malek, last podjetja Puklavec Family Wi-
nes.  Odprtje razstave je bilo hkrati tudi dru-
ga postavitev Rastoče knjige Ormož. Leto-
šnja kolonija in odprtje razstave sta bila, po 
besedah gospoda župana, Alojza Soka, po-
svečena eni največjih osebnosti na podro-
čju vinarstva in vinogradništva v Sloveniji, 
častnemu občanu občine Ormož, gospodu 
Stanku Čurinu, in sta nosili naslov Tukaj 
se začnejo nebesa. Odprtje smo obogatili 
z glasbo, predstavili smo nekaj literarnih 
prispevkov udeležencev likovno-literarne 
kolonije Malek, skulpturo ormoške Rasto-
če knjige, ki jo je izdelal gospod Bohumil 
Ripak, sledil pa je pogovor z dr. Aleksandro 
Pivec in Borutom Praprotnikom o življenju 
in delu Stanka Čurina, ki ga je pripravila 
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož.  
Slavnostni govornik na odprtju razstave je 
bil akademik, profesor dr. Boštjan Žekš, 
predsednik upravnega odbora Društva ra-
stoča knjiga.
Na Martinovo soboto, 11. novembra 2017, 
je v Ormožu potekalo 22. Tekmovanje 
godb Slovenije v zabavnem programu za 

pokal Vinka Štrucla. Potekalo je v organi-
zaciji Javnega sklada RS za kulturne de-
javnosti, Zveze slovenskih godb, Občine 
Ormož in Glasbene šole Ormož. Desetim 
tekmujočim pihalnim orkestrom/godbam: 
Pihalni orkester Glasbene šole Ormož, 
PGD Pihalna godba Lovrenc na Pohorju, 
Godba na pihala Središče ob Dravi, Pihalni 
orkester Občine Šentilj- Paloma, Društvo 
Pihalni orkester sv. Antona, Mestni pihalni 
orkester Škofja Loka, Kulturno društvo Pi-
halni orkester Izola, KD Mengeška godba, 
Pihalni orkester KD Ivan Kaučič Ljutomer 
in Gasilski pihalni orkester Loče je strokov-
na žirija v sestavi Mitja Dragolič in Boštjan 
Dimnik podelila 5 zlatih plaket s pohvalo 
in 5 zlatih plaket. Godbe so tekmovale v 
treh kategorijah, ki so zastavljene na pod-
lagi številčnosti na odru. Najbolje ocenje-
ne godbe posameznih kategorij so poleg 
priznanja prejele tudi pokale absolutnega 
zmagovalca svojih kategorij - pokal Vinka 
Štrucla. Nagrajenci v posameznih kategori-
jah, ki so prejeli zmagovalne pokale in po-
sebne nagrade, so Mestni pihalni orkester 
Škofja Loka (do 34 nastopajočih članov), ki 
ga umetniško vodi Roman Grabner, Pihalni 
orkester Občine Šentilj-Paloma (od 35 – 40 
nastopajočih članov),  vodi ga dirigent Ja-
nez Kopše, in KD Mengeška godba (nad 
41 nastopajočih članov), ki jo vodi Dimi-
trij Lederer. Nagrade so jim podelili mag. 
Marko Repnik (direktor Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti), Alojz Sok (župan 
Občine Ormož) in predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije Milan Brglez.

ZGODILO SE JE 

RKS OZ Ormož v letu 2017

Ljubiteljska kultura

Tekst in foto: Maja Botolin Vaupotič 

Rdeči križ Slovenije, Območno 
združenje (RKS OZ) Ormož, na-
menja pozornost in čas izvajanju 

tradicionalnih programov na socialnem 
področju, zdravstvenovzgojni dejavnosti, 
delovanju ob naravnih in drugih nesrečah, 
prvi pomoči, krvodajalstvu, delu z mladi-
mi, pomoči bolnim, starejšim, invalidom in 
odvisnikom. Dejavnosti izvajamo zraven 
dveh zaposlenih z veliko pomočjo krajev-
nih organizacij in njihovih prostovoljcev, 
mentorjev mladih članov na osnovnih šo-
lah, v sodelovanju s pogodbenimi delavci. 
Finančna sredstva si pridobivamo z lastno 
dejavnostjo (prva pomoč, prostovoljni pri-
spevki, članarina), v okviru akcij RKS, del 
sredstev pridobimo pri RKS za programe, 
določene z javnimi pooblastili, občinskih 
proračunov in donatorstvom. Z zbrano čla-
narino razpolagajo krajevne organizacije 
Rdečega križa.
V okviru RKS OZ Ormož deluje tudi Med-
občinska lokalna akcijska skupina (LAS) 
za preprečevanje zasvojenosti na področju 
Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti 
Tomaž. Poglavitna naloga na področju kr-
vodajalstva je pridobivanje krvodajalk in 
krvodajalcev ter organiziranje krvodajal-
skih akcij za transfuzijski oddelek UKC 
Maribor  in transfuzijski oddelek na Ptuju. 
V obdobju od 1.1. do 15.11. 2017 smo ime-
li 753 darovanj krvi. Območno združenje je 
izvajalec programov, ki jih pripravlja stro-
kovni center za prvo pomoč in druge stro-
kovne komisije pri glavnem odboru RKS. 
V letu 2017 se je tečaja za prvo pomoč 
voznikov motornih vozil in tečaja za prvo 
pomoč za gospodarske in negospodarske 
družbe udeležilo 134 občanov. Na izobra-
ževanje za obnovitev licence za predavate-
lja prve pomoči smo poslali tri zdravstvene 

delavce. Ekipa prve pomoči Rdečega križa 
je na regijskem preverjanju usposobljenosti 
ekip prve pomoči in Civilne zaščite dose-
gla odlično četrto mesto. S pomočjo gradiv 
iz založbe RKS, NIJZ, CINDI in drugih 
izvajamo preventivno zdravstvenovzgoj-
no dejavnost ter organiziramo predavanja, 
okrogle mize, kvize… Posebno pozornost 
namenjamo ozaveščanju mladih. Dejavnost 
na tem področju se prepleta z aktivnostmi 
Medobčinske LAS. Izvedli smo 10 preda-
vanj z zdravstvenovzgojno vsebino za ob-
čane, na osnovnih šolah smo sodelovali v 
17 delavnicah.  V zdravstvenovzgojnih ko-
tičkih šol in vrtcev smo razdelili blizu 1752 
enot gradiv z zdravstvenovzgojno vsebino. 
Zdravstvenovzgojna gradiva razdeljujemo 
tudi na vseh predavanjih, postajah prve 
pomoči Rdečega križa in priložnostnih 
razstavah. Izdali smo tudi bilten Rastemo 
skupaj, v katerem so predstavljeni projekti 
za mlade (Mali raziskovalec, Raziskovalni 
tabor, Otroški počitniški tabor). Na šestih 
postajah Rdečega križa smo opravili pre-
ventivno merjenje sladkorja in holesterola 
v krvi ter krvnega tlaka 954 občanom.
Služba za poizvedovanje deluje v okviru 
Rdečega križa Slovenije na podlagi žene-
vskih konvencij, Zakona o Rdečem križu 
Slovenije in Pravilnika o delovanju Službe 
za poizvedovanje v RKS. 
Socialna dejavnost je namenjena ljudem, ki 
so se znašli v socialni stiski in potrebujejo 
različne oblike pomoči. Izvajanje poteka v 
sodelovanju s krajevnimi organizacijami 
in z mentorji mladih članov RK. Pri ne-
katerih akcijah se povezujemo s  Centrom 
za socialno delo, z društvi upokojencev, 
s šolami, krajevnimi skupnostmi … Po-
membno vlogo imajo tudi prostovoljci, ki 
opravljajo aktivnosti na postajah Rdečega 
križa. Do sredine novembra smo razdelili 

867 prehrambnih paketov, in sicer 8.794 
l mleka, 1.231 kg riža, 2.320 kg moke, 
3.470 kg testenin, 1.485 l olja, 2.786 ko-
sov konzerviranega fižola, 3.020 kosov 
pelatov, 520 kosov juhe v konzervi, 876 
kg različnih drugih prehrambnih artiklov 
ter 438 kg pralnega praška in 285 kosov 
različnih higienskih pripomočkov. Raz-
delili smo cca 1.100 kg oblačil. Razdelili 
smo tudi finančno pomoč v višini 878,15 
evra za različne namene (plačila položnic 
za elektriko, komunalne storitve, sofinan-
ciranje šole v naravi, šolske potrebščine 
…). Pomagali smo dokončati dom  obča-
nu v višini 2.618  evrov. V akciji zbiranja 
pomoči za Gregorja smo zbrali 9.515,09 
evra, sredstva so namenjena za ureditev 
dvigala in prilagoditvi bivalnih prostorov. 
Na letovanje smo poslali 3 starejše osebe, 
zdravstvenega in socialnega  letovanja  v 
Punatu  in Debelem rtiču se je udeležilo 88 
otrok. Mladi prostovoljci iz OŠ Ivanjkovci 
in Sveti Tomaž so v akciji Drobtinica zbira-
li sredstva za pomoč sovrstnikom.  Namen 

aktivnosti na področju širjenja znanj je bil 
seznaniti čim večje število prebivalstva 
o mednarodnem humanitarnem pravu in 
načelih Rdečega križa. V Tednu Rdečega 
križa je bila v prostorih RKS OZ Ormož 
postavljena razstava o Rdečem križu, iz-
peljanih je bilo 5 predavanj na omenjeno 
temo, neprekinjeno sodelujemo z mediji. 
Delo z mladimi poteka med šolskim le-
tom, v sodelovanju z mentorji na šolah in 
v počitnicah (organizirali smo 15. razisko-
valni tabor, ki se ga je udeležilo 9 mladih, 
in 19. počitniški tabor na Pohorju, ki se ga 
je udeležilo 16 otrok). V šestih vrtcih obi-
skuje dejavnost Mali raziskovalec 44 otrok. 
Letno organiziramo tudi kviz za osnovno-
šolce. Ob zgoraj naštetih rednih aktivnostih 
Rdečega križa pa na Območnem združenju 
opravimo veliko spremljajočih aktivnosti, 
brez katerih zadanega programa ni mogoče 
izpolniti: sklici sej, koordiniranje dela kra-
jevnih organizacij, priprava sestavkov za 
medije, sodelovanje s sosednjimi OZ RK, 
RKS in z drugimi inštitucijami.

Ekipa prve pomoči Rdečega križa v reševalni akciji (Foto: MBV)

Foto: Metej Maček, JSKD

Foto: Žalar
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Tekst in foto: Karolina Putarek

V Ivanjkovcih so v začetku decembra 
v prostorih tamkajšnje Osnovne 
šole odprli krajevno knjižnico, ki 

bo, tako kot Krajevni knjižnici v Središču 
ob Dravi in pri Svetem Tomažu, delovala 
kot enota Knjižnice »Franca Ksavra Me-
ška« Ormož. Na pobudo predsednice doma-
če Krajevne skupnosti Slavice Rajh so si za 
krajevno knjižnico v Ivanjkovcih prizadeva-
li že od leta 2011. V teku let pa so s pomočjo 
Občine Ormož, ki je sofinancirala ureditev 
prostorov in opremo, preuredili šolsko knji-
žnico in z nekaj dodatnega prostora pridobili 
sodobno urejeno krajevno knjižnico; deluje 
na nekaj več kot sto kvadratnih metrov in 
ponuja 12 tisoč knjižničnih enot. Knjižnica 
bo za obiskovalce odprta trikrat tedensko (v 
ponedeljek od 9. do 14. ure in v torek in če-
trtek od 13. do 18. ure).
Trak na vhodu v knjižnico so simbolično 
prerezali župan Občine Ormož Alojz Sok, 
minister za kulturo Tone Peršak, direktorica 
Knjižnice F. K. Meška Ormož Milica Šavora 
in ravnateljica OŠ Ivanjkovci Nada Pignar. 
Še pred tem pa je v šolski telovadnici pote-
kala slovesnost, ki so jo pripravili osnovno-
šolci in njihovi mentorji. Nastopili so šolski 
recitatorji in otroški ter mladinski pevski 
zbor. Kot gostje so nastopili člani Mešanega 
pevskega zbora DU Ivanjkovci. Zbrane, ki 
so napolnili šolsko telovadnico, so pozdravi-
li direktorica Knjižnice F. K. Meška Ormož 
Milica Šavora, ki je predstavila novo krajev-
no knjižnico v Ivanjkovcih in se zahvalila 
občini ter vsem donatorjem, ki so pomagali s 
knjižnim gradivom napolniti knjižne police. 
Kot donatorji so se namreč izkazale mno-
ge knjižnice v Sloveniji, od Novega mesta, 
Maribora do Ptuja, in mnogi posamezniki, 
še posebej pa se je z donatorskimi sredstvi v 
višini 4 tisoč evrov izkazala Zavarovalnica 
Triglav. Tako je v nadaljevanju spregovoril 
tudi Uroš Skuhala, predstavnik Zavaroval-
nice Triglav. Povedal je da, so ponosni, ker 
so tudi oni del zgodbe o nastanku krajevne 
knjižnice v Ivanjkovcih. Ni pa to bila nji-
hova prva donacija Ivanjkovcem, pomagali 
so tudi pri nakupu defibrilatorja. Zbrane je 
pozdravila tudi ravnateljica Osnovne šole 
Nada Pignar, ki je povedala, da je krajevna 
knjižnica plod sodelovanja s Knjižnico F. K. 
Meška in z Občino Ormož in bo za krajane 
Ivanjkovcev velika pridobitev. Enako je raz-
mišljala tudi Slavica Rajh, predsednica KS 
Ivanjkovci, ki je zbranim predstavila potek 
prizadevanj za knjižnico v domači krajevni 

skupnosti. Zbrane je potem pozdravil tudi 
župan Občine Ormož Alojz Sok, ki meni, 
da bo knjižnica v bližini mnogim prihranila 
pot v Ormož, oziroma jim bo bližina omo-
gočala, da bodo še bolj in še raje posegali po 
knjigah. Slavnostni govornik je bil minister 
za kulturo Tone Peršak. V svojem govoru je 
poudaril  poseben pomen knjižnic v Slove-
niji ter njihovo poslanstvo, ki že dolgo ni več 
zgolj izposoja knjig, saj knjižnice ponujajo 
še vrsto drugih sodobnih dejavnosti.
Tudi krajevna knjižnica v Ivanjkovcih bo 
poleg izposoje knjig ponujala možnost upo-
rabe računalnika oziroma dostop do interne-
ta, izpisovanje (tisk) dokumentov, fotokopi-
ranje, skeniranje in podobno. Po novem letu 
bodo v knjižnici na voljo tudi dnevni časo-
pisi ter revije. Organizirala bo tudi različne 
prireditve, delavnice in pravljične urice za 
najmlajše. 

ZGODILO SE JE 12

V Ivanjkovcih odprli krajevno knjižnico

Šola zdravja traja 30 minut 

Toliko časa potrebujemo, da se razgibajo vsi sklepi in vse mišične skupine. S tem dosežemo boljšo gibljivost telesa in koordinacijo 
gibanja za aktiven dan. 
KDAJ? Vsak dan ob 8. uri, razen sobote in nedelje.
KDO? Telovadi lahko vsak, ki si želi vadbo na prostem. Vaje niso zahtevne, ni potrebna posebna športna oprema in vse je brezplač-
no. Vsak telovadi po svojih zmožnostih in na lastno odgovornost. Pripadnost društvu potrdiš s članarino 20 € enkrat na leto.
KJE? V Ormožu, pri knjižnici. 
VADITELJI so prostovoljci. Ormoška skupina ima trenutno dve usposobljeni voditeljici.
ORANŽNA, to je barva svetlobe, veselja in močne energije – rumena in rdeča skupaj. 
Oranžna je naša barva. To je energija naših juter.
ORMOŽ 
Tako poteka Šola zdravja v Ormožu. To je vadba blizu doma. 
VABILO – pridružite se, ne iščite izgovorov. Tudi po drugih delih mesta in tudi na vaseh se aktivirajte in sestavite skupino. Pridemo 
in naučili se boste! Tudi nam so pomagali.
ZA ZDRAVJE SE MORAMO SAMI POTRUDITI.

ŠZ ORMOŽ–KNJIGA
Kontaktna številka: 030 998 474 
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Vsi udeleženci javnega razpisa prejmejo na podlagi navedenega seznama ustrezno 
odločbo.

Ormož, dne 21.11.2017                                                                                   Občina Ormož 

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO 
NEPROFITNIH STANOVANJ 

Lista A za prosilce, ki glede na socialne razmere po 9. členu 
Pravilnika niso zavezanci za plačilo varščine. 

13

Tekst in foto: Anita Bolčevič

Vabimo vas k nakupu naših izdelkov in pridelkov na Tržnici Ormož ob petkih do-
poldan. Izdelki in pridelki naših rok so edinstvenega pomena za naše kraje, prav je, 
da se čim večkrat odločimo za nakup pri lokalnem ponudniku. Vsak dan nas je več 

tistih, ki se zavedamo, da so lokalni pridelki in izdelki naša prihodnost in prihodnost naših 
zanamcev. Naj bo odločitev za nakup naših izdelkov, izdelanih v Prlekiji, naša prva odlo-
čitev. Prav tako ste vabljeni v decembru na Tržnico Holermuos in v deželo Severolandija.
Lokalna ormoška tržnica obratuje od leta 2014. Takrat se je v mesecu maju ponudila za pro-
dajo  Kmetija Štuhec iz Senika. Ker se nas vsak dan več zaveda pomena lokalnih pridelkov in 
izdelkov, je Kmetija Štuhec privabila toliko kupcev, da so se ji do danes pridružili še drugi lo-
kalni ponudniki in prodajalci  s tekstilom in z drugimi predmeti. Tako nas je tam ob petkih do-
poldan tudi do 10 ponudnikov. Na veliki ormoški tržnici, ki jo organiziramo večkrat na leto, 
smo jo organizirali  tudi za Martinovo 2017, je bilo kar 25 lokalnih ponudnikov. Vsak nakup 
pri lokalnem ponudniku pripomore  k ohranjanju naših pridelkov, izdelkov in tudi delovnih 
mest. Vabimo tudi začetnike, rokodelce in umetnike, da se predstavijo na naši tržnici. V pri-
meru, da vas zanima, kako prodajati na naši tržnici, se oglasite na Občini v Ormožu, Ptujska 
cesta 6, ali pišite na e-pošto: anita.bolcevic@ormoz.si in vam bomo pomagali začeti s prodajo 
vaših izdelkov in pridelkov. Danes vam bom predstavila, kako je začela Kmetija Štuhec iz 
Senika, ki prideluje lokalno zelenjavo, krompir, peče pecivo, izdeluje rezance in janeževe 
upognjence iz domačih jajc idr. Nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji je ga. Marija Štuhec, 
zaposlena je bila v podjetju Carrera v Ormožu. Odločila pa se je poiskati svoj mesečni doho-
dek na domači zemlji. Doma so iskali  rešitev za vsakodnevno preživetje in tako so odkrili 
svoj zaklad v rodovitni zemlji na svoji kmetiji. Seveda pa začetki niso lahki,  tudi njim ni bilo 
prizaneseno. Vsak začetnik se najprej vpraša, s čim začeti, kje prodajati in kako registrirati 
dejavnost. Tako sta najprej z možem začela s 50 kokošmi nesnicami in s pridelavo lokalne 
zelenjave na enem hektarju.  Registracija za prodajo domačih jajc pa ima tudi svoje zahteve. 
Upoštevati je treba splošne zahteve za prodajo jajc. Vendar velja: KJER JE VOLJA, TAM 
JE POT. Kmetija je  uredila vse potrebno  za pridelavo in prodajo. Danes imajo na kmetiji 
340 kokoši proste reje in 2 ha obdelovalne zemlje. Pridelujejo krompir in zelenjavo (čebulo, 
korenje, kumare, fi žol, solato, semenski česen, paradižnik, papriko…). Tudi v zimskem času 
pridelujejo solato, seveda v rastlinjaku. Dopolnilna dejavnost na kmetiji je dodaten vir zasluž-
ka. Treba je poudariti, da na kmetiji delata ga. Marija in mož Franček Štuhec. Hčerki, ki sta se 
poročili v okoliška kraja, z družinama radi pripomoreta pri večjih opravilih, ko je potrebnih 
več pridnih rok. Delavnik na tako majhni kmetiji in ob pretežno ročni obdelavi je spomladi, 
poleti in jeseni dolg tudi 12 ur ali več. Pozimi pa je čas tudi za zaslužen počitek, izobraževanje 
in načrte za naslednjo leto. Na takšni kmetiji se, po Marijinih besedah, da preživeti. Mediji 
danes vedno pogosteje poročajo o mladih, ki so se odločili zamenjati »dobre službe« za manj 
stresno življenje na lastni kmetiji. Sama sem se več let trudila, da bi lokalni ponudniki pro-
dajali na tržnici v Ormožu, ki je takrat še samevala. Več let ni bilo nobenega odziva. Na to 
je vplivalo več dejavnikov: pridelovalci in izdelovalci si niso upali prodajati, ker niso vedeli, 
kako in kje se  registrirati. Še danes včasih dobim občutek, da je komu nerodno, da bi prodajal 
na tržnici. Lahko povem, da je danes lokalni pridelovalec in izdelovalec v očeh večine kupcev 
spoštovan, hvaležni smo mu, da je pripravljen svoje znanje, svoje pridelke in izdelke deliti 
tudi z nami. Vabljeni so bili  tudi veliki pridelovalci, ki pa danes še nimajo časa, da bi prodajali 
na lokalni tržnici. Razumljivo, saj imajo prodajo že vpeljano pri različnih trgovskih centrih, 
kjer se prav tako borijo s konkurenco iz uvoza. Pa vendar se je nekega dne pojavila na vratih 
ga. Marija in vprašala za možnost prodaje  na ormoški tržnici. Z veseljem smo ji pomagali 
začeti in tako je še danes ob petkih ob vsakem vremenu s svojimi izdelki in pridelki na tržnici 
v Ormožu. Prodajajo tudi na domu, kjer imajo tudi veliko kupcev. Kmetija je v kraju Senik, 
hišna številka 10, spada pod Občino Sveti Tomaž. Pridne roke se v vseh vremenski razmerah 
trudijo pridelati in izdelati čim kakovostnejše pridelke in izdelke. Občasno prirejamo tudi 
velike ormoške tržnice: za gregorjevo v mesecu marcu, dan zemlje v aprilu, na tradicionalni 
cvetni sejem, na Jakobov sejem, Martinov sejem in božično tržnico v veselem decembru v 
deželi Severolandiji in nakupovalnem centru Holermuos.  
Lokalni pridelki in izdelki so naša prihodnost.

Lokalni ponudniki na tržnici v  Ormožu:
1. KMETIJA ŠTUHEC, SENIK 10, 2258 SVETI TOMAŽ (M 031 730 383)
2. KMETIJA PERC, VODRANCI 27, 2276 KOG (M 031 284 702)
3. KMETIJA SEVER, ŠALOVCI 42, 2277 SREDIŠČE OB DRAVI (M 041 724 363)
4. EKOLOŠKA KMETIJA KARIN PREMOŠA, GODEMARCI 13, 9243 MALA NE-
DELJA (M 031 000 822)
5. ČEBELARSTVO MARIN, CVETKOVCI 30A, 2273 PODGORCI (M 051 209 683
6. CPU (Center ponovne uporabe) ORMOŽ, VRAZOVA 9, 2270 ORMOŽ (M 0820 
56156)
7. R.P.S. PATRICIJA RIBIČ, s.p., KOG 95, 2276 KOG (M 070 307 186)

Za vse informacije smo vam z veseljem na voljo na občini v Ormožu, Ptujska c. 6, 2270 
Ormož, e-pošta anita.bolcevic@ormoz.si in M 051 33 72 00

Zap.št. Ime in priimek Točk

1. Anita Cokan Golob 410

2. Maja Moravec 330

3. Milka Sovič 310

4. Ivan Banfi č 280

Zvonko Plavec 280

Marija Lazar 280

7. Miran Moravec 270

8. Polona Prapotnik 255

9. Andrejka Trop 250

Sonja Magdič 250

Aleksandra Meško 250

12. Angela Podgorelec 240

Suzana Belec 240

14. Romana Šnajder 230

15. Ivan Krajnc 220

Matej Munda 220

17. Marija Škrinjar 210

Aleksandra Cigler 210

19. Dragica Šmid 200

20. David Ozmec 180

Občina Ormož na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofi tnih stanovanj v na-
jem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 – ZUE, 11/2009 , 81/2011 in 
47/2014) – v nadaljevanju pravilnik, objavlja naslednjo 

Tržnica Ormož

OBVEŠČAMO

 
 

 
 

 

  

 

 

 

VRTCI OBČINE ORMOŽ 
 

vljudno vabijo na novoletno obdarovanje otrok, starih od 1 do 6 let, ki bo 
potekalo po krajevnih skupnostih Občine Ormož. Na obdarovanje so vabljeni 

tudi otroci, ki vrtca ne obiskujejo, in učenci 1. razredov. 
 
 

Vrtec Ivanjkovci 
11.12.2017, ob 16.30, 

v dvorani KS Ivanjkovci 

Vrtec Ormož 
19.12.2017, ob 10.00, 

v večnamenskem prostoru 
Vrtca Ormož 

Vrtec Kog 
19.12.2017, ob 17.00, 

na OŠ Kog 

Vrtec Podgorci 
22.12.2017, ob 9.00, 

v telovadnici OŠ Podgorci 

Vrtec Velika Nedelja 
22.12.2017, ob 16.00, 

v Kulturnem domu Velika 
Nedelja 

Vrtec Miklavž pri Ormožu 
22.12.2017, ob 17.00, 

na prostem pri OŠ Miklavž 

 
Obdarovanje otrok financira Občina Ormož. 



14

Ormoške novice, Leto IX, številka 39, december 2017

KRIŽANKA -  RAZVEDRILO

Avtor:
JOŽE 

BORKO

SLOVENSKI 
IGRALEC 

(BINE)

OBLAČILO, 
OBLEKA 

(KNJIŽNO)

NAŠ 
OBČAN, 

GERMANIST
IN 

LITERARNI 
TEORETIK

GLASBA
Z

JAMAJKE

KAZALNI 
ZAIMEK

VRSTA 
ENERGIJE

ELEKTRIČNI 
ALI

PLINSKI 
KUHALNIK 

STROKOV-
NJAK

NA
SVOJEM 

PODROČJU 

OTOK NA 
DONAVI, 

POTOPLJEN 
OB 

IZGRADNJI 
HE ĐERDAP

LUPINICA 
PRI ALGAH

EDO 
ŠLAJMER

ZNAČAJ, 
MORALA

ŠVEDSKI 
PESNIK 

HANSSON

ORGAN 
VIDA

ŽIVAL, KI 
DAJE 

VOLNO

NAPRAVA
ZA

DROB-
LJENJE
ZRNJA

V
MLINU

LOVSKA 
PRIPRAVA 
ZA ZVERI

RASTLINA 
BREZ 

LISTOV, 
STEBLA IN 
KORENINE

BREZREPA 
DVOŽIVKA

ANGLEŠKI 
DRAMATIK 
(ROBERT) RIMSKI

BOG 
LJUBEZNIČLOVEK Z 

VELIKIMI 
OČMI

(S)OV(A)

DEFEKT, 
NAPAKA

OTOK V 
KURILIH

TROPSKO 
DREVO ZA 
PRIDOBI-

VANJE 
KAKAVA

IVAN
MRAK

FEVDALNI 
NADZORNIK

AMINO-
KISLINA V 

BELJA-
KOVINAH

MESTO 
JUŽNO OD 

CELJA

PISARNA

ŠAHOVSKA 
FIGURA, 
SKAKAČ

I. MEZZOSO-
PRANISTKA 
STIGNANI

DVOJICA

SIMON 
GREGORČIČ

DRUGO IME 
ZA SROBOT

ALBIN
FELC

PRIPAD-
NICA 

ESKIMOV IZDELO-
VALEC 
IGRAČ

OCVRT 
SVALJEK, 
HRUSTA-

VEC
SLOVENSKI 
HOKEJIST 

(ANŽE)

KIP, 
PODOBA

GRELNA 
NAPRAVA, 
GORILEC

SVETLOBNI 
SIJ

KOPNO
V

MORJU

NAŠ OBČAN 
LUSKOVIČ GRČIJA

PRSNI 
OKLEP

AZIJSKA 
PALMA

Težje besede:
BOLT, 

ONEKOTAN, 
TEKA

KRŠČANSKI 
ZAKRA-
MENT

RAZPOKA 
(STAR.)

GRENAK 
ZELIŠČNI 

LIKER

IRSKA 
PLESALKA 
MONTEZ

SLOVENSKI 
PISEC 

(SLAVKO)

PLAČE-
VANJE BREZ 

DENARJA, 
IZVOZ Z 

UVOZOM 

AZIJSKO 
RIŽEVO 
ŽGANJE

ANA 
(DALMA-
TINSKO)

VRTEČI
SE

DEL 
MOTORJA

MEJNI 
PREHOD

Z
ITALIJO

SLOVENSKI 
SLIKAR IN 

GRAFIK 
(FRANCE)

IZVIRNIK

GOGOLJEV 
JUNAK 

BULJBA

DELAVEC
V

MESNI 
INDUSTRIJI

Križanke 
bistrijo

um!

Rešitev križanke št. 38: SEPTEMBER 2017 

Vodoravno: ORTOPED, PAPRIKA, RU, ENS, ZELIŠČA, BOK, ŽČ, MO, ANGOREC, ETIK, SANTALI, KINO, ADUA, 
JAR, RA, NE, NU, NOS, CG, AVLIDA, KEFIR, EK, DROPLJA, PAŽ, PIA, TEAM, INARI, BREG, KLARO, ATENE, PENI, 
KRK, RUR, RTIČANI, HIŠA, TAK, NOŽ, OČAK

GESLO KRIŽANKE: ZELIŠČA BOTANIK 
Nagrajenci: 
1. nagrada: David Kaučič, Vinarska ul. 3 2270 Ormož 
2. nagrada: Drago Kelemina, Lahonci 47, 2259 Ivanjkovci 
3. nagrada: Olga Bobnarič, Dolga lesa 11, 2270 Ormož 

Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti.  

Rešitev križanke – geslo iz osenčenih polj prepišite 
na dopisnico in jo do petka, 5. 1. 2018, pošljite na naš 
naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. Na-
grajenci bodo obveščeni po pošti. Sponzor nagradne 
križanke je 

1. nagrada: lončnica v vrednosti 15 EUR 
2. nagrada: šopek v vrednosti 10 EUR
3. nagrada: aranžiranje v vrednosti 10 EUR 

»Zakaj vedno zamižiš, ko piješ 
vino?«
»Doktor mi je tako svetoval.«
» Si nor? Doktor? Tega ti pa ne 
verjamem!«
»Ja, doktor mi je rekel, da vina 
niti pogledati ne smem.«

Žena je obiskovala ure petja, 
doma pa je vadila. Kadar je va-
dila petje doma, je mož stal na 
balkonu.
»Zakaj vedno stojiš na balkonu, 
kadar pojem?«
»Zato, da sosednje ne bi  mislili, 
da te pretepam!«

Učiteljica in učenci se pogovarja-
jo o duhovih.
Veste, da obstajajo duhovi?
» A tudi v naši kleti?« vpraša 
Janezek.
»Tudi«
»Kaj ste neumni, mi sploh nima-
mo kleti!«

“Včeraj sem delala test za noseč-
nost,” pove prva blondinka.
“So bila težka vprašanja?” vpra-
ša druga.

Sanjska potniška ladja se je poto-
pila. Eden od potnikov je pripla-
val do plavajočega klavirja. Ne-
kaj kasneje je do njega priplaval 
še en brodolomec in vprašal:
“Vas lahko spremljam?”

Mujo pa Haso gresta mimo ban-
komata. Nekdo ni vzel bankov-
ca za 500€. Pa ga vzameta,a ga 
Mujo raztrga, Haso pa:« A si 
nor!!!??? Bankovec za 500€ si 
tako raztrgal, da zgleda kot ban-
kovc za 5€.« 
Mujo brezbrižno:
»Ah, te ničle gor al pa dol!«

Medicinska sestra je rekla bolni-
ku, ki so ga ravnokar sprejeli v 
bolnišnico:
“Zdaj se pa slecite in pojdite v 
posteljo. Takoj bom prišla za 
vami!”
Kaj pa ti delaš pri vojakih?
Bombe »pucam«.
Kaj pa, če kakšna eksplodira?
Kaj me briga, saj niso moje!

Dober dan. A je to center za po-
moč alkoholikom?
Ja, želite prosim?
Kako se naredi bovla?

V cvetličarni Daisy vam 
aranžiramo in zavijemo darila, 
izdelamo šopke in ikebane za 
vse priložnosti, aranžiramo 
avtomobile, izdelamo vence in 
venčke za različne priložnosti, 
izdelamo pogrebno in žalno 
floristiko, nudimo in aranžiramo 
sveče, aranžiramo poslovne 
prostore, prireditve itd; nudimo 
balkonsko cvetje in lončnice, 
po dogovoru kupljeno blago 
dostavimo na dom.

Najdete nas v Ormožu  
na Kolodvorski cesti 2,  
za avtobusno postajo.

Delovni čas: 
PONEDELJEK – PETEK: 
8.00-16.00

SOBOTA: 8.00-12.00

Telefonska številka: 041 784 113 
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Občina Ormož pridobila sredstva 
za izdelavo celostne prometne strategije

Sodelovanje stroke in lokalnega okolja priložnosti  
za medsebojno učenje

Občina  
Ormož

Zaradi izjemnega pomena urejenosti prometa na vseh ravneh se je Občina Ormož 
odločila oblikovati dolgoročno strategijo, ki bo promet obravnavala trajnostno in 
bo omogočila dvig kakovosti bivanja in zadrževanja v občini. 

Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje 
Celostnih prometnih strategij v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 
2017 in 2018 s projektom »Izdelava Celostne prometne strategije Občine Ormož; pridobi-
la je 17.020,00 EUR (brez DDV). Delež sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske 
unije znaša 85% odstotkov.
Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim obči-
na oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega 
prometa in motoriziranega prometa. S pomočjo CPS želi vzpostaviti trajnostni prometni 
sistem, ki bo zagotavljal dostopnost delovnih mest in storitev za vse, odpravljal socialno 
izključenost ranljivih skupin (predvsem invalidov, starejših, mladih in ekonomsko šibkih) 
ter izboljšal kazalnike na področju prometne varnosti in onesnaženosti zraka. 
Celostno urejen in trajnostno naravnan promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prome-
tne infrastrukture, nižjih stroškov za mobilnost, manjših zastojev, učinkovitejših naložb, 

večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša objektivno merljivo izboljšanje 
kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.
Proces priprave CPS bo trajal 10 mesecev in bo obsegal več sklopov, ki so podrobno opre-
deljeni v smernicah Ministrstva za infrastrukturo. Elementi in dejavnosti procesa priprave 
Celostne prometne strategije v skladu s smernicami:
Proces priprave strategije se zaključi z obravnavo in sprejemom na Občinskem svetu Ob-
čine Ormož. Sprejeti dokument bo tudi osnova za kandidiranje na razpisih s področja traj-
nostne mobilnosti v prihodnje.
Trenutno je priprava strategije v prvi fazi, ki je namenjena analizi stanja in oblikovanju 
scenarijev. V zimskih mesecih bo k sodelovanju povabljena tudi širša javnost in ključni 
deležniki iz lokalnega okolja (predstavniki invalidov, starostnikov, društev, javnega prome-
ta, vzgojno-izobraževalnih ustanov, policije, komunale, redarstva in drugi), ki bodo lahko 
skozi različne dogodke, kot so javne razprave, delavnice, ankete in intervjuji, izrazili svoje 
mnenje in predloge o prometnih rešitvah v občini. 
Pripravo CPS vodi ožja delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov zunanjih izva-
jalcev in občine. Vodja priprave je višji predavatelj mag. Sebastian Toplak s Fakultete za 
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze  Maribor, prav tako pa so v 
pripravo vključene tudi druge institucije in posamezniki iz lokalnega okolja.   

Ormož, 29.11.2017

Tekst: Mihaela Vočanec, Foto: Arhiv Vrtca 

Ob prizadevanju za še boljšo kakovost dela v Vrtcu Ivanj-
kovci strokovne delavke aktivno sodelujemo v Medob-
činskem aktivu vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev 

treh Občin, Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, aktiv je 
bil ustanovljen lani. Namen tega strokovnega srečevanja je iz-
menjava izkušenj pri vzgojno-izobraževalnem delu, reševanje 
različne problematike, s katero se srečujemo v praksi, razvijanje 
novih idej, spodbujanje strokovne razprave, krepitev učečih se 
skupnosti,…
17. oktobra letos smo z omenjenimi cilji strokovne delavke Vrtca 
Ivanjkovci organizirale aktivnost z delovnim naslovom Gozd kot 
učno okolje. Narava, ki nas obkroža, nam daje veliko možnosti 
za učenje, spoznavanje okolja, pridobivanje izkušenj. Da bi znale 
to na čim  zanimivejši  in privlačnejši način predstaviti otrokom, 
smo se povezali z lokalnimi lovci LD Ivanjkovci, ki so v okolici 
lovskega doma v Veličanah uredili učno pot. Le ta predstavlja 
rastje in živalstvo našega gozdnega okolja ter omogoča spozna-
vanje domačega naravnega habitata. 
Udeleženke strokovnega aktiva, bilo nas je 36 iz petih vrtcev 
vseh treh občin, smo se zbrale pri lovskem domu. Lovca Bran-
ko Babič in Jelka Pintarič sta nas popeljala po učni poti in nam 
usmerjala pozornost v mnoge, velikokrat prezrte, podrobnosti in 
lepote v naravi. Sledilo je delo po delavnicah, kjer smo preizku-
šali različne možnosti za izpeljavo dejavnosti različnih področij 
kurikuluma. Preizkušale smo, kako izpeljati matematične vsebine 
in hkrati prepoznavati plodove, liste, skorjo dreves. V gozdu smo 
iskale možnosti za postavitev naravnih bivališč.  Ob likovnem 
ustvarjanju smo se zavedEle, kako sproščujoče je preliti vse bar-
ve jeseni na papir.  Igrali  pa smo  se tudi različnih zabavnih jezi-
kovnih in drugih didaktične iger. Ob vsem tem smo si izmenjevali 
mnenja, ideje, nasvete in se učili drug od drugega, kar je tudi eden 
od glavnih namenov takega druženja. Foto: arhiv Vrtca Ivanjkovci

V A B I L O
Spoštovani!
V okviru izdelave Celostne prometne strategije Občine Ormož vas v imenu projektne 
skupine izdelovalcev vljudno vabimo na javno razpravo in delavnico, ki bo v sredo, 
10. januarja 2017 ob 16.00 uri v Gradu Ormož (Rdeča dvorana), 1. nadstropje, 
Grajski trg 3, 2270 Ormož.

V sklopu javne razprave bomo predstavili rezultate ankete aktualnih prometnih izzi-
vov in ugotovitve samoocene, ki so jo opravljali ključni deležniki v Občini Ormož. 
Sledila bo delavnica, na kateri bomo na interaktiven način z udeleženci vrednotili do-
ločene referenčne in izpostavljene prometne težave, ki bodo podlaga za oblikovanje 
prioritet in scenarijev razvoja v prihodnje.
Dnevni red:
Uvodni pozdrav
Predstavitev rezultatov ankete in samoocene
Interaktivno vrednotenje prometnih težav, prioritet in možnih scenarijev razvoja

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
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Gradnja hitre ceste Ormož – Hajdina bo stekla  
maja prihodnje leto

Koncert Tanje Zajc Zupan – Dom  kulture Ormož – sobota,  
20. januar 2018, ob 18. uri

Tekst: Karolina Putarek 
Foto: Zdravko Munda

Zadnji novembrski dan je župana ALOJZA SOKA  
obiskal  državni sekretar na Ministrstvu za infra-
strukturo JURE LEBEN, ki je začetek gradnje hitre 

ceste Ormož – Hajdina  napovedal za prihodnje leto maja. 
Povedal je, da na Ministrstvu in na DARS-u delajo pri pro-
jektu zelo aktivno. Letos so že očistili določene dele trase v 
ormoški občini, da so lahko ocenili, kakšno je stanje že ob-
stoječih betonskih elementov, in ugotovili, da so ti še v zelo 
dobrem stanju in jih ne bo treba sanirati oziroma na novo 
graditi. Končan pa je tudi že razpis za prestavitev 110-kilo-
voltnega daljnovoda.  
»Kar pa je najpomembnejše pa je informacija,  da bomo v 
maju 2018 začeli gradbena dela na viadukta Sejanca, vre-
dnA slabe tri milijone. DARS ima tudi že pripravljeno ča-
sovnico.  Računamo, da bi približno v polovici decembra 
uprava DARS-a sprejela dokumentacijo za javna naročila, 

potem bomo nadaljevali s sklepom javnih naročil, in kot 
sem povedal, bi okoli 15. maja naslednje leto že začeli na-
daljevati gradbena dela na terenu«,  je v izjavi za javnost 
povedal državni sekretar JURE LEBEN.  
Ob tem se izdelujejo oziroma obnavljajo projekti za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja za ostale dele trase,  je še 
pojasnil JURE LEBEN in nadaljeval: »Letos smo tudi že 
obvestili Ministrstvo za okolje in prostor s pobudo za za-
četek postopkov prevlade javne koristi, z namenom rešiti 
traso severno ali južno ob Ptuju.  Z Ministrstva za okolje 
in prostor smo  dobili informacijo, da trenutno še niso bile 
izčrpane vse možne variante na severnem delu. Tako bomo 
nadaljevali z dodatnimi prometnimi študijami možnih  va-
riant  na severu. Načrtujem,  da bomo prihodnje leto na-
daljevali pogovore z Ministrstvom za okolje in prostor  in 
tako videli, kako v nadaljevanju izpeljati postopek javne 
koristi!« Znano je , da je hitra cesta med Ormožem in Ptu-
jem načrtovana že skoraj dvajset let in bi morala biti po 

nacionalnem programu gradnje avtocest in hitrih cest iz leta 
2004 končana že leta 2013, zanjo pa je bilo porabljenih že 
okoli 10 milijonov evrov. Lokacijski načrt za cesto je bil 
izdelan že leta 1997 in gradnja hitre ceste Ormož – Sloven-
ska Bistrica je bila del nacionalnega programa gradnje cest 
v državi. Tako je DARS najprej, že leta 2008, z Gradbenim 
podjetjem Vegrad podpisal pogodbo za gradnjo viadukta 
čez potok Sejanca, ki je sestavni del ormoškega odseka hi-
tre ceste, ta pa nikoli ni bil dokončan. Tudi za gradnjo prvih 
4200 metrov dolgega odseka od Ormoža do Gorišnice je 
DARS že leta 2010 s cestnim podjetjem PRIMORJE Ajdo-
viščina podpisal pogodbo, a tudi ta posel se je kmalu končal 
z odhodom delavcev in strojev z gradbišča.
DARS je potem 31.avgusta 2011 še enkrat objavil razpis za 
novega izvajalca za gradnjo hitre ceste Ormož – Gorišnica, 
a se ni zgodilo nič več. Zgrajen ni bil niti meter ceste.
Kot kaže, naj bi se gradnja odseka prvih 10 kilometrov od 
Ormoža do Gorišnice vseeno nadaljevala. 

Tekst in foto: Tanja Zajc Zupan 

Tanja Zajc Zupan je priljubljena citrarka in letos pra-
znuje 25-letnico glasbenega ustvarjanja v javnosti. 
Skozi leta igranja je izoblikovala svoj prepoznavni 

in edinstveni zven. S citrami je poustvarila preko sto melodij 
iz priljubljenega repertoarja svetovne in slovenske glasbene 
zakladnice. In glasba oz. citre so njen način življenja. Nasto-
pa doma in v tujini. Zadnje leto predvsem s pevcema Tejo 
Saksida in z Rokom Ferengjo ter mnogimi klapami, najpo-
gosteje s klapo Volosko s Hrvaške.
Obletnico pa bo počastilo tudi z dvema prav posebnima 
pesmima. Spomladi je z Rokom Ferengjo poustvarila slo-
vensko uspešnico Vrača se pomlad, z Dejanom Stojanovim 
pa pesem Ljubljena, ki jo je v izvirniku zapel Toše Proeski. 
Ljubljena je tudi poklon Toševemu spominu, saj je oktobra 
minilo deset let od njegove smrti.
Trenutno je njen najaktualnejši koncert Slovensko-Dalma-
tinski večer, na katerem se izvrstno prepletata dve zvrsti 
glasbe. Mili zvoki citer se zlijejo z dalmatinski melosom, 
Tanja pa pove, da zelo rada na citre izvede tudi Severinino 
pesem Gardelin iz filma Petelinji zajtrk in pa katero od pe-
smi Tereze Kesovije. Poslušalce pa najbolj gane točka, ki jo 
na koncertih izvajata s hčerko Ano. Ana ob glasbi citer in-
terpretira odlomek iz filma Cvetje v jeseni, ko Janez zaprosi 
Meto za roko. Tanja pravi, da je to za obiskovalce koncer-
ta zelo čustven trenutek. Ob točki pa neizmerno uživa tudi 
sama. 
Najraje nastopa v manjših dvoranah. Manjši koncerti so 
prednost, saj je vzdušje tako intimnejše in ni lepšega kot 
to, da obiskovalci z nastopajočimi prepevajo slovenske in 

dalmatinske pesmi. Kmalu bomo Tanji in klapi Volosko pri-
sluhnili tudi v Ormožu. 
Pridih dalmatinskega melosa ter lepega milozvočnega slo-
venskega instrumenta citer vam bo predstavljen na koncertu 
SLOVENSKO-DALMATINSKI VEČER.  
Nastopili bodo citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Volosko s 
Hrvaške, pevka Teja Saksida in voditeljica Ana Zupan. Na-
stopajoči obljubljajo čisto poseben večer. Mili zvoki citer se 
bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo 
preplet vseh nastopajočih in melodija iz filma Cvetje v jese-
ni, Ana bo ob spremljavi citer interpretirala prizor, v katerem 
Janez zaprosi Meto za roko. 
Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske ljudske in naro-
dnozabavne pesmi, slovenske popevke, dalmatinske pesmi 
in evergreene. Na primer: venček narodnih, Avsenikov ven-
ček, Morska pravljica, Prinesi mi rože, Moj dom, Ribič, ri-
bič me je ujel, Larina pesem iz filma dr. Živago … In dalma-
tinske pesmi, ki jih v izvirniku izvajajo najbolj znane klape, 
Tereza Kesovija, Severina … Oči boje lavande, Da te mogu 
pismom zvati, Nije u šoldima sve, Dok palme njišu grane, 
Ružo moja crvena, Gardelin, Sunčane fontane, Moja posle-
dnja i prva ljubavi … 
Koncerti po Sloveniji so bili odlično sprejeti, obiskovalci pa 
pravijo, da je to dogodek z odlično izbrano glasbo, ki se do-
takne duše, razveselili srce in je lepo darilo ali presenečenje 
za drage osebe. 
Prodaja vstopnic: TIC ORMOŽ, TIP OBČINE SVETI TO-
MAŽ, TURISTIČNA  AGENCIJA ONA, AGENCIJA KLO-
POTEC,  DRUŠTVA UPOKOJENCEV, TURISTIČNA, 
KULTURNA in DRUGA DRUŠTVA, GSM – 041 250 480.


