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Poštnina plačana pri pošti 2270 Ormož

VABILO
na županov sprejem najmlajših občank in občanov 

Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak vabi najmlajše občanke in občane, ki so rojeni v letu 2018, ter 
njihove najbližje na sprejem, ki bo v petek, 12. 4. 2019, ob 16. uri v Beli dvorani Grajske pristave v 

Ormožu. Otroci, ki se bodo udeležili županovega sprejema, bodo prejeli še spominsko darilce.

    Vljudno vabljeni!

    župan Občine Ormož
    Danijel Vrbnjak



Stran 12 
Publikacija VIZ Vrtca O

rm
ož 

VKLJU
ČEVAN

JE O
TRO

K V VRTEC 
 

O
troci pričnejo obiskovati vrtec z dnem

, opredeljenim
 v pogodbi. Takrat prič-

nem
o tudi s postopnim

 uvajanjem
 otroka v vrtec. Zato vam

 svetujem
o, da 

tem
u prilagodite svoje obveznosti in dolžnosti.  

 
Priporočam

o vam
, da se o vseh vprašanjih, ki se vam

 porodijo, pogovorite z 
vzgojiteljico vašega otroka. Čim

 boljše je m
edsebojno zaupanje (starši, vzgoji-

teljica, otrok), tem
 uspešnejše bo sodelovanje. 

 
Priporočam

o vam
 tudi posvet ali pogovor s svetovalno delavko vrtca. 

 
Priporočam

o, da otroke oblačite v preprosta oblačila, da se bodo lahko spro-
ščeno vključevali v vse aktivnosti in jih ne bo strah, da se bodo um

azali. Enako 
velja za obutev. N

e pozabite, da se otroci učijo preko doživljanja, preizkušanja 
in lastne aktivnosti! 

 
V prim

eru izostankov otrok se za dneve odsotnosti odbijajo le sorazm
erni 

stroški živil in sicer po treh strnjenih odsotnostih in naprej, na podlagi odjave 
prisotnosti otroka en dan prej ali na dan odsotnosti otroka, do 8. ure zjutraj.  

Več inform
acij lahko dobite pri svetovalni službi ali na upravi vrtca v času uradnih ur. 

M
ia H., 2 leti (Vrtec O

rm
ož) 

»Igra z barvo« 

Stran 5 
Publikacija VIZ Vrtca O

rm
ož 

SREČAN
JA S STARŠI  

otrok, ki bodo prvič vstopili v vrtec, s stro-
kovnim

i delavci vrtca, s svetovalno delavko 
in ravnateljico. 

 

LU
TKO

VN
I ABO

N
M

A  

 

PO
STO

PN
O

 U
VAJAN

JE O
TRO

K  
v novo okolje in nov kolektiv. 

 

O
BO

GATITVEN
E DEJAVN

O
STI  

za otroke, ki počitka ne potrebujejo 
(odvisno od ponudbe vzgojiteljev in intere-

sov otrok). 

 

PLAVALN
I TEČAJ  

za otroke pred vstopom
 v šolo. 

Ekološka ozaveščenost je del našega dela in 
življenja v vrtcu. 

 

N
a ravni posam

eznih enot oz. oddelkov iz-
vajam

o tudi številne projekte: Zdravje v 
vrtcu, Fit, U

čim
o za življenje, Bralna pism

e-
nost, V objem

u besed, M
ali sonček, Varno s 

soncem
, Tradicionalni slovenski zajtrk in 

drugi projekti. 

 

Svetovanje staršem
,  

skrb za otroke s posebnim
i potrebam

i 
(defektolog, psiholog, logoped, …

). 

 

Zagotavljam
o zdravo in po potrebi tudi diet-

no prehrano. 

PO
SEBN

O
STI N

AŠIH VRTCEV  

Za otroke od 11. m
eseca starosti do vstopa v šolo izvajam

o  CELO
DN

EVN
I program

 
(6-10 ur). O

troke v skladu z zakonodajo razporejam
o v  

HO
M

O
GEN

E in HETERO
G

EN
E O

DDELKE za 2 starostni obdobji: 
 

prvo starostno obdobje, v katerega spadajo otroci, stari od 1 do 3 let, 
 

drugo starostno obdobje, v katerega spadajo otroci, stari od 3 let do 
vstopa v šolo. 

in KO
M

BIN
IRAN

E oddelke (v katerega so vključeni otroci obeh starostnih obdobij). 
Glede na potrebe staršev oz. otrok in ustrezno število vpisanih otrok, ter s soglas-
jem

 občine ustanoviteljice, pa lahko oblikujem
o tudi: 

- PO
PO

LDAN
SKI O

DDELEK, če je v posam
ezni enoti vpisanih vsaj 12 otrok, 

- IZM
EN

SKI O
DDELEK, če je v posam

ezni enoti vpisanih vsaj 12 otrok,  
- SKRAJŠAN

I ali poldnevni program
 (4-6 ur ), če je v posam

ezni enoti vpisanih vsaj 
6, do 22 otrok ter 
- KRAJŠI program

 (240 do 720 ur), če je v posam
ezni enoti vpisanih vsaj 6, do 22 

otrok. 
Posebnost skrajšanega in krajšega program

a je m
ožnost izbire kosila. 

Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja

Tel.: 02 713 62 00, 051 34 77 33
VIZ enota Podgorci , Tel.: 02 719 22 86

E-naslov: o-vn.mb@guest.arnes.si, Splet: www.osvelikanedelja.si

Na podlagi 20. člena Zakona v vrtcih (ZVrt) objavljamo 
Javni razpis za vpis v Vrtec Podgorci 

za šolsko leto 2019/2020.

K vpisu vabimo otroke, ki vrtca ne obiskujejo, 
in bo potekal v prostorih Vrtca Podgorci (Podgorci 81a), in sicer:

v ponedeljek, 8. aprila 2019, od 8.00 do 16.00 in 
sredo, 10. aprila 2019, od 8.00 do 16.00.

Obrazec za vpis dobite v vrtcu, pri vpisu pa potrebujete 
EMŠO otroka ter EMŠO in davčni številki staršev.

K vpisu vabimo tudi tiste otroke, ki bi vrtec pričeli obiskovati med 
šolskim letom, saj ob zapolnitvi prostih mest med samim šolskim 

letom otroka ne bo možno vpisati.

Vrtec Podgorci izvaja celodnevni program vzgoje in varstva 
predšolskih otrok (od 6 do 9 ur). V vrtec vključujemo otroke od 

dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo.

Vabljeni!

 

 

_____________________________________________________________________________   

OSNOVNA  ŠOLA   VELIKA  NEDELJA  

Velika Nedelja 13 

2274 Velika Nedelja 
         o-vn.mb@guest.arnes.si 
  
  
  

  

PUBLIKACIJA 
CENTRALNA  ŠOLA  VELIKA  NEDELJA 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  PODGORCI 
VRTEC  PODGORCI 

za šolsko leto 2017/18 
 

Izdelali: 
ravnatelj: Anton ŽUMBAR, prof. 

pomočnik ravnatelja: Marjan Škvorc, univ. dipl. psih. 
  

Izdelali: 
ravnatelj: Anton ŽUMBAR, prof.     
pomočnik ravnatelja za šolo: Marjan Škvorc, univ. dipl. psih. 
pomočnica ravnatelja za vrtec: Nataša Gregur, univ. dipl. psih. 

 
Velika Nedelja, september 2017 
Številka: 6006-1/2017-1 

Razpis za vpis otrok v Vrtec Ivanjkovci 
za šolsko leto 2019/2020

Osnovna šola Ivanjkovci vabi k vpisu starše 
predšolskih otrok, ki želijo vključiti svoje otroke 
v VIZ enoto Ivanjkovci za šolsko leto 2019/2020.

Vpis bo potekal od 1. do 5. aprila 2019
od 9.00 do 16.00 v prostorih Vrtca Ivanjkovci.

Vlogo za vpis lahko oddate vsi starši, ki nameravate 
vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2019/2020, 
ne glede na to, kdaj bo otrok dejansko vstopil vanj. Vr-
tec bo izvajal program za otroke v starosti od dopolnje-

nih 11 mesecev do vstopa v šolo.

Starši najdete vlogo za vpis na spletni strani OŠ Ivanj-
kovci, pri vodji enote Vrtca Ivanjkovci in v pisarni 

svetovalne službe. Vljudno vas prosimo, da s seboj k 
vpisu prinesete EMŠO obeh staršev in otroka ter davčne 

številke.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

Ravnateljica: Nada Pignar, prof.

Razpis za vpis otrok v Vrtec Miklavž pri Ormožu 
z oddelkom Kog za šolsko leto 2019/2020

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu vabi k vpisu 
starše predšolskih otrok, ki želijo vključiti svoje 

otroke v VIZ enoto Miklavž pri Ormožu 

z dislocirano enoto Kog za  šolsko leto 2019/2020.

Vpis bo potekal od 2. do 4. aprila 2019:
• v torek, 2. aprila, od 10.30 do 15.30 (v Vrtcu Kog),
• v sredo, 3. aprila, od 10.00 do 14.00 (v Vrtcu Miklavž),
• v četrtek, 4. aprila, od 8.00 do 10.00 in od 12.00 do 
   16.00 (v Vrtcu Miklavž).

Vlogo za vpis lahko oddate vsi starši, ki nameravate 
vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2019/20, ne 

glede na to, kdaj  bo otrok dejansko vstopil v vanj. 

Vrtec bo izvajal program za  otroke v starosti od dopol-
njenih 11 mesecev do vstopa v šolo.

Vljudno vas prosimo, da s seboj k vpisu prinesete 
EMŠO in davčni številki obeh staršev ter EMŠO otroka.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

Vlado Hebar, ravnatelj

VIZ Vrtec Ormož z enoto Velika Nedelja
vabi k vpisu otrok za šolsko leto 2019/2020

Vpis je namenjen otrokom, ki vrtca še ne obiskujejo, 
in bo potekal v naslednjih dneh:

torek, 9. 4. 2019,  Ormož, 8.00-16.00,
četrtek, 11. 4. 2019, Velika Nedelja, 8.00-16.00,

petek, 12. 4. 2019, Ormož, 8.00-16.00.

Otroka lahko v tem tednu vpišete tudi izven predlaganega 
termina na upravi vrtca v Ormožu (Dobravska ulica 13a, 

Ormož) ali pri vodji enote vrtca.
Pri vpisu starši potrebujete EMŠO otroka ter davčni številki 

in EMŠO staršev.

Za informacije kličite:
(02) 741 14 16 ali (02) 741 06 02

V vrtec sprejemamo otroke z dopolnjenimi 11 meseci 
starosti do vstopa v šolo.

Vpis opravite tudi starši otrok, ki bi vrtec pričeli obiskovati med 
šolskim letom 2019/2020, saj bomo otroke med letom lahko 

vpisovali le v primeru prostih mest.

UPRAVA VIZ VRTCA ORMOŽ

Publikacijo izdal:   VIZ VRTEC ORMOŽ 

Pripravila in uredila:  Nataša Gregur 

Število izvodov:  spletna oblika 

Leto izdaje:   nov. 2017 

Tisk:     VIZ Vrtec Ormož,  

    Dobravska ulica 13 a,  

    2270 Ormož 

 

Tinka Š., 5 let (Vrtec Velika Nedelja)  

»Moj dom« 

Nov. 2017 

OBVESTILA ZA STARŠE 

PUBLIKACIJA VIZ VRTCA ORMOŽ 

Žiga G., 4 leta 6 mes. (Vrtec Velika Nedelja)  

»Moja družina« 
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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, Nino Miličić, Irma Murad, Barbara Podgorelec.  
Lektoriranje: Marinka Vnuk. 
Naklada: 4250 izvodov. 
Tisk: Tiskarna Ekart d.o.o., Spodnje Jablane 19, 2326 Cirkovce, 
https://www.tiskarna-ekart.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 junija 2019. Prispevke lah-
ko pošiljate v digitalni obliki ali na e-mail: alenka.lah@ormoz.si, 
lahko pa jih osebno prinesete na sedež Občine Ormož. Za more-
bitne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02/741 
53 18.

Glede na predviden izid naslednje številke, vas prosimo, da pošljete 
prispevke najkasneje do 31.5.2019.  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.

V tem času smo skupaj zapisali že mnogo drobnih zgodb, ki zaznamujejo naše življenje. Koledarsko gledano 
smo v času pomladi. Ko slišimo besedo pomlad, pomislimo na prebujanje, cvetenje, novo življenje, pričara 
se nam neko pozitivno razmišljanje, ki nam vlije dodatno energijo za naprej. Verjamem, da nas bodo naprej 

vodile ideje, želja po napredku, katere bodo uspešno gradile razvoj občine Ormož. Ob razvoju našega kraja pa ne 
smemo pozabiti na vse nas, ki tukaj živimo. Kakor koli gledano smo najpomembnejši ljudje. Spoštovanje eden dru-
gega, stisk roke naklonjenosti, prijateljstva, upoštevanja, sodelovanja so tisto, kar nas bo napravilo velike.  
Pomembni so posamezniki, vendar najpomembnejša je skupnost. Zaupajmo eden v drugega, glejmo za dobro naše 
prihodnosti. Sprejmimo pozitivno, kar imamo, lažje bomo gradili naprej.
V prihodnosti nas čaka ogromno izzivov, za katere sem prepričan, da jih bomo uspešno reševali. Postavljamo dobre 
temelje, s katerimi bomo v naše kraje, v našo destinacijo Jeruzalem Slovenija, pripeljali nove zgodbe. Pripravljamo 
projekte za ustvarjanje dobrih pogojev za razvoj gospodarstva. Nadaljujemo z vlaganjem v kmetijstvo, hkrati pa 
iščemo skupne zgodbe za reševanje problematike na področju vinogradništva. Trudili se bomo, da se bodo vse ge-
neracije počutile dobrodošle in upoštevane.
V občini Ormož smo lahko ponosni na številna društva, klube itd., ki delujejo in dajejo svoj prispevek kraju. V letu 
2019 bomo deležni kar nekaj visokih obletnic na različnih področjih, na katere smo lahko posebej ponosni.

Živimo v prelepih krajih z ogromno potenciala. Ne pustimo, da ostanemo samo pri potencialu, skupaj spišimo 
zgodbo uspeha.  

Želim vam lepo prebiranje Ormoških novic.

Župan Občine Ormož
Danijel Vrbnjak

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
skupaj smo prehodili že četrt leta. 
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Na pustni torek, 5. 3. 2019, so za en dan v letu mestne ulice 
Ormoža zavzele pisane šegave maske, ki so obiskovalcem 
na obraz s svojimi nastopi in norčijami pričarale nasme-

he. 
Ormoški fašenk s povorko je naša tradicionalna prireditev. Obi-
skovalcem se je predstavilo 35 skupin, kar je več kot v prejšnjih 
letih, v povorki je pa nastopilo  preko 1000 mask. Še posebej smo 
veseli kar 25 otroških skupin, predstavile so se tri skupine kuren-
tov, ormoški fašenk pa seveda ne more brez naše godbe in ma-
žoretk.
Tudi vreme je poskrbelo, da so bile  mestne ulice kar premajhne 
za veliko število obiskovalcev, kar je pričaralo še posebno veselo 
vzdušje.
Letos je maske ocenjevala komisija, ki se je s kočijo pripeljala kar 
iz Benetk, pa tudi povezovalec prireditve je bil imenitno opra-
vljeni gospod. V komisijo sta se zraven župana Daniela Vrbnjaka 
skrili še Nevenka Korpič in Barbara Podgorelec. Letos so ocenje-
vali le odrasle karnevalske skupine, medtem ko so bile vse otroške 
in šolske skupine nagrajene za sodelovanje, za kar je Javni zavod 
za turizem kulturo in šport Občine Ormož  namenil 1000 eur. 
Ocenjevanje odraslih karnevalskih skupin ni bilo lahko, saj je bil 
nabor pester. Komisija je nagrade podelila takole:
1. mesto (400 EUR): Vitezi - TED Sodnici,
2. mesto (300 EUR): Simfonija klavirjev iz Spuhlje,
3. mesto (150 EUR) Prleški Madagaskar iz Ormoža,
3. mesto (150 EUR) Gasilec Samo iz Šalovcev.
Posebej se je  nagradilo še dve skupini za etnološko noto. Nagra-
do sta tako prejeli skupini Medenjaki iz Vrtca Kog in OŠ Stanka 
Vraza za prikaz »Od koruznega zrna do …« 
Smeh, veselje in pustno rajanje se je nadaljevalo v šotoru, ki je bil 
postavljen pred Grajsko pristavo, kjer je bila podelitev nagrad in 
tudi glasbeni program. 
Letos je bilo poskrbljeno tudi za kulinariko - dva ormoška gostin-
ca, ki sta se prijavila na poziv organizatorja, Gostilna Črni ribič 
in Gostilna Prosnik, sta tako za nastopajoče maske kot tudi za 
obiskovalce pripravila  nekaj res domačega in okusnega  »na žli-
co«, manjkali pa niso niti domači krofi, ki so jih ročno naredili in 
spekli v Gostilni Prosnik.

Tudi na Kerenčičevem trgu in na ulicah je bilo poskrbljeno, da je 
dišalo po krofih, in veseli smo bili, da so se vsi zadržali po povorki 
do poznega popoldneva, kar je bila tudi želja organizatorja. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli k temu, da je Ormož na fašenk lepo zaživel. Posebej gre 
zahvala vsem udeležencem povorke, ki so se v tako  lepem številu 
odzvali vabilu organizatorja in seveda  tudi obiskovalcem, ki so se 
vživeli v fašenske like vseh vrst, ter vsem, ki so kakorkoli prispe-
vali k temu, da smo pričarali pravo vzdušje in poskrbeli, da je bila 
prireditev lepa in tudi varna. 
Spomine na Fašenk 2019 smo ujeli v foto utrinke, naslednjo leto 
se pa ponovno vidimo in upajmo, da v še večjem številu 😊

Ormoški fašenk 2019
Besedilo: Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož
Foto: Žalar
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V šolskem letu 2018/19 smo se v Vrtcu Podgorci pridružili 
projektu DEKD in TKD, kjer poglobljeno spoznavamo 
in obravnavamo področje kulturne in naravne dediščine. 

Aktivnosti smo povezali z dejavnostmi v okviru kurikula za vrtce. 
Sodelujemo z zunanjimi kulturnimi  ustanovami, društvi za ohra-
njanje kulturne dediščine in posamezniki, ki delujejo v našem 
kraju in ohranjajo kulturno dediščino našega okolja. Poudarek 
dajemo metodi odprtega učnega okolja (spoznavanje dediščine), 
spodbujanju ustvarjalnosti ter medgeneracijskem povezovanju.
Ker imamo v našem kraju delujoče prav posebno društvo, Dru-
štvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar, smo se odločili, 
da bo sodelovanje s tem društvom naša izhodiščna točka za ve-
čino naših aktivnosti. Na tri dejavnosti, ki so bile prijavljene kot 
dogodek ob Tednu kulturne dediščine je bila vabljena tudi širša 
javnost.
Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta:
OBISK DRUŠTVA PRLEŠKI ŽELEZNIČAR
Starši, otroci in strokovne delavke vrtca smo obiskali prostore 
Društva za ohranjanje tehnične in kulturne dediščine Prleški 
železničar v Osluševcih. V uvodnem nagovoru nas je pozdravil 
predsednik društva Prleški železničar g. Franc Zemljič, ki nam 
je povedal nekaj o delovanju njihovega društva. Ogledali smo si 
primerke železničarske tehnične dediščine in spoznali pomen že-
leznice nekoč. Ogledali smo si makete in druge razstavljene pred-
mete. Društvo Prleški železničar je otroke razveselil z vožnjo s 
cestnim vlakom nazaj v vrtec.
OGLED MAKETE
Z najstarejšima skupinama otrok smo se odpravili na ogled ma-
kete železniškega prometa v bližini vrtca h g. Francu Sladnjaku. 
Otrokom je povedal svojo življenjsko zgodbo, povezano z make-

to. Razložil jim je potek nastanka makete ter poimenoval materi-
ale, iz katerih je narejena. Pripovedoval jim je o vlakih nekoč in 
danes, pokazal in razložil jim je tudi potovanje vlaka.
RAZSTAVA »VLAK NEKOČ IN DANES«
26. 10. 2018 smo ob 9.30 odprli razstavo pod naslovom Vlak ne-
koč in danes. Razstava je bila zaključni dogodek ob Tednu kultur-
ne dediščine. Na ogled smo postavili izdelke otrok: maketo z nas-
lovom Podeželski vlak, maketo železniškega prometa ter likovne 
izdelke. Razstavili smo tudi fotografije dejavnosti, ki so potekale 
ob TKD, lutko z železniško uniformo, predmete iz zgodovine že-
leznice ter plakat z naslovom Vlak nekoč in danes. 
Razstavo smo slavnostno odprli s kratkim kulturnim progra-
mom. V goste smo povabili tudi g. Mihaela Bučarja, ki je idejni 
oče in ustanovitelj Muzeja Južne železnice v Šentjurju. Obiskal 
nas je v železniški uniformi iz časa po drugi svetovni vojni. G. 
Bučar je nagovoril otroke in obiskovalce razstave ter otrokom 
simbolno razdelil priznanja za izjemne likovne izdelke.
OBDARITEV OTROK NA STANICI V OSLUŠEVCIH
Dedek Mraz je otroke iz Vrtca Podgorci obdaril na Stanici v Os-
luševcih, kamor se je pripeljal  z vlakom in spremstvom palčkov. 
Pred obdarovanjem so si otroci ogledali predstavo »Kdo bo rešil 
dedka Mraza?«. Predstavo so odigrale vzgojiteljice vrtca.
SODELOVANJE NA PUSTNI POVORKI V ORMOŽU
Otroci iz Vidkove igralnice in vzgojiteljice smo se v okviru pro-
jekta in v sodelovanju s Prleškimi železničarji udeležili pustne 
povorke v Ormožu. Iz kartonastih škatel smo si naredili dve vrsti 
vlaka: muzejski in sodobni vlak. Obiskovalcem Ormoškega fa-
šenka smo hoteli predstaviti, da kljub temu, da smo majhni, že 
dojemamo osnove zgodovinskih sprememb in  spoznavamo, da 
se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.
V Vrtcu Podgorci verjamemo, da bo takšnih projektov in spozna-
vanj na različnih področjih še veliko in se jih prav zares že zelo 
veselimo.

Kjer preteklost sreča prihodnost v Vrtcu Podgorci

Besedilo: dipl. vzg. Andreja Žnidarič
Foto: arhiv vrtca
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Med aktivnostmi, ki so jih za čas minulih počitnic pripra-
vili v ormoškem Mladinskem centru, je bil tudi izlet z 
vlakom v Osluševce. Dogajanje je potekalo v sodelova-

nju z društvom Prleški železničar, ki v vsakem primeru zelo rado 
pristopi k sodelovanju. Tako je društvo za prišleke pripravilo tudi 
pester program oziroma delavnice.
Zainteresirani so se iz Ormoža do Osluševcev pripeljali z vlakom 
in dan preživeli na Stanici oziroma na stari železniški postaji, ki jo 
je društvo Prleški železničar preuredilo v muzej. Počitnikarjem, 
ki so v Osluševce prispeli ob 10.11, so pripravili prijetno dobro-
došlico. Kar pomeni, da jih je dočakal »postrešček« s posebnim 
vozičkom, (takšnim, kot je včasih služil za prevoz prtljage), na 
katerem je poleg starinskih kovčkov bilo videti tudi košarici z 
bonboni, ki so jih ponudili obiskovalcem. V »postreščka« je bil 

oblečen Janko Korpar, ki predstavlja gonilno silo v društvu Pr-
leški železničar in je tudi bil zadolžen za animacijo obiskovalcev. 
Pomagali sta mu dve mali »hostesi«, ki sta potnikom takoj po pri-
hodu razdelili tudi vozovnice: vozovnice so namreč vstopnice za 
muzej. V nadaljevanju dneva so si obiskovalci ogledali muzej v 
preurejeni stari lokomotivi in okolico ter železničarske makete. 
Ostalo pa je še časa za ustvarjalne delavnice, pogostitev s picami 
in prijetno druženje skoraj do 14. ure, ko je že bilo treba vstopiti 
na vlak za Ormož.
Društvo Prleški železničar je zelo aktivno tudi sicer, pa tudi na-
črtov jim nikoli ne zmanjka. V tem času so v pričakovanju stare 
lokomotive, ki jo želijo restavrirati in postaviti na ogled, v načr-
tu pa imajo tudi gradnjo ponazoritve vhoda v rudnik oziroma 
progo, na kateri čaka voziček, da iz rudnika pripelje premog. »V 
Podgorcih je namreč nekoč bil rudnik,« je ob priložnosti našega 
obiska povedal Janko Korpar.

Z željo, da se posvetimo drug drugemu, smo v Vrtcu Or-
mož v tednu od 14. 1. do 18. 1. 2019 obeležili teden brez 
televizije, računalnika in telefona. 

Zaposleni vrt-
ca smo k akci-
ji spodbudili 
starše, da so se 
čim več družili, 
brez motečih 
dejavnikov so-
dobne tehno-
logije. Odrasle 
smo ozaveščali, 
da moramo s 
skupnimi moč-
mi otroke nau-
čiti gledati zanje 
ustrezne vsebi-

ne, v primernih časovnih odmerkih, ki jih določamo odrasli. Že-
limo, da postanejo pozitivni uporabniki sodobne tehnologije. Z 
otroki se pogovarjamo o primerih vsebinah na televiziji ter spletu 
in smo predvsem dober vzgled. V našem vrtcu se v izobraževal-
ne namene občasno poslužujemo IKT (informacijsko-komuni-
kacijske tehnologije), vendar smo se v omenjenih dnevih temu 
izogibali. V starejših skupinah so otroci poslušali brane pravljice, 
reševali uganke, se udeleževali pravljičnih uric v Knjižnici Fran-
ca Ksavra Meška, spoznavali posebne slikarske tehnike in bivali 
na svežem zraku. V leto mlajših skupinah so se ukvarjali z pra-
vljično jogo, brali so slikopise in se med seboj poslušali. Pouda-
rek so dali tudi na socialne igre. Pripovedovali so o tem, kako so 
preživeli včerajšnji popoldan. Otroci mlajši od štirih let so bivali 
v mestnem parku, kjer so opazovali ptice. Poslušali so pravljico 
Babica Zima, ki so jo tudi dramatizirali. Pričarali so čisto pravi 
snežni puh Babice Zime. Ob pestrih dejavnostih nismo prav nič 
pogrešali sodobne tehnologije. Otroci iz najstarejše skupine so si 
pa zaželeli, da bi si tudi doma pripovedovali zgodbe, da bi cela 
družina ob večerih sestavljala lego kocke. Zaželeli so si sprehoda 
skupaj s starši ter druženja ob družabnih igrah.

Počitnikarji na Stanici v Osluševcih

Teden brez televizije, računalnika in telefona v Vrtcu Ormož

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Besedilo: Manuela Leben Bezjak
Foto: arhiv vrtca 
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Rekordno obiskana jubilejna 10. Čurkarijada na Kogu

V okviru prireditev v sklopu Antonovanja na Kogu 2019 je janu-
arja potekala osrednja prireditev z naslovom »Čurkarijada s kuli-
naričnim razvajanjem«. To je bila že deseta Čurkarijada po vrsti, 
ki je  na Kog zvabila številne čurkoljubce, a tudi mnoge goste, ki 
so se s prleškimi čurkami podrobneje seznanili prvič, sploh pa s 
prireditvijo, ki je že zdavnaj presegla meje lokalnega. Zdelo se je, 
da so brez besed ostali tudi gostje s slovenskega političnega vrha, 
ki so s smelimi razmišljanji na delovnem sestanku, ki je potekal 
pred začetkom Čurkarijade, predstavili idejo vsesplošne podpore 
podeželju in lokalni prehrani; a (potem) že po prvem grižljaju 
spoznali, da ne gre samo za pristno lokalno pridelan kulinarični 
proizvod, ampak za hrano, ki ima dušo in v srcih domačinov glo-
boko zasidrano tradicijo.

Na Čurkarijadi razglasili rezultate z ocenjevanja čurk in 
vin, ki se najbolje prilegajo k čurkam

Ocenjevanje čurk je bilo dva dni pred samim izvedenim dogod-
kom. Čurke sta po senzorični metodi ocenjevali dve komisiji: ena 
je bila strokovna, kateri je predsedoval Peter Pribožič, specialist 
za prašičerejo Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, druga je pa 
bila komisija potrošnikov, ki ji je predsedovala poznavalka in 
blogerka, sicer »vikendašica« na Kogu Vanja Mramor. Še isto po-
poldne je pa petčlanska komisija, sestavljena iz strokovnjakov in 
poznavalcev, kateri je predsedoval Milan Hlebec st., ocenila tudi 
kogovska vina, ki se najbolje prilegajo k črni, sivi ali beli čurki. 
Priznanja so podelili na Čurkarijadi, kar je bil obenem tudi višek 
prireditve.
Komisiji sta ocenili 25 vzorcev čurk: za črne čurke je bilo pode-
ljenih 5 zlatih priznanj, ki so si jih prislužili: Kmetija Koroša, Kri-
ževci pri Ljutomeru; Domačija Žinko, Libanja; Kmetija Munda 
Šprah, Sodinci; Gostilna Pr’ Matičku, Kranj; Romana in Slavko 
Perc, Vodranci. Vseh 20 možnih točk in s tem naziv »Naj čurka« 
je po oceni komisije potrošnikov dobila črna čurka Gostilne Pr’ 
Matičku.
Med sivimi čurkami sta zlati priznanji prejeli Kmetija Munda 
Šprah, Sodinci, in Dani Horvat iz Ljubljane. Med sivimi je naziv 
»Naj siva čurka« po oceni potrošnikov za zbranih 20 točk prejela 
siva čurka Kmetije Munda Šprah.
Med belimi čurkami je pa bila najboljša bela čurka Kmetije Žinko 
iz Libanje, ki je za osvojenih 20 točk s strani komisije potrošni-
kov prejela še naziv »Naj bela čurka«. Kmetija Žinko je za 3-letno 
uspešno sodelovanje na ocenjevanju čurk prejela še priznanje Naj 
kakovosti.
Na ocenjevanje za »vino, ki se najbolje prilega črni, sivi ali k beli 
čurki« je svoja vina prispevalo 7 kogovskih vinogradnikov. Ko-
misija je zaključila, da se k črnim čurkam najbolje prilega modra 
frankinja iz vinogradništva Lian & Sindead Cabot; k sivi čurki 
chardonnay letnik 2017 Turistične kmetije Hlebec, k beli pa char-
donnay 2017 Vinogradištva Plemenič.
Tudi letos so Čurkarijado popestrili s kulturnim programom, v 

katerem so nastopili Kogovski dečki, domači osnovnošolci so pa 
pripravili igrico.

Priznanja tudi mladim likovnim ustvarjalcem

Tako kot običajno je Društvo Antonovanje na Kogu tudi letos raz-
pisalo natečaj za likovna dela in fotografije na temo prašičereja in 
vse, kar spada zraven. Na natečaj svoja dela lahko pošljejo otroci 
iz vrtcev in osnovnih šol. Tako je letos na natečaj iz vrtcev prišlo 
46 likovnih del. 70 likovnih del so na natečaj poslali osnovnošolci 
iz prve triade ter 12 likovnih del iz druge. 20 likovnih del je pa na 
natečaj prispelo tudi iz OŠ Stanka Vraza. Na natečaj za fotografije 
je prišla le ena fotografija. Na Čurkarijadi so priznanja podelili 
prvim trem najboljšim risbicam v posamezni kategoriji. Med ris-
bicami iz vrtca je prvo mesto doseglo likovno delo Zale Kocjan (5 
let, Vrtec Kog), drugo delo Neje Kolbl (5 let, Vrtec Ivanjkovci) in 
tretje delo Lavinje Šelica (4 leta, Vrtec Miklavž pri Ormožu). Med 
šolarji prve triade se je na prvo mesto uvrstila risbica Mateja Po-
redoša (10 let, OŠ Ivanjkovci), drugo mesto je osvojilo delo Aneja 
Snoja (7 let, OŠ Miklavž pri Ormožu) in tretje delo Taija Mun-
de (7 let, OŠ Kog). Med deli tretje triade osnovnošolcev je prvo 
mesto osvojila Taja Kosec (12 let, OŠ Ivanjkovci), drugo Anama-
ri Fajfar (12 let, OŠ Ivanjkovci) in tretje Tim Prapotnik (12 let, 
OŠ Miklavž pri Ormožu). Med likovni deli iz OŠ Stanka Vraza je 
prvo mesto zasedla risbica Žana Cmagerja in Luka Pevca, druga 
je bila risbica Alojza Hojča (13 let) in tretja je bila risbica Mar-
cela Ribiča (4. razred). Na fotografski natečaj je prišla fotografija 
12-letne Anamarije Feuš, ki je tudi dobila priznanje.

Nagrada za obiskovalce je bila »gujdek«

Letos so si organizatorji omislili še eno zanimivost: med vsto-
pnicami so izžrebali srečneža, ki je za nagrado prejel pujsa, ki je 
v času prireditve pred vrati prireditvenega prostora že čakal na 
svojo nadaljnjo usodo. Srečna dobitnica velike (žive) nagrade je 
bila obiskovalka iz Domžal. Čurkarijada se je zaključila s pokuši-
no tako čurk kot vin ter vsega ostalega, kar lahko prinese pristna 
domača pojedina.

10. Čurkarijada na Kogu

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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ROKOMET, Liga NLB, 20. krog:
Jeruzalem Ormož – Celje Pivovarna Laško  31:29 (17:17)
Jeruzalem Ormož: Balent (13 obramb), Zemljič, Firšt 

Šeruga; Šoštarič 1, Čudič 9 (2), Žuran 6, G. Hebar, M. Hebar 2, 
Šulek, Kocbek, Niedorfer, Kosi 5, Mesarić 7, Horvat 1, Ciglar, 
Škrinjar. Trener: Saša Prapotnik.
Celje Pivovarna Laško: Ferlin, Panjtar (11 obramb); Jurečič 2, 
Malus, Kljun, Razgor, Ovniček 3, Marguč 4 (3), Šarac 6, Nenadić 
3, Accambray 2, Kodrin 4, Horžen 1, Makuc, Anić 4, Bećiri. Tre-
ner: Tomaž Ocvirk.
Sedemmetrovke:  Jeruzalem 2/2; Celje PL 3/5.
Izključitve:  Jeruzalem 4; Celje 2 minuti.
Igralec tekme:  Bojan Čudič (Jeruzalem Ormož).
V naslednjih vrsticah poročamo o velikem presenečenju, ki smo 
ga ljubitelji rokometa doživeli konec februarja na tekmi 20. kroga 
Lige NLB. 
V Ljutomeru, že tolikokrat srečnem kraju za rokometaše Jeruza-
lema, so v športni dvorani ŠIC gostovali aktualni državni in po-
kalni prvaki ter vodilni na lestvici Celjani. Pred tekmo deseto- in 
prvouvrščene ekipe na lestvici so bila vsa pričakovanja usmerjena 
v lahko zmago Pivovarjev, udeležencev Lige prvakov. Edina želja 
domačega moštva je bila nasprotniku nuditi dostojen odpor in 
zadovoljiti svoje navijače, ki so tudi tokrat kljub slabim rezulta-
tom Jeruzalemčkov solidno napolnili ljutomersko dvorano. Zbra-
lo se je okrog 400 ljubiteljev rokometa.

Ormožanom je prvič v zgodovini 
uspelo premagati Celjane
Ormožanom je prvič v zgodovini uspelo premagati Celjane v tek-
mi državnega prvenstva. Tako je zdaj zbirka ormoških skalpov 
popolna. V arhivu so zmage nad Gorenjem, Trimom, Koprom in 

sedaj tudi nad Celjem! Zmaga borbenih Vinarjev nad Pivovarji je 
zaslužena. Jeruzalemčki so po seriji slabih rezultatov in iger odi-
grali svojo najboljšo tekmo v sezoni. Z novima točkama bo pot do 
obstanka v ligi vsaj nekoliko lažja. V klubu vedo, da jih ta zmaga 
ne sme uspavati, ampak da je to velika spodbuda za marljivo delo 
na treningih še naprej.

Saša Prapotnik (trener Jeruzalema): »Naš dogovor je bil, da s po-
časno igro uspavamo nasprotnika in mu preprečimo, da se razleti 
ob igrišču ter dosega lahke zadetke. To nam je uspelo na igrišču 
in obenem še navijačem na tribuni, kjer se je zdelo, da poteka 
igra kot “tiha maša”. Šele v 2. polčasu smo začutili, da smo spo-
sobni prirediti presenečenje. To je začutila tudi publika in igra ter 
vzdušje v dvorani v zadnjih dvajsetih minutah igre je bilo noro. 
Čestitke ekipi za fenomenalen uspeh. Še naprej moramo marljivo 
delati na treningih in nagrada bo slej ko prej sledila.«
Stanko Anderluh (pomočnik trenerja Celja): ”Zaslužena zmaga 
Jeruzalema. Mi nismo bili pravi. Največ preglavic nam je povzro-
čal ormoški krožni napadalec in Čudič ter Žuran z goli z razdalje. 
Fantom ne morem oporekati, da se niso borili. Toda športna sre-
ča danes ni bila na naši strani. Ormožu je uspela taktika uspava-
nja. To je že naš tretji poraz v državnem prvenstvu. Kot Celje si 
tega ne bi smeli privoščiti. Seveda smo razočarani.”
Tilen Kosi (Jeruzalem): ”Verjeli ali ne, sem upal, da lahko pre-
senetimo Celje. Liga je pač takšna, da lahko vsi zmagamo. Med 
nami, seveda če smo na pravi valovni dolžini, in ekipami z vrha 
več ni tako velike kvalitetne razlike. Res pa je, da si Celjani tega 
poraza vseeno ne bi smeli privoščiti. Izkoristili smo njihov slab 
dan in končno naš dober dan, kjer je tudi športna sreča bila na 
naši strani. Upam, da bo ta zmaga prinesla mnogo dobrega za 
našo ekipo in da bomo nadaljevali s takimi predstavami, pa 
čeprav nam nasproti stojijo ekipe s samega vrha lige. Čestitke so-
igralcem na odlični predstavi in občinstvu na tekmi, ki je bilo v 2. 
polčasu na visokem nivoju.”

Ormožanom je prvič v zgodovini uspelo premagati Celjane

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Uroš Krstič
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Kot po navadi smo v Ormožu tudi lani proslavo ob držav-
nem prazniku dneva samostojnosti in enotnosti združili 
s slavnostno sejo, ko Občina Ormož zaslužnim podeljuje 

občinska priznanja. Slavnostno sejo, ki je potekala v Beli Dvorani 
Grajske pristave, je z nagovorom odprl župan Danijel Vrbnjak, 
ki je med drugim dejal, da praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti ni samo stičišče zgodovinskih spominov, temveč tudi 
pogled v prihodnost. Vsi skupaj potrebujemo veliko mero soli-
darnosti in medsebojnega sodelovanja, pa bomo lažje stopali v 
korak s časom, je poudaril in čestital dobitnikom letošnjih občin-
skih priznanj.
Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih Občine Ormož in 16. 
člena Statuta Občine Ormož je občinski svet Občine Ormož na 
svoji 32. redni seji dne 5. novembra 2018 sprejel sklep, da se letos 
podelijo 3 občinska priznanja: dve srebrni in zlata plaketa Občine 
Ormož.

Srebrni plaketi za leto 2018 sta prejela Aktiv kmečkih 
žena s Koga in dr. Leonida Novak. Zlato plaketo Občine 
Ormož za leto 2018 je pa prejelo Društvo upokojencev 
Miklavž pri Ormožu.
Aktiv kmečkih žena s Koga si je srebrno plaketo prislužil z dol-
goletnim aktivnim delom v domačem kraju. Kot so zapisali pre-
dlagatelji KS KOG si brez organiziranih kmečkih žena in njihovih 
pridnih rok na Kogu več ne znajo predstavljati nobenega dogodka, 
nobenega srečanja ali prireditve. Povsod so zraven, kjer poskrbijo 
za pogostitve, pripravljajo pa tudi različne samostojne prireditve, 
s katerimi navdušujejo domačine in številne, ki obiščejo Kog.
Dr. Leonidi Novak so na predlog KTD Miklavž pri Ormožu, OŠ 
Miklavž pri Ormožu in Pevskega društva Miklavž pri Ormožu 
srebrno plaketo podelili za požrtvovalno in vestno ter inovativno 
delo na področju kulture v občini. Je namreč tista, ki je vsem ge-
neracijam v domačem kraju folklorno dejavnost približala do te 

mere, da jo znajo izredno ceniti in so tej vrsti kulturnega ustvar-
janja še posebej naklonjeni. Je ustanoviteljica in umetniška vodja 
FS Metla in FS Podkev, ki delujeta znotraj Kulturno turističnega 
društva Miklavž pri Ormožu. Obe skupini se ponašata z mno-
gimi uspešnimi nastopi in bero priznanj tako doma kot v tujini. 
Dr. Leonida Novak je tako avtorica odmevnih odrskih postavitev 
oziroma folklornih prireditev, ki so v teku leta osvajale ljubitelje 
folklore: Plesala sen plesala, Ko metla zapleše, Bom kmetiča vzela, 
Miklošovo, Predolgo al’ prekratko, Pod orehi, Naj se vrti, Pri treh 
bratih, Nitke desetih let in drugih.
Zlato plaketo Občine Ormož za leto 2018 si je, na predlog doma-
čih KS, PGD in ŠD »Mladost«, prislužilo Društvo upokojencev 
Miklavž pri Ormožu, ki letos praznuje 70 let delovanja. V sedem-
desetih letih so si generacije miklavških upokojencev prizadeva-
le za skupno dobro in za napredek domače krajevne skupnosti. 
Društvo že od nekdaj sledi dvema ciljema: izboljšanje kakovosti 
življenja starejših ter preprečevanje socialne izključenosti starej-
ših. Skrbi za aktivnost članov, tako na kulturnem kot športnem, 
rekreacijskem in zdravstvenem področju. Ponosni so na svoje 
lepo urejeno športno igrišče in društvene prostore, katere so ure-
dili z lastno požrtvovalnostjo. Aktivno sodelujejo z vsemi društvi 
v kraju in so organizatorji pokrajinskih in državnih tekmovanj v 
kegljanju s kroglo na vrvici.
Slavnostna govornica na prireditvi je bila dobitnica srebrne plake-
te dr. Leonida Novak, ki je z izbranimi besedami predstavila po-
men folklorne dejavnosti v domačem kraju, ki je globoko zasid-
rana v srcih vseh generacij in mnogim pomeni smisel kulturnega 
razdajanja ter delovanja v neki skupnosti. Tudi zato, ker vsakomur 
daje možnost »biti samostojen v enotnosti«, je med drugim deja-
la.
Zbrani, med katerimi je bil tudi bivši župan Alojz Sok s soprogo, 
so po podelitvi priznanj prisluhnili koncertu Godalnega kvarteta 
Feguš iz Maribora. Gre za akademsko izobražene glasbenike ozi-
roma brate, ki tako doma kot v tujini osvajajo srca ljubitelje godal-
ne glasbe. Tik pred božično-novoletnimi prazniki so pa navdušili, 
kot lahko vidite na fotografiji, tudi v Ormožu.

Podeljeni dve srebrni in zlata plaketa Občine Ormož za leto 2018

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Rdeči križ Slovenije Območno združenje (RKS OZ) Ormož 
namenja pozornost in čas izvajanju tradicionalnih pro-
gramov na socialnem področju, zdravstveno-vzgojni de-

javnosti, delovanju ob naravnih in drugih nesrečah, prvi pomoči, 
krvodajalstvu, delu z mladimi, pomoči bolnim, starejšim, invali-
dom in zasvojenim. Dejavnosti izvajamo zraven dveh zaposlenih 
z veliko pomočjo krajevnih organizacij in njihovih prostovoljcev, 
mentorjev mladih članov na osnovnih šolah in ob sodelovanju s 
pogodbenimi delavci. Finančna sredstva si pridobivamo z lastno 
dejavnostjo (prva pomoč, prostovoljni prispevki), v okviru akcij 
RKS, del sredstev pridobimo s strani RKS za programe določene 
z javnimi pooblastili, iz občinskih proračunov in donatorstvom. 
Z zbrano članarino razpolagajo krajevne organizacije Rdečega 
križa.
V okviru RKS OZ Ormož deluje tudi Medobčinska lokalna ak-
cijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti na področju 
občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. 
Poglavitna naloga na področju krvodajalstva je pridobivanje 
krvodajalk in krvodajalcev ter organiziranje krvodajalskih akcij 
za transfuzijski oddelek UKC Maribor in Bolnišnico Ptuj. V ob-
dobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 se je krvodajalskih akcij udeležilo 
skupno 622 krvodajalcev.
Območno združenje je izvajalec programov, ki jih pripravlja 
strokovni center za prvo pomoč in druge strokovne komisije pri 
glavnem odboru RKS. Do konca leta se je tečaja za prvo pomoč 
voznikov motornih vozil udeležilo 119 občanov, tečaja za prvo 
pomoč za gospodarske in negospodarske družbe pa 30 delav-
cev. Pet občanov je opravilo 70-urni tečaj za bolničarje. Osnove 
prve pomoči smo predstavili tudi udeležencem dveh konjeniških 
taborov v Pacinju, kjer so otroci med drugim prejeli različna 
zdravstveno-vzgojna gradiva, ter aktivno sodelovali pri pripravi 
osnovnošolske ekipe prve pomoči na OŠ Sveti Tomaž, ki je na 
regijskem preverjanju znanja dosegla odlično drugo mesto. Tečaje 
za osnovnošolce smo izvedli tudi na OŠ Velika Nedelja in Središče 
ob Dravi.
S pomočjo gradiva iz založbe RKS, NIJZ in drugih izvajamo pre-
ventivno zdravstveno vzgojno dejavnost. Izvedli smo predavanja 
o uporabi defibrilatorja in nudenje prve pomoč, multipli sklerozi, 
osteoporozi, programu SVIT, zastrupitvah v domačem okolju, o 
novih spoznanjih v prehrani, ki služijo izboljšanju zdravja, v so-
delovanju z Zdravstvenim domom Ormož smo izvedli test hitre 
hoje, izvedli smo tudi tri delavnice za socialno ogrožene na raz-
lično tematiko. Informiranje in laično psihosocialno svetovanje 
smo nudili 38 prejemnikom materialne pomoči. Skozi vse leto 
smo razdelili 1503 enote vzgojno-zdravstvenega gradiva (zloženk, 
brošur, plakatov … ) občanom, osnovnošolcem in dijakom naše 
občine, gradivo smo posredovali tudi v zdravstveno-vzgojnih ko-
tičkih vrtcev. Opravljali smo merjenja sladkorja, holesterola in 
krvnega tlaka na postajah Rdečega križa (v Ormožu, Ivanjkovcih, 
Središču ob Dravi, Veliki Nedelji in Svetem Tomažu), opravljeno 
je bilo 1250 storitev. Meritve krvnega tlaka in sladkorja (30 obča-
nom) smo opravili tudi na Kogu v sodelovanju z DU in dvakrat 
v Miklavžu pri Ormožu (skupaj 38 občanom). Sodelovali smo z 

društvom Spominčica - združenje za pomoč pri demenci v Ormo-
žu, katerega interes je strokovna in učinkovita pomoč osebam z 
demenco in drugimi duševnimi motnjami v starosti ter njihovim 
skrbnikom, razdeljevali informativne zloženke in usmerjali svoj-
ce k ustreznim strokovnjakom ter sodelovali pri tržnici informa-
cij, ki je bila postavljena 21. septembra pred trgovskim centrom 
Holermus. V mesecu aprilu smo v naših prostorih odprli demenci 
prijazno točko. Sodelovali smo z društvom za osteoporozo, katero 
ima pri nas sedež, ter za Ljudsko univerzo Ormož v Tednu vse-
življenjskega učenja izvedli brezplačno merjenje sladkorja v krvi 
in krvnega tlaka za njihove uporabnike. Udeležili smo se predsta-
vitve Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ormož in 
vzpostavili dodatno sodelovanje ter predstavitve knjige Ptuj po 
kapljicah, katere izdajo je sofinancirala Medobčinska LAS.
Služba za poizvedovanje deluje v okviru Rdečega križa Slovenije 
na podlagi ženevskih konvencij, Zakona o Rdečem križu Sloveni-
je 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 mentorji mladih čla-
nov RK. Pri nekaterih akcijah se povezujemo s patronažno službo, 
Centrom za socialno delo, Društvom upokojencev, krajevnimi 
skupnostmi.
Pomembno vlogo imajo tudi prostovoljci, ki opravljajo aktivnosti 
na postajah Rdečega križa. Do konca decembra 2018 smo s pa-
keti Rdečega križa Slovenije oskrbeli 678 prejemnikov. Razdelili 
smo več kot 1900 kg oblačil, pomagali smo pa tudi s finančnimi 
sredstvi v izrednih socialnih razmerah v višini 3409,15 EUR. Na 
letovanje smo poslali pet starejših oseb, v Punat in na Debeli Rtič 
pa 70 otrok. Na posebnem računu smo zbrali in pogorelim v po-
žaru v Veliki Nedelji razdelili 10.800,00 EUR, v letu 2018 smo pa 
tudi zaključili akcijo zbiranja pomoči za otroka, ki sta potrebo-
vala operacijo v tujini. Na računu smo zbrali in družini namenili 
25.382,00 EUR. 
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 smo obeležili 70 
let prvega vpisa RKS OZ Ormož v register društev in 20 let dela 
Medobčinske LAS. Otroci v vrtcih so spoznali zgodbo o Henryju 
Dunantu, zgodovino in delo Rdečega križa smo predstavili tudi 
na Gimnaziji Frana Miklošiča Ljutomer.
Delo z mladimi poteka med šolskim letom, v sodelovanju z men-
torji na šolah in v počitnicah (organizirali smo 16. raziskovalni 
tabor, katerega so se udeležili 3 srednješolci, in 20. počitniški ta-
bor na Pohorju, katerega se je udeležilo 28 otrok). V petih vrtcih 
je obiskovalo dejavnost Mali raziskovalec, ki se izvaja tedensko, 
42 otrok. Za osnovnošolce smo organizirali kviz na temo Prepre-
čevanja nezgod in prve pomoči.
Ob zgoraj naštetih rednih aktivnostih Rdečega križa pa na Ob-
močnem združenju opravimo veliko spremljajočih aktivnosti, 
brez katerih zadanega programa ni mogoče izpolniti: sklici sej, 
koordiniranje dela krajevnih organizacij, sodelovanje s sosednji-
mi OZ RK in drugimi inštitucijami v občinah … Redno sode-
lujemo tudi z mediji. Ob koncu leta pripravimo obširno končno 
poročilo, ki ga bomo po sprejetju zaključnega računa objavili na 
spletni strani RKS OZ Ormož.

RKS OZ Ormož v letu 2018

Besedilo: Maja Botolin Vaupotič, RKS OZ Ormož
Foto: MBV
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Sestavni del sodobnega življenja so številne skrbi, obremeni-
tve in pritiski. Vedno bolj smo vpeti v hiter način življenja, 
ki od nas zahteva nenehne spremembe in prilagoditve. Vse 

te spremembe za nas predstavljajo stres.
Stres je vrojen odziv na porušeno notranje ravnovesje. Zgodi se 
avtomatično in nanj nimamo vpliva. Kadar določeno situacijo 
zaznamo kot nevarno, se poveča izločanje hormonov, ki sprožijo 
niz fizioloških dogajanj, s čimer se telesno in miselno pripravimo 
na ogrožajočo situacijo. Gre za t. i. reakcijo “boj ali beg”, zaradi 
katere smo v evoluciji kot vrsta tudi preživeli. Žal se v današnjih 
časih ta reakcija sproži prevečkrat, kar lahko vodi do različnih 
zdravstvenih težav.
Izvor stresa je stresor. To je situacija, oseba ali stvar, ki jo doživlja-
mo kot obremenitev. Mednje uvrščamo tako notranje dejavnike 
(npr. lakota, žeja, hormonsko neravnovesje, bolezen) in zunanje 
dejavnike (npr. pritisk v službi, slabi medsebojni odnosi, nasilje, 
časovna stiska). Stres se lahko pojavi tudi ob prijetnih dogod-
kih, kot je npr. rojstvo otroka. Vendar ljudje različno zaznavajo 
in ocenjujejo enako težke situacije. Tako bo določen dogodek za 
nekoga predstavljal stresor, za drugega pa dobrodošlo spodbudo 
v življenju.
Določena količina stresa je nujno potrebna za normalno življenje. 
Stres da posamezniku energijo, motivacijo in  zagon za spoprije-
manje z zahtevami. Takšen stres imenujemo pozitiven stres oz. 
eustres. Težava nastane, ko je stresnih situacij preveč, so prepo-
goste, premočne ali predolgo trajajo. Takšen stres imenujemo ne-
gativen stres oz. distres. Zanj je značilna energetska iztrošenost 
posameznika, ki lahko privede do kronične utrujenosti, tesnobe, 
depresije in izgorelosti. 

V Centru za krepitev zdravja Ormož izvajamo delavnico Spop-
rijemanje s stresom, s katero lahko pridobite veščine za izogi-
banje neprijetnim posledicam dolgotrajnega negativnega stresa. 
V sklopu štirih srečanj po 90 minut boste spoznali značilnosti 
doživljanja stresa in strategije, kako ga učinkovito obvladovati. V 
kolikor je bilo stresnih situacij preveč oz. so bile preveč intenziv-
ne, izvajamo tudi delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo 
in Podpora pri spoprijemanju z depresijo. V štirih delavnicah po 
90 minut boste spoznali osnovne značilnosti tesnobe oz. depresi-
je, potek bolezni in načine zdravljenja. Pridobili boste tudi znanja 
in veščine za samopomoč. Delo poteka v manjših skupinah. Mož-
nost je tudi individualnega posveta pri psihologu za razreševanju 
akutne stiske, ki jih v skupini ne želite izpostavljati. 
Za vse informacije smo vam na voljo vsak delovni dan od 7.00 do 
15.00 na telefonskih številkah 02 741 09 27 ali 041 943 000 in po 
elektronski pošti mojca.brglez@zd-ormoz.si.

Otresite se stresa
Besedilo: Mojca Brglez, mag. psih.
Foto: Splet

Tudi v Ormožu eden izmed centrov za krepitev 
duševnega zdravja, ki bodo vzpostavljeni v Sloveniji

Marca lani je državni zbor sprejel Resolucijo o naci-
onalnem programu duševnega zdravja za obdobje 
2018–2028, katerega namen je krepitev in ohranjanje 

duševnega zdravja Slovencev, preprečevanje duševnih motenj 
v vseh starostnih obdobjih, zmanjševanje stigme in diskrimi-
nacije oseb z duševnimi motnjami, izboljšanje kompetenc stro-
kovnih služb na vseh področjih varovanja duševnega zdravja in 
njihovo povezovanje ter zmanjšanje institucionalizacije na po-
dročju duševnega zdravja. “Eden od ključnih korakov pri dose-
ganju teh ciljev je vzpostavitev nove javne mreže centrov za du-
ševno zdravje, v katerih bodo delovali timi za interdisciplinarno 

obravnavo duševnih motenj v skupnosti, ki bodo zajemali tudi 
mobilne krizne intervencije,” je pojasnila psihiatrinja dr. Vesna 
Švab, ki je v decembru v času posveta v Ormožu še opravljala 
funkcijo strokovne direktorice v Psihiatrični bolnišnici Ormož. 
Do leta 2028 naj bi v Sloveniji zaživelo 50 takšnih centrov: 25 za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov in 25 za duševno zdrav-
je odraslih ter centrov za zgodnjo obravnavo, ki bodo nadgra-
dili zdajšnje razvojne ambulante. Eden takšnih centrov bo tudi 
v Ormožu. Tako so se na posvetu srečali predstavniki ormoš-
ke psihiatrične bolnišnice, predstavniki Zdravstvenih domov 
Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, Lendava in Ptuj, Združenje 
OZARA, zastopnik pacientovih pravic in podpredsednik orga-
nizacije ŠENT Edo Belak ter predstavniki Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje, ki so predstavili svoje načrte in poglede 

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Dr. Vesna Švab, dr. med., spec. 
psih., bivša strokovna direktori-
ca, in Andraž Jakelj, mag. javne 
uprave, direktor PBO.

DNEVI IN VIKENDI 
ODPRTIH VRAT 
v letu 2019

Predstavitev ponudnikov in prireditev 
v sklopu dnevov in vikendov odprtih vrat 
destinacije JERUZALEM SLOVENIJA

Športno rekreativna dejavnost 
v Društvu upokojencev Ormož

Društvo upokojencev (DU) Ormož ima zelo dobro razvito 
športno rekreativno dejavnost, kar je razvidno iz števila 
ekip, razporejenih po športno rekreacijskih panogah.

Ekipe sestavljajo člani in članice DU Ormož, in sicer: dve ekipi 
v kegljanju s kroglo na vrvici, dve ekipi v balinanju, dve ekipi v 
pikadu in skupina, ki si čas krajša s kartanjem. 
Največ tekmovanj imajo članice in člani ekip v kegljanju s kroglo 
na vrvici. Nastopajo v medobčinski ligi, zraven imajo še druga 
tekmovanja v regiji. 
Vse ostale ekipe tekmujejo v kvalifikacijah za pokrajinsko prven-
stvo, kar je ob uspehu osnova za uvrstitev na državno prvenstvo. 
Sodelujejo tudi na tekmah in turnirjih med društvi ob krajevnih 
praznikih, kar daje zelo pozitivno oceno v medobčinskem in re-
gijskem prostoru. 
Režim treninga je odvisen od prostorov – lokacij igrišč. Balinarji 
trenirajo in tekmujejo v času od marca do oktobra na balinišču 
ob pisarni društva, Ulica dr. Hrovata 8. Kegljači in tekmovalci v 
pikadu trenirajo in tekmujejo v letnem času na kegljišču ob ribni-
ku, v zimskem času pa v prostorih v Mestni grabi.
Za dobro počutje DU v juniju organizira letovanje na morju, v 
novembru pa enotedensko letovanje v upokojenskem hotelu Del-
fin v Izoli. Spomladanski in jesenski izlet se izvede ob zadostnem 
številu prijavljenih. Prvo sredo v juliju se člani srečajo na letnem 
pikniku.

Iz vseh naštetih aktivnostih je razvidno, da ima vsak sedanji in 
bodoči član DU Ormož  izredno priložnost, da se vključi v aktiv-
no delovanje društva.

Uradne ure DU Ormož so vsak petek med 8. in 10. uro v pisar-
ni na naslovu Ulica dr. Hrovata 8  Ormož.

Besedilo: MIJO KURPES, podpredsednik DU
Foto: Štefan Pintarič

na vzpostavitev Centra za duševno zdravje v Ormožu oziroma 
v regiji.
Duševno zdravje ni samo stvar zdravstvenega sektorja, am-
pak številnih drugih sektorjev, tudi politike
Centri se bodo v prihodnje povezovali z drugimi, že obstoje-
čimi službami – centri za socialno delo, šolskimi svetovalnimi 
službami, z lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami, ki 
delujejo v skrbi za boljše duševno zdravje Slovencev.
Z resolucijo bi tako uvedli regionalne centre za duševno zdravje, 
ki bodo kadrovsko in vsebinsko nadgradili službe za duševno 
zdravje ter omogočili sodelovanje in povezanost zgoraj naštetih. 
Namen je, da bi se skrb in obravnava ljudi s težavami v dušev-
nem zdravju v vseh življenjskih obdobjih čim bolj oblikovala v 
skupnosti, to je tam, kjer ljudje živijo.
V vsakem centru bo deloval tim strokovnjakov različnih strok 
iz zdravstveno-socialnega sektorja. Sodelovali bodo: zdravniki 
psihiatri in pedopsihiatri, klinični psihologi, socialni pedagogi, 
delovni terapevti, logopedi, specialni pedagogi, diplomirane in 
srednje medicinske sestre ter patronažne sestre.
Reorganizacija Psihiatrične bolnišnice Ormož
Poseben izziv za prihodnost predstavlja reorganizacija bolnišni-
ce, je povedal direktor Andraž Jakelj, mag. javne uprave, ki je 

na posvetu predstavil, kaj reorganizacija prinaša. Med drugim 
združevanje oddelkov, uvedba dnevne bolnišnice, posebni vhod 
za bolnike in drugo. Gre torej za prostorsko reorganizacijo, a 
tudi vsebinsko.

Dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psih., odstopila z mesta 
strokovne direktorice
Sicer se pa v Psihiatrični bolnišnici Ormož srečujejo še z eno 
novostjo: psihiatrinja Vesna Švab je po letu in pol odstopila z 
mesta strokovne direktorice. Do imenovanja novega strokov-
nega direktorja oziroma direktorice je kot v. d. (za največ eno 
leto) na njeno mesto stopila psihiatrinja in nevrologinja Biljana 
Stojcheska.



DNEVI IN VIKENDI 
ODPRTIH VRAT 
v letu 2019

Predstavitev ponudnikov in prireditev 
v sklopu dnevov in vikendov odprtih vrat 
destinacije JERUZALEM SLOVENIJA



Destinacija Jeruzalem Slovenija, ki združuje tri prleške 
občine, Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi,  skupaj 
s sosednjimi občinami, prvič v zgodovini enotno odpira 
svoja vrata. Več kot 50 ponudnikov, od najmanjših do 
največjih, vam bo predstavilo svojo ponudbo in z vami 
delilo tradicijo, zgodovino, del svojega življenja, košček 
srca in prleške düše.

Odličnost svoje ponudbe še posebej potrjujejo s pridelki 
in izdelki, ki so pridobili pravico do uporabe kolektivne 
blagovne znamke Jeruzalem Slovenija.

Izkusite čar tega ohranjenega koščka narave z naj-
čudovitejšimi sončnimi vzhodi in zahodi, ob terasah 
vinogradov, z dobro kapljico v kozarcu ter s pogačami, 
tünko in bučnim oljem na krožniku … Doživite naravo 
z žvrgolenjem ptic, razigranimi glasovi narave ob reki 
Dravi in pesmijo klopotcev v vinogradih. Spoznajte 
edinstven košček Slovenije, kjer se prepletajo tradicija, 
kultura, zgodovina, odlična kulinarika, vina za vse okuse 
sveta, pridelki, izdelki in nepozabna doživetja.

Drage popotnice, dragi popotniki,  
dobrodošli pri nas –  
dobrodošli v srce destinacije 
Jeruzalem Slovenija!

Destinacija 
JERUZALEM SLOVENIJA

Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž

GOSTILNA TRAMŠEK

GOSTIŠČE VINSKI HRAM JERUZALEM

IVANJKOVCI

Žerovinci 25b, 2259 Ivanjkovci  
t. 
e. 

040 856 176
zvonkoe4@gmail.com

DOV
VOV

PON.-NED.:
10.-22.

• Degustacija vina, 4 vrste: 6 €/osebo.
• Kulinarična doživetja.

DOV
VOV

PON.-TOR.: zaprto 
SRE.-SOB.:  11.-22. 
NED.: 11.-17.

• Kulinarične jedi in pijača po ceniku. V času VOV 10-odstotni popust.
“Domače prleške jedi in vrhunska Jeruzalemska vina.”

LEGENDA: 

DOV  
VOV

IZBRANA KAKOVOST Jeruzalem Slovenija
Ponudnik ima pridobljen certifikat izbrane kakovosti kolektivne 
blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, ki ponuja izbrano 
kakovost s prleško zgodbo, z domačnostjo in gostoljubnostjo, 
na način kot ga doživljamo in živimo lokalni prebivalci. 

kulinarika vino rokodelstvo pridelki s kmetije

dnevi odprtih vrat: 15. 4.-24. 10. 2019
vikendi odprtih vrat: 12.-14. 4. 2019 in 25.-27. 10. 2019

PONUDNIKI DNEVOV IN VIKENDOV 
ODPRTIH VRAT destinacije Jeruzalem 
Slovenija v letu 2019

t. 
e. 

031 253 067
info@brenholc.com

Jeruzalem 18, 2259 Ivanjkovci 

• Tradicionalno puljenje lanu na kmetiji pri Teti Marti in peka tradicionalnih 
prleških in zagorskih dobrot z gosti iz Margečana (Hrvaška).

• Degustacija pogač in prikaz predelave lanu: 8 €/osebo, otroci do 7 let 
brezplačno.

DOV
VOV

konec julija, 
začetek avgusta

GREGORC MARTA - dopol. dejavnost na kmetiji

t. 
e. 

02 719 40 81, 040 811 788
teta.marta@teleing.com

Cerovec Stanka Vraza 38, 2259 Ivanjkovci

• Voden ogled kleti.

• Degustacija vin in hrane po ceniku. 

• Degustacija 4 vrst vin + ogled kleti + slano pecivo: 4 €/osebo (vsak dodat-
en vzorec pri degustaciji 1,00 €/osebo).

• Degustacija 4 vrst vin + ogled kleti + prigrizek: 7 €/osebo (domača salama 
in sir, vsak dodaten vzorec pri degustaciji 1 €/osebo).

“Poleg prvega trsa je prva generacija naše rodbine v družino zasadila 
tudi močno ljubezen do vinogradništva. Naslednja generacija je do 
potankosti izpilila kvaliteto, današnja pa želi nadaljevati s tradicijo in 
radost ter užitek deliti tudi z vami.”

DOV
VOV

PON.-NED.: 
10.-20.

IZLETNIŠKO-VINOGARDNIŠKA KMETIJA RATEK

t. 
e. 

031 225 009, 02 719 60 40
info@ratek.si

Mali Brebrovnik 33a, 2259 Ivanjkovci

• Lončarska delavnica, prikaz raku peke keramike, obiskovalci si lahko sami 
naredijo izdelek, npr. podstavek za vročo posodo, ali na izdelek naslikajo sliko.

DOV
VOV

1. 6. 2019: 
10.-16.

KRAJNC ELIZABETA, LIZA LONČARIJA

t. 
e. 

070 861 440
krajnc.jelka@gmail.com

Lahonci 129, 2259 Ivanjkovci

aktivnosti v naravi nastanitve kulturna dediščina

• Degustacija vin: 6-9 €.

• Delavnice za otroke, joga, predstavitev rokodelskih ponudnikov, prleška 
kulinarika v Taverni.

DOV
VOV

po dogovoru

VINO KUPLJEN (JERUZALEM-SVETINJE) - LIDIJA, SAMO KUPLJEN

t. 
e. 

031 307 417
vino.kupljen@siol.net, www.vino-kupljen.com

Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci

• Prodaja več kot 100 lokalnih vin in ostalih lokalnih proizvodov.

• Vodene degustacije vin.

• Jahanje, ogled kleti-preše, stojnice lokalnih ponudnikov  
(Eko Prlekija d. o. o., Prleško konjeniško društvo Ivanjkovci ... ).

DOV
VOV

PET.: 16.-20.
SOB.: 14.-20.
NED.: 14.-18.

• Vina - bela in rdeča (bela vina od rednih trgatev do najvišjih predikatov 
različnih letnikov). Penina klasična metoda - rose.

• Bučno olje in olje grozdnih pečk.

• Degustacija 4 vzorcev vin (normalnih trgatev): 6 €.

DOV
VOV

PEP`S WINE D. O. O.

VINO KRAJNC - MILAN KRAJNC

t. 
e. 

t. 
e. 

041 846 116

041 518 285

katja@pepswine.com

info@vinokrajnc.com, www.vinokrajnc.com

Svetinje 11, 2259 Ivanjkovci

Lahonci 50, 2259 Ivanjkovci Po dogovoru; 
praviloma smo
vedno dosegljivi. 

• Vino.

• Kokošja jajca.

• Voden ogled kmetije.

DOV
VOV

PET.-NED.: 
10.-20.

KMETIJA LUKMAN

t. 
e. 

Lača ves 10, 2276 Kog
041 247 982
irena.lukman@siol.net

VINO EMIL TROP
Lahonci 36a, 2259 Ivanjkovci
t. 
e. 

031 373 001
vino.trop@gmail.com

DOV
VOV

po predhodni 
najavi

• Buteljčna vina po ceniku.
• Degustacija 5 vzorcev vina: 7 €.

“Nagradite sebe in svoje prijatelje z vinom, ki vam ostane v prijetnem 
spominu.”

VINOGRADNIŠTVO MIRAN TROP
DOV
VOV

vse dni po 
predhodni 
najavi

• Ogled kmetije, degustacija 5 vzorcev vin: 7 €/osebo.

t. 
e. 

041 919 090
miran.trop1@siol.net

Runeč 65, 2259 Ivanjkovci

• VOV stojnice pred TIC-em (vino, med … ) (Čebelarstvo Tigeli, Vinoreja 
Kaučič, Lončarstvo Žuman ... )

DOV
VOV

15. nov. - april: 
SOB.-NED.: 10.-16.
april - 15. nov.: 
PON.-NED.: 10.-18.
VOV: 12.-17.

TIC JERUZALEM, TIRS, BOŠTJAN IVANJŠIČ

t. 
e. 

Jeruzalem 8, 2259 Ivanjkovci
031 812 620
ticjeruzalem@gmail.com

KOG

• Ogled kleti in degustacija.

• Vrhunska vina.

• Degustacija 5 vrst vina: 10 €.

DOV
VOV

vsak dan 
po predhodni 
najavi

PRA-VINO ČURIN-PRAPOTNIK

t. 
e. 

Kog 14-15 2276 Kog
041 329 429
info@pra-vino.si



GOSTILNA TRAMŠEK

GOSTIŠČE VINSKI HRAM JERUZALEM

IVANJKOVCI

Žerovinci 25b, 2259 Ivanjkovci  
t. 
e. 

040 856 176
zvonkoe4@gmail.com

DOV
VOV

PON.-NED.:
10.-22.

• Degustacija vina, 4 vrste: 6 €/osebo.
• Kulinarična doživetja.

DOV
VOV

PON.-TOR.: zaprto 
SRE.-SOB.:  11.-22. 
NED.: 11.-17.

• Kulinarične jedi in pijača po ceniku. V času VOV 10-odstotni popust.
“Domače prleške jedi in vrhunska Jeruzalemska vina.”

LEGENDA: 

DOV  
VOV

IZBRANA KAKOVOST Jeruzalem Slovenija
Ponudnik ima pridobljen certifikat izbrane kakovosti kolektivne 
blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, ki ponuja izbrano 
kakovost s prleško zgodbo, z domačnostjo in gostoljubnostjo, 
na način kot ga doživljamo in živimo lokalni prebivalci. 

kulinarika vino rokodelstvo pridelki s kmetije

dnevi odprtih vrat: 15. 4.-24. 10. 2019
vikendi odprtih vrat: 12.-14. 4. 2019 in 25.-27. 10. 2019

PONUDNIKI DNEVOV IN VIKENDOV 
ODPRTIH VRAT destinacije Jeruzalem 
Slovenija v letu 2019

t. 
e. 

031 253 067
info@brenholc.com

Jeruzalem 18, 2259 Ivanjkovci 

• Tradicionalno puljenje lanu na kmetiji pri Teti Marti in peka tradicionalnih 
prleških in zagorskih dobrot z gosti iz Margečana (Hrvaška).

• Degustacija pogač in prikaz predelave lanu: 8 €/osebo, otroci do 7 let 
brezplačno.

DOV
VOV

konec julija, 
začetek avgusta

GREGORC MARTA - dopol. dejavnost na kmetiji

t. 
e. 

02 719 40 81, 040 811 788
teta.marta@teleing.com

Cerovec Stanka Vraza 38, 2259 Ivanjkovci

• Voden ogled kleti.

• Degustacija vin in hrane po ceniku. 

• Degustacija 4 vrst vin + ogled kleti + slano pecivo: 4 €/osebo (vsak dodat-
en vzorec pri degustaciji 1,00 €/osebo).

• Degustacija 4 vrst vin + ogled kleti + prigrizek: 7 €/osebo (domača salama 
in sir, vsak dodaten vzorec pri degustaciji 1 €/osebo).

“Poleg prvega trsa je prva generacija naše rodbine v družino zasadila 
tudi močno ljubezen do vinogradništva. Naslednja generacija je do 
potankosti izpilila kvaliteto, današnja pa želi nadaljevati s tradicijo in 
radost ter užitek deliti tudi z vami.”

DOV
VOV

PON.-NED.: 
10.-20.

IZLETNIŠKO-VINOGARDNIŠKA KMETIJA RATEK

t. 
e. 

031 225 009, 02 719 60 40
info@ratek.si

Mali Brebrovnik 33a, 2259 Ivanjkovci

• Lončarska delavnica, prikaz raku peke keramike, obiskovalci si lahko sami 
naredijo izdelek, npr. podstavek za vročo posodo, ali na izdelek naslikajo sliko.

DOV
VOV

1. 6. 2019: 
10.-16.

KRAJNC ELIZABETA, LIZA LONČARIJA

t. 
e. 

070 861 440
krajnc.jelka@gmail.com

Lahonci 129, 2259 Ivanjkovci

aktivnosti v naravi nastanitve kulturna dediščina

• Degustacija vin: 6-9 €.

• Delavnice za otroke, joga, predstavitev rokodelskih ponudnikov, prleška 
kulinarika v Taverni.

DOV
VOV

po dogovoru

VINO KUPLJEN (JERUZALEM-SVETINJE) - LIDIJA, SAMO KUPLJEN

t. 
e. 

031 307 417
vino.kupljen@siol.net, www.vino-kupljen.com

Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci

• Prodaja več kot 100 lokalnih vin in ostalih lokalnih proizvodov.

• Vodene degustacije vin.

• Jahanje, ogled kleti-preše, stojnice lokalnih ponudnikov  
(Eko Prlekija d. o. o., Prleško konjeniško društvo Ivanjkovci ... ).

DOV
VOV

PET.: 16.-20.
SOB.: 14.-20.
NED.: 14.-18.

• Vina - bela in rdeča (bela vina od rednih trgatev do najvišjih predikatov 
različnih letnikov). Penina klasična metoda - rose.

• Bučno olje in olje grozdnih pečk.

• Degustacija 4 vzorcev vin (normalnih trgatev): 6 €.

DOV
VOV

PEP`S WINE D. O. O.

VINO KRAJNC - MILAN KRAJNC

t. 
e. 

t. 
e. 

041 846 116

041 518 285

katja@pepswine.com

info@vinokrajnc.com, www.vinokrajnc.com

Svetinje 11, 2259 Ivanjkovci

Lahonci 50, 2259 Ivanjkovci Po dogovoru; 
praviloma smo
vedno dosegljivi. 

• Vino.

• Kokošja jajca.

• Voden ogled kmetije.

DOV
VOV

PET.-NED.: 
10.-20.

KMETIJA LUKMAN

t. 
e. 

Lača ves 10, 2276 Kog
041 247 982
irena.lukman@siol.net

VINO EMIL TROP
Lahonci 36a, 2259 Ivanjkovci
t. 
e. 

031 373 001
vino.trop@gmail.com

DOV
VOV

po predhodni 
najavi

• Buteljčna vina po ceniku.
• Degustacija 5 vzorcev vina: 7 €.

“Nagradite sebe in svoje prijatelje z vinom, ki vam ostane v prijetnem 
spominu.”

VINOGRADNIŠTVO MIRAN TROP
DOV
VOV

vse dni po 
predhodni 
najavi

• Ogled kmetije, degustacija 5 vzorcev vin: 7 €/osebo.

t. 
e. 

041 919 090
miran.trop1@siol.net

Runeč 65, 2259 Ivanjkovci

• VOV stojnice pred TIC-em (vino, med … ) (Čebelarstvo Tigeli, Vinoreja 
Kaučič, Lončarstvo Žuman ... )

DOV
VOV

15. nov. - april: 
SOB.-NED.: 10.-16.
april - 15. nov.: 
PON.-NED.: 10.-18.
VOV: 12.-17.

TIC JERUZALEM, TIRS, BOŠTJAN IVANJŠIČ

t. 
e. 

Jeruzalem 8, 2259 Ivanjkovci
031 812 620
ticjeruzalem@gmail.com

KOG

• Ogled kleti in degustacija.

• Vrhunska vina.

• Degustacija 5 vrst vina: 10 €.

DOV
VOV

vsak dan 
po predhodni 
najavi

PRA-VINO ČURIN-PRAPOTNIK

t. 
e. 

Kog 14-15 2276 Kog
041 329 429
info@pra-vino.si
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• Degustacija vin, kulinarika.

• Voden ogled kleti, delo v goricah, gobarjenje.

DOV
VOV

PON.-NED.:
8.-22.

MILAN HLEBEC, dop. dejavnost na kmetiji -  
TURISTIČNA KMETIJA HLEBEC

t. 
e. 

031 699 229
tkhlebec@gmail.com

Kog 108, 2276 Kog

• Ogled Košarkine hiše.

• Degustacija: 5 vzorcev in prigrizek: 6 €/osebo.

• Ogled etnološke zbirke in kozarec vina: 2,5 €/osebo. 

• Vina.

DOV
VOV

en dan v mesecu, 
med vikendi po 
dogovoru:10.-20.

KOŠARKINA HIŠA - TURISTIČNO IN KULTURNO DRUŠTVO KOG

t. 
e. 

041 739 196
tone.luskovic@gmail.com

Kog 4, 2276 Kog

• Degustacija vrhunskih buteljčnih vin: 1€/vzorec/osebo.

DOV
VOV

PON.-NED.: 14.-20.
VOV: 12.-14. 4.
od 10.00 naprej

VINO PLEMENIČ

t. 
e. 

041 896 876, 040 213 054
miran.plemenic@amis.net, matejplemenic@gmail.com

Kog 93, 2276 Kog

• Vino, kulinarika.

DOV
VOV

PUKLAVEC BLAŽ

t. 
e. 

041 916 343
info.jeruzalempuklavec@gmail.com

Zasavci 21, 2275 Miklavž pri Ormožu

• Voden ogled ekokampa in predstavitev ponudbe raftinga. 

“Košček raja za iskalce miru, ljubitelje narave in nepozabnih srečanj.”

DOV
VOV

maj-september:
vsaka 2. sobota 
v mesecu: 10.-18.

TEMPLARJEVO POSESTVO ECO CAMP

t. 
e. 

041 826 549
info@muramar.si, http://muramar.si

Kog 26, 2276 Kog

MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

• Vino.

• Voden ogled temnarja.

DOV
VOV

apr., maj,
okt., nov.:
SOB.-NED.: 14.-18.
in po dogovoru

VINARSTVO ČURIN-TEMNAR

t. 
e. 

031 692 253, 031 423 441
info@curin-temnar.si, curinstanko@gmail.com

Vuzmetinci 33a, 2275 Miklavž pri Ormožu

VINO GLAVINIĆ
Vinski vrh 6, 2275 Miklavž pri Ormožu
t. 
e. 

041 322 184
mgm.glavinic@gmail.com

DOV
VOV

15. apr.-15. jul.,
20. sept.-15. okt.:
PET.-SOB.: 12.-16.
31. 5., 1. 6.: zaprto

• Vina, sokovi.

• Degustacija 3 vzorcev vin po izbiri, kruh in sir: 4,5 €. 

• Degustacija 1 vzorec vina: 1 €. 

• Vinska pravljica, Martinovanje. Pridruženi lokalni ponudniki: 4. 5. 2019, 
6. 7. 2019, 5. 10. 2019 - kmetija Štuhec Sveti Tomaž ... 

• Ogled gasilskega doma, muzejske zbirke, po dogovoru vam pripravimo 
tudi pravo prleško malico (domači kruh, zaseka, klobase z neomejeno 
količino lokalnega vina in soka).

DOV
VOV

GASILSKI MUZEJ PGD MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

t. 
e. 

041 388 059
fekonja.mirko@siol.net

Miklavž pri Ormožu 30, 2275 Miklavž pri Ormožu po dogovoru

• Voden ogled kmetije in okolice, v kateri deluje. 

• Vino. 

• Degustacija vina.

• Možne so delavnice za otroke in odrasle.

DOV
VOV

prva nedelja v 
mesecu: 13.-17.
in po dogovoru

VINOGRADNIŠTVO KRNIČAR

t. 
e. 

Veliki Brebrovnik 71, 2275 Miklavž pri Ormožu
041 764 435
stanko.krnicar@gmail.com, marcela.krnicar@gmail.com

VINO ŠTAMPAR
DOV
VOV

PET.: 12.-24.

• Vino, grozdje. 
• Degustacije.

t. 
e. 

041 739 396
vinojernej@gmail.com

Kajžar 43, 2275 Miklavž pri Ormožu

• Vino. 

• Degustacija vina in prigrizek.

• Ogled kmetije in kleti.

DOV
VOV

• Vino. 

• Leseni izdelki.

• Ogled kleti in degustacija vin.

DOV
VOV

VOV:
25.-27. 10.: 
po dogovoru

VINOGRADNIŠTVO LESJAK, SMEJ URŠKA

VINOGRADNIŠTVO MALEC

t. 
e. 

Vuzmetinci 22, 2275 Miklavž pri Ormožu

t. 
e. 

Veliki Brebrovnik 101, 2275 Miklavž pri Ormožu

051 428 700
lesjak.urska@gmail.com

051 356 408
vino.malec@gmail.com

• Voden ogled kleti in vinogradov. 

• Degustacija 5 vrst vina: 5 €/osebo. 

• Po dogovoru tudi možnost izvedbe delavnic za otroke.

“Okusi, ki prepričajo.”

DOV
VOV

PET.-NED.: 
10.-20.

VINOGRADNIŠTVO PESRL

t. 
e. 

041 612 413
stanko.pesrl@gmail.com

Kajžar 24, 2275 Miklavž pri Ormožu

• Program: krajši kulturni program, druženje s stanovalci, svojci, 
zaposlenimi, pogostitev, tržnica lastnih izdelkov - izdelkov stanovalcev.

DOV
VOV

Pozdrav jeseni ,
4. 10. 2019:
13.-15.

CSO ORMOŽ, CENTER ZA STAREJŠE OBČANE, D. O. O.

t. 
e. 

02 741 62 01
info@cso-ormoz.si

Ul. Dr. Hrovata 10a, 2270 Ormož

• V času VOV voden ogled hostla.

• Nočitve po ceniku.

DOV
VOV

PON.-NED.: 0.-24.
po predhodni najavi 
VOV: 12. 4.: ob 13h

25.10.: ob 9h

HOSTEL ORMOŽ

t. 
 

051 337 200
Kerečičev trg 11, 2270 Ormož

• Kulinarika in pijača po ceniku. V času VOV 10-odstotni popust.

“Hiša ribjih in mesnih specialtet.”

DOV
VOV

PON.: zaprto
TOR.-PET.: 10.-17.
SOB.: 10.-22.
NED.: 10.-16.
skupine po dogovoru

• Kulinarika in nočitve. V času VOV 10-odstotni popust.

DOV
VOV

GOSTILNA ČRNI RIBIČ

GOSTIŠČE PROSNIK

t. 
e. 

t. 
e. 

041 604 013

041 365 147

crni.ribic@gmail.com

janez.prosnik@gmail.com, www.gostilna-prosnik.si

Frankovci 2a, 2270 Ormož

Hardek 34e, 2270 Ormož NED.-ČET.: 7.-23.
PET.-SOB.: 7.-24.

ORMOŽ



• Voden ogled kmetije.

• Mesni izdelki.

• Kmečka malica.

“Na kmetiji rojeno, vzrejeno, zaklano, predelano in prodano!”

DOV
VOV

PON.-NED.: 
10.-13.

KMETIJA OZMEC

t. 
e. 

031 651 762
ozmec.olga@gmail.com

Cvetkovci 46, 2273 Podgorci

• Prodaja in pokušnja vina po ceniku.
“Vinska klet KOGL (od leta 1542) leži na rahli vzpetini nad Veliko Nedeljo, od koder 
se odpira veličasten pogled po pokrajini. Posestvo s trdoživo dvestoletno lipo ob 
kateri stoji gosposka zidanica iz leta 1820, zaznamuje čut za estetiko in značaj 
ustvarjalnosti, povezan z raznovrstnimi kulturno-umetniškimi oblikami in dogodki. 
Skupaj s karakterno prepoznavnimi vini tvori mogočno celoto, ki predstavlja več kot 
vredno doživetje za telo in dušo.”

DOV
VOV

PON.-PET.: 
12.-15.t. 

e. 
041 790 800, 02 713 60 60
info@kogl.net, www.kogl.net

Velika Nedelja 23, 2274 Velika Nedelja

VELIKA NEDELJA

SREDIŠČE OB DRAVI

KOGL VINSKA KLET/WINERY

• Ponudba s cenika.

• Voden ogled vrta, delavnica za vse generacije, lokalna kulinarika in vino, 
domači napitki z vrta: 20 €/osebo, otroci do 7 let brezplačno.

• Nujna predhodna prijava do 15. 5. 2019.

DOV
VOV

18. 5. 2017:
15.-17.t. 

e. 
041 220 024
prleski.vrt@gmail.com

Mihovci 33, 2274 Velika Nedelja
PRLEŠKI VRT ANITA BOLČEVIČ

TURISTIČNA KMETIJA SONJA OZMEC
Senešci 83, 2274 Velika Nedelja
t. 
e. 

041 603 961
ozmec.mitja@siol.net

DOV
VOV

• Dan odprtih vrat domače obrti - kmetije.

• Kulinarika.

• Vino.

• Leseni izdelki.

• Delavnice za odrasle in otroke.

• Dobrodošlica, kulinarika, vino, pijače, izdelek spominek: 20 €.

• Ogled kmetije, nasada borovnic, reja angus goveda.

• Bio borovnice, marmelada.

• Brezplačna pokušina bio borovnic.

DOV
VOV

29. 6. 2019: 
9.-15.

EKO KMETIJA KOLARIČ

t. 
e.

Godeninci 38, 2277 Središče ob Dravi
031 520 109
kolaric.jure@gmail.com

PON.-NED.: 
10.-20., DOV: 2. 
vikend v juniju 

• Ocvirkovka, prekajen jezik, domače jedi.

DOV
VOV

GOSTILNA MARTA

t. 
e. 

031 809 191, s. www.gostilna-marta.si
letonja.franc@siol.net; tomaz.tomazic12@gmail.com

Cvetkovci 50, 2273 Podgorci PON.-SOB.

Zidanica Malek

• Ogled nove kleti in degustacije.

• Degustacija vina (3 vrste): 6 €/osebo.

• Degustacija vina (6 vrst): 12 €/osebo. 

“Obiščite nas v novi kleti ter poskusite vina, ki so odličen predstavnik 
sorte, letnika in našega vinorodnega okoliša.”

DOV
VOV

PET.-NED.: 
12.-18.
in po dogovoru

• Predstavitev podjetja in dejavnosti.

• EKO zeliščni izdelki: čaji, tinkture, mila, žganja, sirupi, mazila, olja.

• Degustacija zeliščnih izdelkov.

• Predavanje o zdravilnih rastlinah, predstavitev podjetja in degustacija 
izdelkov, 2 €/osebo.

“BOTANIK je 100-% naravnega izvora, ekološko in ročno pridelan, obran in 
pakiran v Prlekiji.”

DOV
VOV

PON.-PET.: 9.-15.
VOV: 8.-16. 

• Lokalni ponudniki (14. 4. 2019 Eko Prlekija d. o. o., Teta Marta, Kmečka sirarna 
in predelava mesa Perc, Darilni butik ročnih del Viktorija Fric, ZUDV Dornava PE VDC 
Ormož, Kmetija Bezjak, Peka kruha Cvetka Krabonja, Vinogradništvo Kukovec, Jasmina 
Venta Orgonchyart By Jasmin, Unikat za vsak dan Tanja Moravec, Kmetija Dimitrovski-
Rajh, Kmetija Štuhec, Kmetija Sever, Branka Janežič, Leseni spominki Cer Valerija ... ).

“Lokalni pridelki in izdelki so naša prihodnost.”

DOV
VOV

PET.: 8.-12.

VERUS VINOGRADI D. O. O.

ZAVOD 100 % BOTANIK ORMOŽ SO.P.

TRŽNICA ORMOŽ

t. 
e. 

Ljutomerska cesta 36, 2270 Ormož

t. 
e. 

Kerenčičev trg 2, 2270 Ormož

t. 
 

Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož

02 741 54 40, 041 328 335
info@verusvino.com

051 616 302
info@botanik.si

051 337 200

• Voden ogled vrta in sadik, prostovoljni prispevki.

DOV
VOV

27.-29. 4. 2019:
po dogovoru

VRT ALOJZA ŠKRJANCA

t. 
Hardek 9b, 2270 Ormož

051 262 605

• Voden ogled.

• Med.

• Delavnica za otroke in odrasle.

DOV
VOV

vikend v 
maju/juniju, 
ko se toči med
VOV: po dogovoru

ČEBELARSTVO MARIN

t. 
e. 

051 209 683
marinpeter30@gmail.com

Cvetkovci 30a, 2273 Podgorci

• Muzejska zbirka.

DOV
VOV

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE DEDIŠČINE PRLEŠKI ŽELEZNIČAR

t. 
e. 

041 526 517
prleski.zeleznicar@gmail.com

Osluševci 48, 2273 Podgorci PON.-NED.: 
po dogovoru
VOV: SOB: 9.-14.

PODGORCI

PUKLAVEC FAMILY WINES D. O. O.
Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož
t. 
e. 

02 741 57 25
dzidaric@puklavecfamily.com

DOV
VOV

ZIDANICA MALEK
apr.: ob vikendih
1. maj-11. nov.:
PON.-NED.: 11.-18.
KLET ORMOŽ
PON.-PET.: 8.-16.
SOB.: 8.-12., NED.: zaprto

• Vodena degustacija 4 vin (posebnosti), možnost udeležbe na delavnici 
oz. predavanju o šiponu in kulturi pitja vina, delavnica izdelava upo-
rabnih stvari iz zamaškov, kulinarika lokalnih ponudnikov: 8 €/osebo.

• Vodena degustacija 4 vin (posebnosti), možnost udeležbe na delavnici  
in darilo: 8 €/osebo.

• Na DOV popusti za nakup.

“Najboljše stvari v življenju je treba deliti z drugimi.”

Čebele na delu.



MAJ

7.00
9.00
12.30

ribnik Ormož

tekma za pokal “Destinacije 
Jeruzalem Slovenija”

RIBIŠKO TEKMOVANJE
Ribiška družina Ormož
Ob ribniku 1, 2270 Ormož
t. 
e.

031 776 755 - Rado
 info@rd-ormoz.si, tajnik@rd-ormoz.si

Ormož-Ivanjščica
pozno popoldne, ponoči

lahka pot, 4 ure, predprijava

19. 4. 2019

LUNIN POHOD
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.si

zbor
tekma 
razglasitev rezultatov Grabe, Središče ob Dravi

Avtocenter Ormož/Hardek

11.00

ves dan

spretnostna tekma za  
jahače, tekmi dvovpreg in 
enovpreg, tekmi kočij  
za ženske

panoramska vožnja, koncert

4. 5. 2019

11. 5. 2019

MEDNARODNO SREČANJE KOČIJ 

18. MOTO SREČANJE 

Konjeniško društvo Središče ob Dravi
Grabe 22, 2277 Sredisce ob Dravi

Moto klub Ormož C’est bon 
Opekarniška cesta 1, 2270 Ormož

t. 
e.

t. 
e.

041 513 852

040 717 052

irena.majcen@gmail.com

oi.ormoz@jskd.si

Vinska cesta
od 8.00 naprej

vsesplošno dogajanje

1. 5. 2019

PRVOMAJSKO POPOTOVANJE PO VINSKIH CESTAH  
ZA KOLESARJE IN POHODNIKE, VTC 14 IN VTC 15

informacije o pohodih na TIC Ormož

t. 
e.

051 634 311, 02 741 53 56
tic@tksormoz.si

iz Ormoža

Dom kulture Ormož

Središče ob Dravi

8.-14.

8 ur, predprijava

lutkarji se predstavijo

kulturne, zabavne in
športne prireditve

22. 4. 2019

26. 4. 2019

APRIL

KOLESARJENJE ORMOŽ TRAKOŠČAN

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož

Občina Središče ob Dravi 
Trg Talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

t. 
e.

t. 
e.

t. 
e.

051 204 784, 041 698 741

041 256 463

02 741 66 10

info@pdrustvo-mmormoz.si

oi.ormoz@jskd.si

obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net

Podgorci

ocenjevanje vin, 
zbiranje vzorcev: 24. 4., 
podelitev priznanj: 17. 5.

27. 4. 2019

PRAZNIK VINA IN DOMAČIH JEDI TER OCENJEVANJE VIN
TD Podgorci
Podgorci 80, 2273 Podgorci
t. 
e.

041 457 024 - Natalija, 041 960 794 - Martin
martin.kukovec@gmail.com

Sveti Tomaž

ocenjevanje tradicionalne 
prleške jedi postržjače

KONEC APRILA - ZAČETEK MAJA

DAN PRLEŠKE KULINARIKE
Turistično društvo Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 44, 2258 Sv. Tomaž
t. 
e.

02 719 50 64
info@tip-svtomaz.si

Tržnica Ormož
od 8.00 naprej

delavnice na temo Zemlje

VELIKA TRŽNICA OB DNEVU ZEMLJE IN DELAVNICE
Občina Ormož
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
t. 
e.

02 741 53 00
obcina.ormoz@ormoz.si

Dom kulture Ormož

18.-20.

vstopnina 3 €

18. 5. 2019

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. 
e.

041 256 463
oi.ormoz@jskd.si

Javni zavod TKŠ Ormož in Društvo 
vinogradnikov Jeruzalem
t. 
e.

041 386 037, 051 634 311, 02 741 53 56
tic@tksormoz.si

grajsko dvorišče Ormož

predstavitev vinogradnikov

15. 6. 2019

FESTIVAL VIN DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA

Bela dvorana
Grajske pristave Ormož
10.-12.

pevci se predstavijo

17. 5. 2019

REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. 
e.

041 256 463
oi.ormoz@jskd.si

Ormož-Stanovno-Runeč

lahka pot, 4 ure, predprijava

LUNIN POHOD
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.sipozno popoldne, ponoči

Mestna graba Ormož
ves dan

delavnice, športni dogodki, 
zvečer koncert Siddharta

ZBUDI SE ORMOŽ
KLUB ormoških Študentov
Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož
t. 
e.

051 268 052 - Miha
klubkos@gmail.com

Središče ob Dravi

Pavlovski vrh Libanja

SOB.: 14., NED.: 9.

od 10.00 naprej

mednarodna dirka starodobnih 
dirkalnih motociklov

pohod med kletmi, zabava

25.-26. 5. 2019

25. 5. 2019

MOTODIRKA CLASSIC TT

ODPRTE KLETI PAVLOVSKI VRH LIBANJA

Društvo starih vozil Središče ob Dravi
Partizanska ulica 2, 2277 Središče ob Dravi

TD Pavlovski vrh Libanja
Pavlovski vrh 28, 2259 Ivanjkovci

t. 
e.

t. 
e.

041 297 167

070 449 665 - Jože

slovenijaclassictt@gmail.com

petralah78@gmail.com

JUNIJ

Ormoška planinska pot

turno koles. 9 ur, predprijava

2. 5. 2019

KOLESARJENJE PO ORMOŠKI PLANINSKI POTI
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.si

Prireditve od junija naprej bodo objavljene v naslednjih Ormoških novicah. 
Podrobne informacije o prireditvah, ki se odvijajo čez vse leto, najdete na 
spletni stran www.jeruzalem-slovenija.si, med njimi tudi naša največja 
prireditev Martinovanje v Ormožu in Antonovanje na Kogu, obe prireditvi 
sta prejeli pravico do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija.
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• Slaščice, pekovsko pecivo pekarne Prosnik.

• Polenka.

• Česanje in jahanje konj, stik s konjem.

• Degustacija: 5 €/osebo.

• 1 ura jahanja, degustacija sladoleda, sladic, pekovskih izdelkov, polenka: 
15 €/osebo (jahanje naenkrat max. 3 osebe).

• Jahanje 1 ura: 10 €/osebo (naenkrat max. 3 osebe).

• Možnost izposoje koles: brezplačno.

• DOV: 13. 4. 2019, 11. 5. 2019, 8. 6. 2019, 13. 7. 2019, 10. 8. 2019, 
14. 9. 2019, 12. 10. 2019: 10.-18.

DOV
VOV

SLAŠČIČARNA IN OKREPČEVALNICA PRI RUPERTU, 
ALEKSANDRA OZMEC S. P.

t. 
e. 

041 238 046
slascicarnarupert@gmail.com

Slovenska cesta 53, 2277 Središče ob Dravi
PON., SRE.-SOB.:
6.30-22.00, NED. in 
prazniki: 7.-22.,
TOR.: 6.30-12.00

• Ponudba po ceniku (kosila, nedeljska kosila, eventi, hišne in lokalne jedi - trganci, 
domači namazi, bučna juha, sladice idr.).

• Degustacija piva Skolibeer.

• Nedeljsko kosilo, 4-hodni meni s pijačo Skolibeer 3 dcl ali buteljčno vino 
1 dcl domačih proizvajalcev: 15 €/osebo.

DOV
VOV

PON.-ČET.: 7.-20.
PET.-SOB.: 7.-23.
NED.: 9.-18.

t. 
e. 

040 215 197
pivnicafolk@gmail.com

Slovenska cesta 55, 2277 Središče ob Dravi
TA FOLK D. O. O.

SVETI TOMAŽ

• Ogled pivovarne, degustacija piva: 1 €/vzorec (2dl).

“Unikatna mikro/nano pivovarna s stilom.”

DOV
VOV

13. 4.:
11.-15.

SKOLIBER MATEJ

t. 
e. 

031 236 977
matej.skoliber@gmail.com

Grabe 7, 2277 Središe ob Dravi

• Ogled kmetije in predstavitev reje konj, prostovoljni prispevki.

• Vožnja s kočijo, prostovoljni prispevki.

DOV
VOV

13.4.:
po dogovoru

KMETIJA KOLARIČ

t. 
e.

Obrež 86, 2277 Središče ob Dravi
041 818 945
teodor.kolaric@gmail.com

• Ogled z degustacijo.

• Vsi izdelki v Oljarni in izdelki loklanih ponudnikov (Vesna Žerjav).

• Degustacija bučnega olja in ostalega v ponudbi.

• Delavnice za otroke in odrasle samo za Praznik buč.

• Degustacija z ogledom filma za VOV.

• Polna degustacija ob ostalih dnevih, po predhodni najavi.

• Po dogovoru za skupine od 10 oseb. V času VOV je cena za polno 
degustacijo 3 €/osebo, ostale dni 4,90 €/osebo. Degustacija zajema: bučno 
olje, hladno stiskana olja, bučnice slane in sladke, bučni namaz, skuta z 
bučnim oljem, bučna rulada in biskvit ter brezplačna zloženka z recepti.

“Poglej, pojej in se oljovo dobro imej.”

DOV
VOV

PON.-PET.: 8.-14. 
SOB.: 8.-11. 
NED.: zaprto
VOV: 
PET.-NED.: 9.-15. 
7. 9. 2019 - Praznik 
buč: 10.-16.

JERUZALEM SAT OLJARNA IN MEŠALNICA D. O. O.

t. 
e. 

Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi
051 439 049
ogledi@oljarna-sredisce.si, www.oljarna-sredisce.si

Tlačenka z bučnim oljem.

Ormoške lagune

mestne ulice Ormoža

PET.: 15.-17., SOB., NED.: 9.-12.

od 7.00 naprej

vodeni ogledi

tradicionalni sejem na  
cvetni petek in velika cvetna 
tržnica, delavnica izdelovanja 
prleških presmecev

12.-14. 4. 2019

OGLED NARAVNEGA REZERVATA ORMOŠKE LAGUNE

SEJEM NA CVETNI PETEK

APRIL

Naravni rezervat Ormoške lagune - 
DOPPS, Ormož

Občina Ormož
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

t. 
e.

t. 
e.

051 395 514 - Dominik Bombek

02 741 53 00

dominik.bombek@dopps.si

obcina.ormoz@ormoz.si

LEGENDA: 

DOV  
VOV

TEMATIKA:

posebnosti lokacija prireditve
čas/ura prireditve

dnevi odprtih vrat: 15. 4.-24. 10. 2019
vikendi odprtih vrat: 12.-14. 4. 2019 in 25.-27. 10. 2019

PRIREDITVE V SKLOPU DNEVOV IN 
VIKENDOV ODPRTIH VRAT destinacije 
Jeruzalem Slovenija v letu 2019

organizator

šport narava tradicija

12. 4. 2019

ODPRTJE ARHEOLOŠKE RAZSTAVE GOSPODARJI PREHODA
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož,  
Enota Ormož, Grajski trg 1, 2270 Ormož
t. 
e.

02 741 53 56
nevenka.korpic@gmail.com

Grajska pristava Ormož
ob 18.00

Grajski park Ormož
14.-16.

otroci spoznajo posebnosti parka

 LOV NA ZAKLAD PO ORMOŠKEM GRAJSKEM PARKU
 JZ TKŠ Ormož in PMPO, enota Ormož
Grajski trg 3 2270 Ormož
t. 
e.

051 634 311
tic@tksormoz.si

nogometni stadion Ormož
13.30

15.00
16.00

otvoritev tribun in stadiona

13. 4. 2019

NOGOMETNI TURNIR
NK Ormož
Ptujska cesta 12d, 2270 Ormož
t. 
e.

041 365 351 - Franci
nk.ormoz@teleing.comžupanska tekma  

župani : veterani NK Ormož

slavnostna otvoritev tribun in nogometnega stadiona
ligaška tekma NK Ormož : Grajena

Jeruzalemska vinska cesta

program na  
www.pdrustvo-mmormoz.si

POHOD MED GORICAMI
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.si

od 9.00 naprej• Med, degustacija medu.

DOV
VOV

vsako 1. soboto 
v mesecu od maja  
do okt.: 8.-12.,  
tudi po dogovoru

t. 
e. 

041 444 840
jbrumen@gmail.com

G. Ključarovci 7a, 2258 Sveti Tomaž
ČEBELARSTVO BRUMEN

• Ogled muzeja - stare kmečke hiše in degustacija vina.

DOV
VOV

maj-junij: 
NED.: 13.-16.
PON.-NED.: po 
dogovoru med 9.-17.

t. 
e. 

041 396 508, 041 290 184
anton.brumen@gmail.com, www.kletmuzejbrumen.si

Koračice 57, 2258 Sveti Tomaž
KLET MUZEJ BRUMEN

TRŽNICA SVETI TOMAŽ
Center Svetega Tomaža
t. 
e. 

031 261 219
info@tip-svtomaz.si

DOV
VOV

• Lokalni ponudniki (Kmetija Štuhec, Kmetija Dimitrovski Rajh, Čebelarstvo Brumen ... ).

“Lokalni pridelki in izdelki so naša prihodnost.”

NED.: 8.-12.

Ptuj na prehodu iz bronaste  
v železno dobo



MAJ

7.00
9.00
12.30

ribnik Ormož

tekma za pokal “Destinacije 
Jeruzalem Slovenija”

RIBIŠKO TEKMOVANJE
Ribiška družina Ormož
Ob ribniku 1, 2270 Ormož
t. 
e.

031 776 755 - Rado
 info@rd-ormoz.si, tajnik@rd-ormoz.si

Ormož-Ivanjščica
pozno popoldne, ponoči

lahka pot, 4 ure, predprijava

19. 4. 2019

LUNIN POHOD
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.si

zbor
tekma 
razglasitev rezultatov Grabe, Središče ob Dravi

Avtocenter Ormož/Hardek

11.00

ves dan

spretnostna tekma za  
jahače, tekmi dvovpreg in 
enovpreg, tekmi kočij  
za ženske

panoramska vožnja, koncert

4. 5. 2019

11. 5. 2019

MEDNARODNO SREČANJE KOČIJ 

18. MOTO SREČANJE 

Konjeniško društvo Središče ob Dravi
Grabe 22, 2277 Sredisce ob Dravi

Moto klub Ormož C’est bon 
Opekarniška cesta 1, 2270 Ormož

t. 
e.

t. 
e.

041 513 852

040 717 052

irena.majcen@gmail.com

oi.ormoz@jskd.si

Vinska cesta
od 8.00 naprej

vsesplošno dogajanje

1. 5. 2019

PRVOMAJSKO POPOTOVANJE PO VINSKIH CESTAH  
ZA KOLESARJE IN POHODNIKE, VTC 14 IN VTC 15

informacije o pohodih na TIC Ormož

t. 
e.

051 634 311, 02 741 53 56
tic@tksormoz.si

iz Ormoža

Dom kulture Ormož

Središče ob Dravi

8.-14.

8 ur, predprijava

lutkarji se predstavijo

kulturne, zabavne in
športne prireditve

22. 4. 2019

26. 4. 2019

APRIL

KOLESARJENJE ORMOŽ TRAKOŠČAN

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

PRIREDITVE OB OBČINSKEM PRAZNIKU

Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož

Občina Središče ob Dravi 
Trg Talcev 4, 2277 Središče ob Dravi

t. 
e.

t. 
e.

t. 
e.

051 204 784, 041 698 741

041 256 463

02 741 66 10

info@pdrustvo-mmormoz.si

oi.ormoz@jskd.si

obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net

Podgorci

ocenjevanje vin, 
zbiranje vzorcev: 24. 4., 
podelitev priznanj: 17. 5.

27. 4. 2019

PRAZNIK VINA IN DOMAČIH JEDI TER OCENJEVANJE VIN
TD Podgorci
Podgorci 80, 2273 Podgorci
t. 
e.

041 457 024 - Natalija, 041 960 794 - Martin
martin.kukovec@gmail.com

Sveti Tomaž

ocenjevanje tradicionalne 
prleške jedi postržjače

KONEC APRILA - ZAČETEK MAJA

DAN PRLEŠKE KULINARIKE
Turistično društvo Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 44, 2258 Sv. Tomaž
t. 
e.

02 719 50 64
info@tip-svtomaz.si

Tržnica Ormož
od 8.00 naprej

delavnice na temo Zemlje

VELIKA TRŽNICA OB DNEVU ZEMLJE IN DELAVNICE
Občina Ormož
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
t. 
e.

02 741 53 00
obcina.ormoz@ormoz.si

Dom kulture Ormož

18.-20.

vstopnina 3 €

18. 5. 2019

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV IN MALIH VOKALNIH SKUPIN
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti,  
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. 
e.

041 256 463
oi.ormoz@jskd.si

Javni zavod TKŠ Ormož in Društvo 
vinogradnikov Jeruzalem
t. 
e.

041 386 037, 051 634 311, 02 741 53 56
tic@tksormoz.si

grajsko dvorišče Ormož

predstavitev vinogradnikov

15. 6. 2019

FESTIVAL VIN DESTINACIJE JERUZALEM SLOVENIJA

Bela dvorana
Grajske pristave Ormož
10.-12.

pevci se predstavijo

17. 5. 2019

REVIJA MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
OI Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. 
e.

041 256 463
oi.ormoz@jskd.si

Ormož-Stanovno-Runeč

lahka pot, 4 ure, predprijava

LUNIN POHOD
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.sipozno popoldne, ponoči

Mestna graba Ormož
ves dan

delavnice, športni dogodki, 
zvečer koncert Siddharta

ZBUDI SE ORMOŽ
KLUB ormoških Študentov
Kerenčičev trg 11, 2270 Ormož
t. 
e.

051 268 052 - Miha
klubkos@gmail.com

Središče ob Dravi

Pavlovski vrh Libanja

SOB.: 14., NED.: 9.

od 10.00 naprej

mednarodna dirka starodobnih 
dirkalnih motociklov

pohod med kletmi, zabava

25.-26. 5. 2019

25. 5. 2019

MOTODIRKA CLASSIC TT

ODPRTE KLETI PAVLOVSKI VRH LIBANJA

Društvo starih vozil Središče ob Dravi
Partizanska ulica 2, 2277 Središče ob Dravi

TD Pavlovski vrh Libanja
Pavlovski vrh 28, 2259 Ivanjkovci

t. 
e.

t. 
e.

041 297 167

070 449 665 - Jože

slovenijaclassictt@gmail.com

petralah78@gmail.com

JUNIJ

Ormoška planinska pot

turno koles. 9 ur, predprijava

2. 5. 2019

KOLESARJENJE PO ORMOŠKI PLANINSKI POTI
Planinsko društvo Maks Meško Ormož
Vrazova ulica 12, Ormož
t. 
e.

051 204 784, 041 698 741
info@pdrustvo-mmormoz.si

Prireditve od junija naprej bodo objavljene v naslednjih Ormoških novicah. 
Podrobne informacije o prireditvah, ki se odvijajo čez vse leto, najdete na 
spletni stran www.jeruzalem-slovenija.si, med njimi tudi naša največja 
prireditev Martinovanje v Ormožu in Antonovanje na Kogu, obe prireditvi 
sta prejeli pravico do uporabe KBZ Jeruzalem Slovenija.



JAVNI ZAVOD TKŠ ORMOŽ -
TIC ORMOŽ
Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. +386 51 634 311,  
    +386 2 741 53 56
e. tic@tksormoz.si

TIP SVETI TOMAŽ
Savci 65, 2258 Sveti Tomaž
t. +386 2 719 50 64
e. info@tip-svtomaz.si

TIC JERUZALEM
Jeruzalem 8, 2259 Ivanjkovci
t. +386 31 812 620
e. ticjeruzalem@gmail.com

OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
t. +386 2 741 66 10
e. obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net

VEČ INFORMACIJ:

www.jeruzalem-slovenija.si

NAGRADNA IGRA: Vsi obiskovalci dnevov in vikendov 
odprtih vrat, ki boste izpolnili kupon pri ponudnikih in 
na prireditvah, boste sodelovali v žrebanju za nagrade, ki 
bo potekalo 9. 11. 2019 (v času naše največje prireditve, 
Martinovanja v Ormožu). 

Izpolnjene kupone pošljite ali dostavite najkasneje do 
30. 10. 2019 na naslov Javni zavod TKŠ Ormož, 
Grajski trg 3, 2270 Ormož.

Izžrebali bomo kar 6 večjih nagrad, 
med katerimi so VIKEND PAKET,
NOČITVE Z ZAJTRKOM ALI 
VEČERJO, ter več praktičnih nagrad 
lokalnih ponudnikov.

Destinacija Jeruzalem 
Slovenija NAGRAJUJE!

O nagradah boste obveščeni po pošti. 
Več informacij o nagradni igri na 
www.jeruzalem-slovenija.si 
in info točkah destinacije.

KUPONČEK ZA NAGRADNO IGRO

ime in priimek

ulica, hišna št.

poštna številka, kraj

telefonska številka

email naslov

podpis*

Vaši predlogi, vtisi, pohvale ... :

* S podpisom se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in destinaciji 
Jeruzalem Slovenija dovoljujete zbiranje, obdelovanje in hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov skladno z zakonom. Pravila in pogoji 
nagradne igre so dostopni na www.jeruzalem-slovenija.si.

Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž

Fotografije: Ciril Ambrož, Jeruzalem SAT Oljarna in mešalnica d. o. o., Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info. 
Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in sprememb ur delovnega časa, prireditev in programa. 
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Kaj lahko v Ormožu s širšo okolico 
še naredimo za višjo odzivnost v programu SVIT?

Lani sredi decembra sta Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je – Območna enota Maribor in Zdravstveni dom Ormož 
pripravila okroglo mizo z naslovom Kaj lahko v Ormožu s 

širšo okolico še naredimo za višjo odzivnost v programu SVIT? 
Odgovore so iskali zdravstveni delavci in zainteresirana javnost.
Glavni namen okrogle mize je bil iskanje odgovorov na vpraša-
nje: »Kaj lahko v Ormožu s širšo okolico še naredimo za višjo 
odzivnost v programu SVIT?«. Statistika kaže, da se na območju 
Ormoža na program SVIT odziva 61,58 odstotka prebivalcev sta-
rih od 50 do 74 let, na območju Središča ob Dravi 65,95 in na ob-
močju Svetega Tomaža 70,67 odstotka. Res, da podatki pomenijo, 
da se je od leta 2010 do danes odzivnost povečala za od 20 do 30 
odstotkov; še vedno je pa to premalo glede na to, kaj preventivni 
zdravstveni program SVIT prinaša. Program SVIT je namenjen 
preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu  
in danki. Ta je pa v Sloveniji velik zdravstveni problem in je drugi 
najpogostejši rak.
“Gre za zdravje državljanov. In Nacionalni inštitut za javno zdrav-
je (NIJZ) kot osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen 
je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva 
Republike Slovenije, na vse načine skrbi za ozaveščanje prebival-
stva,” je dejala predstojnica NIJZ OE Maribor asist. Olivera Stano-
jević Jerković, dr. med. spec. Tako je tudi okrogla miza v Ormožu 
bila organizirana v tem smislu. Udeleženci so ugotavljali, kaj je 
vzrok, da je odzivnost tako nizka; zakaj se ženske bolj odzivajo 
kot moški, ključno vprašanje je pa bilo, kako so na območju ob-
čine Sveti Tomaž le uspeli doseči več kot 70-odstotno odzivnost. 

Zasluge so pripisali tudi županu Svetega Tomaža Mirku Cvetku, 
ki pove, da Občina rada sodeluje z ormoškim zdravstvenim do-
mom in se z veseljem odzove na ponujene različne predstavitve
preventivnih zdravstvenih programov, ter o takšnih in podob-
nih aktivnostih tudi z letaki obvešča vsa gospodinjstva. Tako so 
Mirka Cvetka razglasili za ambasadorja programa SVIT. Niso pa 
pozabili na upokojeno višjo medicinsko sestro Cilko Špindler, ki 
je prva ambasadorka programa SVIT v Ormožu in zaslužna, da 
je tako v Ormožu kot v okolici, program SVIT dobil na veljavi 
in pridobil na odzivnosti občanov. Je pa okrogla miza bila tudi 
priložnost, da izpostavijo še nekaj drugih aktivistov, ki so pripo-
mogli k ozaveščanju prebivalstva, med temi so se zahvalili tudi 
zdravnici, specialistki družinske medicine Alenki Simonič in višji 
medicinski sestri Pavli Govedič, vodji Centra za krepitev zdravja 
v ormoškem zdravstvenem domu (na fotografiji).

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Zopet uspeh veteranov RK Velika 
Nedelja Old Bulls v Novem Sadu

Veterani Rokometnega kluba Velika Nedelja Old Bulls so 
se med 14. in 17. 3. 2019 udeležili  mednarodnega ve-
teranskega rokometnega turnirja v Novem Sadu, kjer so 

branili osvojeno prvo mesto v letu 2018. Veteranski turnir v No-
vem Sadu je bil letos že 14. zapovrstjo in velja za enega izmed 
najmočnejših, najbolj obiskanih in zaželenih turnirjev veteran-
skega rokometa na območju nekdanje Jugoslavije. Na turnirju je 
nastopilo 22 moških in 8 ženskih ekip. Moške ekipe so bile razde-
ljene na mlajše veterane (+ 35 let) in starejše veterane (+ 45 let). 
Ekipa RK Velika Nedelja Old Bulls je nastopila v kategoriji mlaj-
ših veteranov (+ 35 let) v skupini A z ekipami Bjelovar (Hrva-
ška), Zrenjanin 023 (Srbija), Mladi veterani Prilep (Makedonija) 
in Srednješkolac (BIH). Ekipe so v predtekmovanju v skupinah 
igrale po sistemu »vsaka z vsako« in po zelo izenačenih bojih je 
ekipa Old Bulls osvojila drugo mesto v skupini in s tem pridobila 
tekmo za tretje mesto.

Čeprav so na turnirju v Novem Sadu veterani Rokometnega 
kluba Velika Nedelja Old Bulls nastopili v zelo okrnjeni postavi 
(le 6 igralcev in 2 vratarja), so v tekmi za tretje mesto v slogu 
največjih rokometnih mojstrov premagali domačine, ekipo VRK 
Jugović iz Kaća z razliko 5 golov v korist Velike Nedelje. Pohva-
le so deževale z vseh strani, tako na račun neverjetnih obramb 
vratarjev kot na igro v obrambi in napadu igralcev.
Za ekipo Rokometnega kluba Velika Nedelja Old Bulls so na 
turnirju v Novem Sadu igrali naslednji igralci: Andrej Vaupotič 
(vratar), Davorin Kovačec (vratar), Primož Kumer, Davorin Pla-
ninc, Stanko Gregorič, Iztok Korpar,  Simeon Marin in Dejan 
Kosi.

Besedilo: Dejan Kosi
Foto: Dejan Kosi
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Energetska in okoljska učinkovitost turističnih 
destinacij - ENETUR

Uporaba okolju prijaznih metod čiščenja komunalne od-
padne vode na področjih brez centralne kanalizacije, 
učinkovita raba energije (URE), raba obnovljivih virov 

energije (OVE), izkoriščanje domačih energijskih virov in sona-
ravna obnova objektov kulturne dediščine  lahko bistveno obo-
gatijo turistično ponudbo, saj takšne destinacije dokazano priva-
bljajo v povezavi z drugimi zanimivimi turističnimi produkti tudi 
okoljsko osveščene turiste. Ta misel je bila vodilo za nastanek pro-
jekta ENETUR, ki je bil prijavljen kot predlog operacije za ure-
sničevanje Strategije lokalnega razvoja lokalne akcijske skupine 
UE Ormož za 1. javni poziv za EKSRP LAS UE Ormož na ukrep 
Podpora razvoju infrastrukture in programov za izboljšanje kva-
litete življenja. Projekt se je izvajal slabo leto, od 1. 3. 2018 do 15. 
2. 2019. Partnerji projekta so bili  LEA Spodnje Podravje, Občina 
Ormož in IZER Inštitut za promocijo in uvajanje sonaravnih me-
tod varovanja okolja. Območje, kjer se je izvajal projekt, je bilo 
območje LAS UE Ormož, v katero spadajo občine Sveti Tomaž, 
Ormož in Središče ob Dravi. V projektu smo si zastavili kar nekaj 
ciljev, katere smo tudi v celoti realizirali. 
V okviru projekta ENETUR je prišlo do  zaposlitve  ene osebe  
na LEA Spodnje Podravje. Izvedeni sta bili 2 delavnici. Prva s 
predstavitvijo vsebine projekta, uvajanje URE in OVE, predstavi-
tev delovanja in izgradnje rastlinske čistilne naprave ter predsta-
vitev dobrih praks, in druga delavnica s predstavljenimi rezulta-
ti projekta in možnostmi financiranja projektov iz nepovratnih 
sredstev. Izvedli smo 20 svetovanj pri potencialnih investitorjih; 
17  svetovanj je  bilo direktno na terenu, za konkretni objekt oz. 
primer. V nekaterih primerih je bilo to svetovanje tako  za čišče-

nje odpadnih vod, kot za svetovanje URE  in OVE, v nekaterih 
primerih samo svetovanje za eno ali drugo. Na osnovi svetovanj 
sta bila izvedena in izdelana 2 energetska pregleda in 2 elaborata 
gradbene fizike. Izdelana je bila študija izvedljivosti za energetsko 
prenovo stavbe z nočitvenimi kapacitetami z osnovnim dimen-
zioniranjem opreme  ter s priporočili in osnovnimi ekonomski-
mi izračuni,  na osnovi katere je bila  izdelana vloga  za razpis 
za nepovratna sredstva, ki je bila odobrena in sredstva že tudi 
izplačana. Vzpostavljeno je permanentno svetovanje o čiščenju 
odpadnih vod na sonaraven način in svetovanje o URE in OVE. 
Preko vseh teh aktivnosti se je vršila in se vrši osveščenost obča-
nov o učinkoviti rabi energije (URE), obnovljivih virih energije 
(OVE) in ekoremediacijah. V okviru projekta je podana rešitev 
umestitve rastlinske čistilne naprave (RČN) na lokaciji ribiške-
ga doma v Savcih, kjer deluje v sklopu ribiškega doma gostinski 
lokal.
Dodatno je bila zaradi interesa  podana še informacija o zahtevah 
za gradnjo  »sonaravnega«  kopalnega bazena (kjer se voda čisti 
po istem principu kot v RČN). Predstavljena je bila informacija 
o tehnoloških zahtevah ob gradnji ter o podjetjih v Sloveniji in 
tujini, ki gradijo tovrstne objekte.
To je povzetek rezultatov projekta ENETUR. Prebivalce LAS UE 
Ormož smo želeli spodbuditi k uporabi obnovljivih virov energi-
je ter uvedbi ukrepov za učinkovito rabo energije, informirati o 
možnostih za izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav in tako tudi 
posredno vplivati na okolje. Prednost učinkovite rabe in uporabe 
obnovljivih virov energije se kaže v pozitivnem učinku na pod-
nebje, stabilnosti v dobavi energentov in dolgoročni gospodar-
ski koristi, saj se zavedamo, da je osveščenost prebivalcev edina 
možna pot do čistejšega okolja in prijaznejšega načina življenja 
z naravo.

Besedilo: Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
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Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje 

Slovenski podjetniški sklad je objavil novi mehanizem za podporo rasti podjetij, in sicer vavčerje za mikro, mala in srednje velika 
podjetja, ki so namenjeni sofinanciranju storitev, ki jih podjetja pogosto potrebujejo, z namenom krepitve konkurenčnosti in 
kompetenc podjetij.

Gre za program spodbud za MSP-je, katere bodo lahko podjetja najemala čez vse leto, vse do leta 2023, pridobila jih bodo lahko na 
enostaven način in obravnava le-teh bo zelo hitra.

Do sedaj je bilo objavljenih že 6 vavčerskih pozivov, in sicer:
- Vavčer za certifikate kakovosti.
- Vavčer za zaščito intelektualne lastnine.

Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Besedilo: Jasna Mak
 SPOT svetovanje Podravje

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija 
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Slovenski podjetniški sklad je objavil novi mehanizem za podporo rasti podjetij, in sicer vavčerje za mikro, mala in 
srednje velika podjetja, ki so namenjeni sofinanciranju storitev, ki jih podjetja pogosto potrebujejo, z namenom krepitve 
konkurenčnosti in kompetenc podjetij. 
 
Gre za program spodbud za MSP-je, katere bodo lahko podjetja najemala čez vse leto, vse do leta 2023, pridobila jih 
bodo lahko na enostaven način in obravnava le-teh bo zelo hitra. 
 
Do sedaj je bilo objavljenih že 6 vavčerskih pozivov, in sicer: 

- Vavčer za certifikate kakovosti. 
- Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. 
- Vavčer za tržne raziskave tujih trgov. 
- Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih. 
- Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini. 
- Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. 

 
V pripravi so pa tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, 
vavčerji za prenos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo). 
 
Podjetja lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih 
stroškov za različne vsebine oz. od minimalno 1.000 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna 
višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.  
Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vse leto, za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 dalje v prihodnjih petih letih. 
SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma v Uradnem listu in na svoji spletni strani 
(www.podjetniskisklad.si) ter preko e-novic.  
 
Postopek pridobitve vavčerjev: 

 

  

 

Brezplačna pomoč pri pripravi vloge je na voljo na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) svetovanje, ki so na voljo v 
vseh statističnih regijah.  

SPOT svetovanje Podravje se nahaja v prostorih Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 v Mariboru. 
Kontaktni podatki: 02 333 13 85, spot.podravje@mra.si. 

Če imate vprašanja glede vavčerjev, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovori in 
vprašanja so objavljeni na spletni strani SPS. 

 

Zapisala: 
Jasna Mak 
SPOT svetovanje Podravje 
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- Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.
- Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih.
- Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujini.
- Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

V pripravi so pa tudi že naslednji vavčerji z različnimi vsebinami (vavčerji za digitalizacijo, vavčerji za prototipiranje, vavčerji za pre-
nos lastništva, vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo).
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Vavčerji so za podjetja na voljo skozi vse leto, za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2019 dalje v prihodnjih petih letih.
SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma v Uradnem listu in na svoji spletni strani (www.podje-
tniskisklad.si) ter preko e-novic. 

Postopek pridobitve vavčerjev:
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objavljeni na spletni strani SPS.
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SPOT svetovanje Podravje 
 SIO-MRA-2018-19

Priprava in izvedba podpornih storitev 
pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij

Nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start-up«

NAMEN: Povečevanje števila novoustanovljenih 
podjetij in njihove stopnje preživetja

Inovativni potencialni podjetniki

CILJNE SKUPINE:

INFORMIRANJE, SVETOVANJE
Individualna svetovanja, povezana s poslovno idejo.

TEMATSKI DOGODKI
Podjetniška šola: ustanovitev podjetja, pravni vidiki, 
poslovno modeliranje, trženjski in finančni vidiki poslovanja.
Podjetniške delavnice: strokovne delavnice na različnih 
tematskih področjih.

MENTORIRANJE
Poglobljeno individualizirano delo s predstavniki ciljnih skupin.

EKSPERTNO SVETOVANJE
Strokovna podpora ekspertov na posameznih 
specifičnih ekspertnih področjih. 

Aktivnosti Mariborske razvojne agencije v okviru operacije SIO-MRA-2018-19 sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

KORISTI SODELOVANJA V PROJEKTU:
1. Proces preverbe poslovne ideje oz. posameznika (namen  
2. Podpora obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti „start-up“.�
3. Predstavitev dobrih praks.�
4. Poslovno mreženje. Novi kontakti, povezave, partnerstva.�
5. Udeležba na podjetniški šoli in na drugih tematskih dogodkih.�
6. Pomoč in podpora izkušenih mentorjev.�
7. Strokovna individualna svetovanja.�
8. Izkušnja, ki bo omogočala osebni in podjetniški razvoj.�
9. Pridobivanje pomembnih podjetniških veščin.

PRIJAVA NA INDIVIDUALNO SVETOVANJE & SODELOVANJE 
PRI NABORU PODJETNIŠKIH IDEJ:
Prijava na mail: sio@mra.si.
Opis poslovne ideje / podjetja.
Termin za svetovanje ali informiranje.
Vključitev v program.

VEČ INFORMACIJ:
MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Telefon: 02 333 13 12
E-pošta: sio@mra.si

www: mra.si
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Destinacija Jeruzalem Slovenija se je 
prvič predstavila na sejmu Alpe Adria v Ljubljani

V okviru projektov, ki se izvajajo v treh občinah – Ormož, 
Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, smo oblikovali destina-
cijsko znamko Jeruzalem Slovenija.

Predstavljamo se kot destinacija, ki je zelena, butična, kjer turist 
lahko doživi mir, sprostitev v naravi, doživi kulinarične užitke 
ter se sreča s številnimi vinarji in njihovo bogato ponudbo vin. 
Vsekakor ne moremo mimo sveta ob reki Dravi, ki je s svojim 
parkom in bogastvom rastlin in živali pravi zaklad, katerega se 
morda še ne zavedamo dovolj.
Smo destinacija, kjer živijo prijazni, s humorjem obdarjeni ljudje, 
ki še znajo (znamo) živeti in kjer je dobro sočloveka tudi naše 
dobro, kjer čas teče drugače in kjer je še doma pristno zares do-
mače.
Odziv ponudnikov je bil odličen, izkazala se je velika pripravlje-
nost za sodelovanje – res je, da tokrat niso rabili plačati, sodelova-
li so le s svojimi  izdelki oz. pridelki, ponudbo, ki jo imajo, vložili 
so pa svoj čas.
Predstavilo se je 16 različnih ponudnikov –  Pokrajinski mu-
zej Ptuj-Ormož, DOPPS in Ormoške lagune, Oljarna Središče 
ob Dravi, Turistična Kmetija Hlebec, Vinarstvo Pesrl Stanko 
iz Miklavža, PRA-VinO s Koga, Kmetije Perc s svojimi mes-
nimi in krušnimi dobrotami, Turistična kmetija Ozmec So-
nja Senešci in Kmetija Ozmec iz Cvetkovcev, obiskovalce smo 
osvežili tudi s čaji Botanik, Vinoteka PEP'S WINE, Vino Kup-
ljen Jeruzalem Svetinje, Turistična informativna pisarna Sveti 
Tomaž, ki je predstavila svoja nova avtodom postajališča ter 
Muzej Brumen in Javni zavod za turizem, kulturo in šport  Ob-
čine Ormož. Poudarek je bil na šiponu in kulinariki, naravi, ki 
je za avtodom turizem odločilnega pomena, predvsem smo pa 
promovirali naš glavni spomladanski dogodek Vikend odpr-

tih vrat destinacije JERUZALEM SLOVENIJA, ki bo 12., 13., 
in 14. 4. ko bodo naši ponudniki odprli svoja vrata. 
Obisk na našem 12 m2 velikem prostoru je bil dober; lahko reče-
mo zelo dober.
Naš nastop na sejmu sta obogatili skupina Gudalo in mali folklor-
niki iz OŠ Ormož, v soboto je pa obiskovalce po svoje ogrel tudi 
kantavtor Tadej Vesenjak. Za otroke je bil to poseben, nepozaben 
dogodek, saj so nastopali kar po celotnem sejmu Alpe Adria. Na 
otvoritev sejma je prišel tudi naš župan Danijel Vrbnjak, kot tudi 
vsi trije poslanci, ki so s seboj pripeljali še druge kolege iz držav-
nega zbora, veseli smo pa bili tudi župana Središča ob Dravi Jurija 
Borka. 
V promocijo turizma in destinacije Jeruzalem Slovenija bo v pri-
hodnje potrebno vložiti tako veliko sredstev kot tudi energije, 
vsega finančnega bremena pa ne bo mogla prevzemati le skup-
nost – bodisi občine ali Javni zavod. Prizadevamo si, da bi kaj od 
tega pokrili tudi skozi projekte, nekaj bodo pa v prihodnje morali 
prispevali tudi ponudniki sami. Glede na dober odziv obiskoval-
cev in zavedanje naših ponudnikov, kako potrebno je nastopati 
skupaj, in skozi prizmo ter izkušnjo nastopa na letošnjem sejmu 
Alpe Adria, pa takšen vložek ne bi smel biti problem. Duh sode-
lovanja in povezovanja se širi in to obeta nove čase.

Besedilo: Andreja Brglez, Javni zavod TKŠ Občine Ormož
Foto: arhiv JZ TKŠ

V Grajski kavarniški popravljalnici je na ogled avkcijska 
razstava likovnih umetnikov Podravja in Pomurja

Vse do 6. aprila bodo v Grajski kavarniški popravljalnici na 
ogled likovna dela, ki so jih likovni ustvarjalci namenili 
za dobrodelni namen. Razstavljena dela je tako možno 

kupiti. Izklicna cena za posamezno delo je 20 evrov, lahko pa se-
veda za sliko plačate več in si tako zagotovite prednost pri naku-
pu.  Zbrana sredstva bodo namenjena Osnovni šoli Stanka Vraza 

Avkcijsko likovno razstavo je tretjič po vrsti pripravilo ormoško 
likovno društvo LIKUDO v sodelovanju z ormoško enoto Pokra-
jinskega muzeja Ptuj-Ormož, s Pokrajinsko zvezo društev upo-
kojencev Spodnjega Podravja - Likovno sekcijo dr. Štefke Cobelj, 
s TKD - Likovno sekcijo Miklavž pri Ormožu, z Viteškim redom 
(OSMTH Slovenija) - komenda Hierusalem, s Centrom za po-
novno uporabo - Kavarniško popravljalnico Ormož ter z RK Or-
mož. Na razstavi oziroma v ponudbi je 26 del, ki so jih prispevali: 
Vesna Kitthiya, Marija Klemenčič, Tadeja Ozmec, Cecilja Ber-
njak, Nuša Simunič, Nada Ivančič, Vida Rajh, Ludvik Žižek, Ma-
rija Jaklič, Oto Žnidarič, Ivo Loren, Franc Simunič, Bojan Lubaj, 
Rozina Šebetič, Anica Rakuša, Mihaela Omladič, Maks Menoni, 
Aleš Likar in Snežana Vindiš.  Prijetno presenečenje tokratne do-
brodelne razstave so pa likovna dela Irene Ferk, Rajka Ferka in 
Miha Roškarja iz Maribora.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Certifikate za Kolektivno blagovno znamko 
“Jeruzalem Slovenija” podelili 51 ponudnikom

Konec januarja letošnjega leta je kar 51 ponudnikov za 210 
rokodelskih in prehrambnih izdelkov z območja Ormoža, 
Središča ob Dravi in Sveti Tomaž prejelo certifikate za ko-

lektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija. Konec januarja 
se je namreč iztekel projekt Načrt razvoja gospodarstva in dvi-
ga kakovosti življenja na ormoškem območju. V okviru Lokalne 
akcijske skupine Upravne enote Ormož (LAS UE Ormož) so ga 
uspešno prijavili na razpis za sredstva iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja. Projekt je vreden dobrih 221 tisoč 
evrov, od tega je 150 tisočakov nepovratnega denarja, ostalo so 
prispevale občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Gre za izdelke, ki izpolnjujejo zahtevne kriterije predvsem po ka-
kovosti in izvoru surovin. Pogoj za prijavo je bila ustrezna regi-
stracija dejavnosti, vsaj 60 odstotkov surovin iz lokalnega obmo-
čja, ostalo, do sto odstotkov surovin, pa iz Slovenije. Rokodelski 
izdelki pa morajo temeljiti na naravnih surovinah, ki so značilne 
za Prlekijo. Ocenjevanje pridelkov in različnih prehrambnih iz-
delkov je bilo 8. novembra lani, ko je bilo pozitivno ocenjenih kar 
142 izdelkov; isti dan  je komisija pozitivno ocenila tudi 68 roko-
delskih izdelkov. 10. in 19. novembra so ocenjevali še kulinarične 
prireditve in dogodke. Med prireditvami sta certifikat dobila or-
moški Zavod za turizem, kulturo in šport za prireditev Martino-
vanje v Ormožu in Društvo Antonovanje na Kogu za prireditve 
v okviru Antonovanja. »Res je, da niso vsi podani izdelki dobili 
certifikata, a je pri certificiranju najpomembnejše to, da ponu-
dniki dobijo povratno informacijo o kakovosti svojih izdelkov in 
storitev. Tako bodo lahko svoje izdelke dodelali, saj smo jim dali 
usmeritve, kako jih vizualno in kakovostno izboljšati,« pravi ko-
ordinatorica projekta  mag. Karmen Štumberger.
Nekateri proizvajalci so prijavili po več izdelkov hkrati. Tako so 
imeli v presoji za rokodelske izdelke 13 ponudnikov, ki so prejeli 
certifikat za kar 67 izdelkov. Med prehrambnimi ponudniki se jih 
je vabilu za pridobitev certifikata odzvalo 38 in certifikate prejeli 
za 142 izdelkov. Največ certifikatov sta prejela Marta Gregorc, 
mojstrica peke pogač in kruha, in Peter Marin za inovativne iz-
delke iz medu.
Certifikate so dobitnikom podelili župani: Danijel Vrbnjak, Ju-
rij Borko in Mirko Cvetko, projekt sta pa predstavili dr. Tanja 
Lešnik Štuhec in mag. Karmen Štumberger. Koordinatorica 
projekta mag. Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodar-
ske dejavnosti na ormoški občini, pravi, da so z odzivom na raz-
pis za podelitev certifikatov kolektivne blagovne znamke (KBZ) 
Jeruzalem Slovenija zelo zadovoljni, a tudi presenečeni nad odlič-
nim odzivom. Ne samo po številu ponudnikov, ki so se prijavili 
za pridobitev certifikata, da lahko proizvajajo in prodajajo pod to 
blagovno znamko, pač pa predvsem nad njihovo vsebino, dodela-
nostjo in domiselnostjo. Ob tem mag. Štumbergerjeva pojasni, da 
so v projektu sodelovale vse tri občine in da je vsaka opravila svoj 
del naloge: Občina Središče ob Dravi je v projektu prevzela del, v 
katerem so nastale tržnice domačih pridelkov. Občina Ormož je 
uredila novo tržnico, ki je v hostlu sredi mesta ter se je ukvarjala 

s snovanjem turistične destinacije in kolektivne blagovne znamke 
Jeruzalem Slovenija. Občina Sveti Tomaž pa bo uredila osem po-
stajališč za avtodome. Strokovna vodja projekta dr. Tanja Lešnik 
Štuhec z mariborske fakultete za turizem je ocenila, da je odziv 
ponudnikov v primerjavi s podobnimi projekti in glede na krat-
ko časovno obdobje zares neverjeten, sploh pa je navdušena nad 
visokim deležem zelo kakovostnih izdelkov. Mag. Karmen Štum-
berger je k temu dodala, da so nad takšno oceno strokovnjakinje, 
ki ima bogate izkušnje tako iz Bohinja kot avstrijske destinacije 
Vulkanland, zelo ponosni.
Uspeh je treba pripisati tudi ogromni količini izpeljanega dela, saj 
so denimo za ponudnike v manj kot enem letu pripravili kar 44 
odlično obiskanih delavnic. Šli so tudi na teren in ustanovili več 
specializiranih delovnih skupin. Štumbergerjeva še pove, da je še 
kar nekaj zainteresiranih, predvsem med vinarji, ki čutijo potre-
bo po povezovanju in skupnim nastopom na trgu.
Projekt, ki ga z navdušenjem podpirajo vsi trije župani, Danijel 
Vrbnjak, Jurij Borko in Mirko Cvetko, bodo nadgradili z obli-
kovanjem verige ponudnikov, ki jih bodo letos predstavljali na 
dnevih odprtih vrat.  Ti bodo potekali spomladi od 12. do 14. 
aprila in jeseni od 25. do 27. oktobra.
Izdelali bodo kataloge ponudbe, spletno stran in zemljevide, 
na katerih bodo prejemnike certifikata še posebej izpostavili in 
predstavili širši javnosti.
Sicer pa »vizija prihodnosti destinacije Jeruzalem«  do leta 2025 
predvideva vsaj 5 zaposlenih, 3 verige z vsaj petimi deležniki 
atraktivnih doživetij TDJ (Turistične destinacije Jeruzalem), vsaj 
12 članov projekta »Ponudnik odprtih vrat TDJ«, vsaj 4 kako-
vostne prireditve na regionalnem nivoju (martinovanje in po-
dobno), vsaj 20 ponudnikov povezanih v KBZ DJ (Kolektivno 
blagovno znamko destinacije Jeruzalem), vsaj 10 ponudnikov 
nastanitvenih kapacitet in vsaj 100 novih postelj, vsaj 3-dnevni 
turistični aranžma, vsaj 30-odstotno rast potrošnje gostov in vsaj 
30-odstotno zasedenost nastanitvenih kapacitet skozi vse leto.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Upravna enota Ormož: prijazen servis za stranke

Upravna enota Ormož deluje kot poslovni sistem, ki izvaja 
svoje poslanstvo: odločanje na I. stopnji na podlagi zako-
nitosti, strokovnosti, samostojnosti, pravičnosti, transpa-

rentnosti, integritete, politično nevtralnih in etično odgovornih 
odločitvah vsakega zaposlenega v upravni enoti za območje treh 
lokalnih skupnosti: Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž s 
16.066 prebivalci.
Rezultati Upravne enote Ormož v letu 2018 kažejo, da je upravna 
enota dobro obvladovala tako osnovni proces (vodenje upravne-
ga postopka in drugih upravnih nalog) kot tudi podporna procesa 
(upravljanje s kadrovskimi viri in zagotavljanje materialnih virov). 
To se odraža v realizaciji zastavljenih ciljev, v pravilnosti odločanja 
in v kvaliteti opravljenih nalog, v visokem odstotku rešenih zadev, 
vse zadeve so bile rešene v zakonitem roku in v 80-odstotni potr-
ditvi naših odločitev s strani drugostopenjskega organa v primeru 
pritožb na delo organa v letu 2018, v visoki stopnji zadovoljstva 
uporabnikov storitev (4,94) in zaposlenih (4,6) ter v skrajšanju 
povprečna roka za reševanje zadev iz 2,09 dni v letu 2017 na 2,06 
dni v letu 2018. 
Iz rezultatov ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami upravne 
enote v letu 2018 je razvidno, da je na UE Ormož znašala povpreč-
na ocena zadovoljstva strank 4,94, kar je za 1,6 % več kot v letu 
2016 in 1,6 % več od plana za leto 2018. Povprečna ocena UE Or-
mož je za 0,8 % nad povprečno oceno vseh upravnih enot. 
V letu 2018 je upravna enota prejela v reševanje (skupaj s preneše-
nimi nerešenimi zadevami) 6.105 upravnih zadev, kar je za 6,5 % 
manj kot leto poprej. Od prejetih zadev je bilo rešenih 6.060 zadev, 
kar je za 6,4 % manj kot v letu 2017 oziroma  99,26 % vseh zadev, 
leto poprej je pa bilo rešenih 99,17 % vseh zadev. Nerešenih je os-
talo 45 zadev oziroma 0,74 % upravnih zadev, prevzetih v reševa-
nje, leta 2017 pa 54 zadev oziroma 0,83 % prejetih upravnih zadev. 
Od 6.060 rešenih zadev odpade na posebni ugotovitveni postopek 
1.715 zadev oziroma  28,3 % zadev, v letu poprej je pa odpadlo na 
posebni ugotovitveni postopek 24,4 % rešenih zadev.
Vse zadeve so bile rešene v zakonitem roku. Zaostankov upravna 
enota ni imela. Na delo organa je bilo v lanskem letu prejetih 11 
pritožb, medtem ko pa v letu 2017 osem. Vseh 11 pritožb je  bilo 
odstopljenih v reševanje drugostopenjskemu organu, od tega je 
bilo 8 pritožb s strani drugostopenjskega organa zavrnjenih, v dveh 
primerih je pa drugostopenjski organ odpravil odločbo organa 
prve stopnje  in zadevo rešil z odločbo druge stopnje, ene pritožbe 
(področje delo, družina in socialne zadeve) pa Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti še ni rešilo v poroče-
valnem obdobju.
Precejšni delež upravnega dela upravne enote predstavljajo druge 
upravne naloge. V letu 2018 je bilo na upravni enoti opravljenih 
15.854 drugih upravnih nalog, kar je za 1,6 % manj kot v letu 2017, 
predvsem zaradi manj usklajevanj GERK-ov, ker ni bilo novih or-
to-foto posnetkov na območju upravne enote.
 Na področju upravnih notranjih zadev v letu 2018 ni bilo bistve-
nih novosti v primerjavi s prejšnjimi leti. Delo na registrih, ki so 
bili vzpostavljeni v prejšnjih letih, je večinoma potekalo nemoteno. 

Kljub poteku veljavnosti osebnih dokumentov v preteklem letu, si 
le-teh vsi državljani niso urejali na novo, na primer potnih listin, 
obmejnih prepustnic, orožnih listin in osebnih izkaznic, zaradi če-
sar  je ostalo 109 državljanov brez vsakega veljavnega dokumenta.
S spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L) smo se na področju prometa sre-
čali s spremenjenim načinom dela, in sicer: zarubljeno motorno 
ali priklopno vozilo se do prenehanja veljavnosti rubeža ne sme 
registrirati oziroma zanj podaljšati prometnega dovoljenja brez do-
voljenja upnika, na katerem je overjen podpis. 
V skladu z Zakonom o dajatvah za motorna vozila je bilo uvedeno 
plačilo dajatve za odjavljena vozila, ki so bila od 1. 4. 2018 nepre-
kinjeno odjavljena več kot eno leto, če vozilo ni bilo ponovno regi-
strirano oziroma razgrajeno.
Glede na pretekla leta se zmanjšuje število kršiteljev na področju 
registracije motornih vozil, saj večina strank izpolni svoje obve-
znosti v zvezi z registracijo motornega vozila v roku 15 dni po pre-
jemu obvestila upravne enote, s katerim so stranke tudi opozorjene 
na posledice neizpolnitve obveznosti oziroma uvedbe postopka o 
prekršku. 
S 1. junijem je začela veljati nova gradbena zakonodaja. Delo na 
področju gradbenih zadev je bilo v drugi polovici leta zelo zah-
tevno. Čeprav so imeli uradniki na področju okolja in prostora že 
pred uzakonitvijo svetovanja (33. člen Gradbenega zakona - GZ)  
neposreden stik z investitorji, projektanti in drugimi udeleženci 
gradnje, je bilo v letu 2018 zelo veliko časa porabljenega za pojas-
njevanje zadev v zvezi z novo zakonodajo. Izvajanje 93. člena no-
vega Gradbenega zakona vnaša v pravni promet z nepremičninami 
precej negotovosti in nejasnosti, razen tega pa zaposleni porabijo 
veliko časa za pojasnjevanje in iskanje ustreznih dovoljenj v arhivih 
ter za vodenje postopkov v zvezi z domnevo izdanega gradbenega 
in uporabnega dovoljenja za stare objekte.
Na področju kmetijstva je upravna enota v primerjavi s preteklim 
obdobjem beležila največji porast zadev na področju prometa s 
kmetijskimi zemljišči, kjer je tudi bilo največ strank z nasprotujoči-
mi si interesi, kar dokazuje tudi število vloženih pritožb na izdane 
upravne akte. 

V letu 2018 je upravna enota nadaljevala postopek komasacije, 
začet v letu 2016 (2 uvedbi  komasacijskega postopka - Seneško 
polje in Sodinsko polje), in sicer z javnimi razgrnitvami elabora-
tov (elaborat obstoječega stanja zemljišč, elaborat vrednotenja ze-
mljišč, elaborat idejne zasnove ureditve in elaborat nove razdelitve 
zemljišč na komasacijskem območju Seneško polje ter elaborat 
obstoječega stanja zemljišč, elaborat vrednotenja zemljišč in elabo-
rat idejne zasnove ureditve na komasacijskem območju Sodinsko 
polje).
Doseženi rezultati so neposredno povezani z izvajanjem procesne-
ga pristopa na upravni enoti (povezavi med procesi) in doslednim 
izvajanjem Akcijskega načrta po samoocenitvi po CAF v letu 2016, 
z namenom stalnih izboljšav in rasti kakovosti storitev in procesov, 
ter so odraz strokovnega in prizadevnega dela vseh zaposlenih na 
upravni enoti, kar potrjuje tudi pridobljena diploma Ministrstva za 
javno upravo za sodelovanje v 2. pilotnem projektu »Zunanja po-
vratna informacije v skupnem ocenjevalnem okviru za organizacije 
v javnem sektorju - CAF EPI« za leto 2018.

Besedilo: Upravna enota Ormož 
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Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem svetu zelo velik 
gospodarski pomen. Čebelje pridelke kot so med, cvetni prah, vo-
sek, propolis, matični mleček in čebelji strup človek uporablja za 
hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih težav. Prav tako so 
pa ti pridelki pomembni kot surovina za pridobivanje nekaterih 
živilskih in drugih  proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov 
je pa veliko manjša od koristi, ki jo imamo od opraševanja čebel. 
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik s škodljivi-
mi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. Ker 
kmetijski pridelovalci za opraševanje svojih  pridelkov potrebu-
jejo čebele, morajo ves čas skrbeti za  kočljivo  uravnoteženost 
med obvarovanjem svojih pridelkov pred škodljivimi organiz-
mi  in obvarovanjem čebel.  V intenzivnem načinu pridelovanja 
hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem izogniti, zaradi česar je 
sodelovanje kmetovalcev in čebelarjev na območjih intenzivne-
ga kmetovanja ne samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji 
poznamo številne zgledne primere sodelovanja sadjarjev in vi-
nogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno se pa pojavljajo tudi 
drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v prihodnje izboljšati. 
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru nepravilne 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) predpisane v Zakonu 
o fitofarmacevtskih sredstvih, skoraj ne mine leto brez pomorov 
čebel, zato je nujno ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno 
uporabo FFS.
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z 
načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja ter da so pri tem 
pozorni zlasti da:

• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo prilože-
na navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je 
sredstvo strupeno za čebele;  FFS, ki so škodljiva za čebele, so 
na etiketi označena kot »Nevarno za čebele« in opremljena s 
posebnim grafičnim znakom,

• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih priporočenih od-
merkih,

• pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo podrast v sa-
dovnjaku ali vinogradu,

• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju,
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin s stru-

penimi ali škodljivimi FFS za čebele.

V primeru, da bodo uporabniki FFS uporabljali v skladu z na-
vodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici zdrave in bolje 
preskrbljene ter dobro opravljale vlogo opraševanja rastlin.

Naj medi!

Pozivi k pravilni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in varstvu čebel

Besedilo: Čebelarska zveza Slovenije
Foto: Čebelarska zveza Slovenije
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Sejem na cvetni petek in velika cvetna tržnica

Petek, 12. 4. 2019, je pomemben in poseben datum za našo 
destinacijo. Na ta dan poteka naš tradicionalni sejem, veli-
ka cvetna tržnica in na ta dan prvič v zgodovini skupno in 

enotno odpiramo svoja vrata obiskovalcem, gostom in turistom, 
ki si želijo doživeti naš način življenja, domačnosti in gostoljub-
nosti. Vikend odprtih vrat destinacije Jeruzalem Slovenija bo po-
tekal med 12. in 14. 4. 2019.
V petek, 12. 4. 2019, vas vabimo na naše mestne ulice, Kerenčičev 
trg in veliko cvetno tržnico Ormož, kjer se bodo predstavili po-
nudniki s svojo ponudbo.
Horti-turistično društvo Ormož bo tudi letos organiziralo delav-
nice in prikaz kako izdelamo prleški presmec. Material domačih 
tradicionalnih (merplika, crensa/čremza, iva, dren, škobotina/
srobot, brinje, bršljan) in dekorativnih rastlin (forzicija, leska, 
narcisa, češnja, trsne palice, pušpan idr.) prinesite s sabo, nekaj 
materiala bo pa tudi na delavnici. Vabljeni, da se nam pridružite 
in z nami ohranjate tradicijo.

Hvala, Anita

Besedilo: Občinska uprava
Foto: Občinska uprava

Tržnica Ormož - tržnica lokalnih ponudnikov

Prleška domačnost, gostoljubnost in izbrana kakovost so 
sinonim za pridelke in izdelke, ki jih ponudniki ponujajo 
na Tržnici Ormož. Večina ponudnikov lahko to potrdi s 

pridobljenim certifikatom kolektivne blagovne znamke Jeruza-
lem Slovenija. Novi prostori omogočajo prodajo najmanj osem 
ponudnikom hkrati. Tržnica obratuje vsak petek med 8.00 in 
12.00 in ob posebnih velikih ormoških tržnicah: 

- vsak prvi petek dodatna lokalna ponudba, 
- na ogled so različne razstave,
  

- sejem na cvetni petek in velika cvetna tržnica ob vikendu od-
prtih vrat destinacije Jeruzalem Slovenija - 12. 4.   2019, 

- tržnica ob dnevu Zemlje - 26. 4. 2019, 
- Jakobov sejem in velika Jakobova tržnica - 29. 7. 2019, 
- velika ormoška tržnica ob 2. vikendu odprtih vrat destinacije 

Jeruzalem Slovenija - 25. 10. 2019,
- Martinov sejem z veliko Martinovo tržnico - 11. 11. 2019,
- decembrska tržnica (Miklavževa, božična … ).

S prostori smo tako ponudniki kot kupci zelo zadovoljni. Hvalež-
ni smo za vse, kar nam je omogočeno, resnično več, kot si lahko 
želimo.

Vabljeni, da nas obiščete.

Besedilo: Anita Bolčevič
Foto: Anita Bolčevič
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V Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci je vključenih 
42 mladih nadobudnih gasilcev. Zato smo jim v začetku 
meseca februarja pripravili občni zbor, na katerem smo 

pregledali opravljeno delo v preteklem letu, jim podelili mladin-
ska priznanja ter medse sprejeli tri nove člane. V preteklem letu so 
se med drugim udeležili regijskega tekmovanja v orientacijskem 
teku v Selah, je povedal vodja mladine Sandi Puntigam Slavinec. 
Mlade gasilce in gasilke je pozdravil predsednik KS Ivanjkovci 
Anton Zadravec, predstavnik GZ Ormož Aleš Caf, predsednica 
in poveljnik društva. Ob koncu smo mladino pogostili ter se pri-
jetno zabavali.
Prvo soboto v mesecu marcu smo se pa članice in člani zbrali na 
že 110. rednem letnem občnem zboru. Društvo šteje 143 članov. 
V lanskem letu je naše društvo zaznamovalo veliko dogodkov. 
Med najlepšimi je zagotovo udeležba članic A na državnem tek-
movanju za memorial Matevža Haceta v Gornji Radgoni. 
Veliko smo sodelovali tudi z osnovno šolo, saj smo aprila imeli 
čistilno akcijo, jim pomagali pri športni soboti in pri peš busu, 
ko smo spremljali otroke čez teden peš v šolo in domov. V me-
secu požarne varnosti smo pripravili dan odprtih vrat za vrtec in 
nižjo razredno stopnjo ter jim prikazali gašenje s peno. Počastili 
smo zavetnika sv. Florjana skupaj s  PGD Žerovinci na Svetinjah 
in bili prisotni na kongresu GZS na Ptuju. V mesecu maju smo 
pripravili tradicionalno tekmovanje za pokal Lovra Petovarja, 
tako mladinsko kot člansko. Odzvali smo se vabilom društev na 
prireditve ter v avgustu v okviru krajevnega praznika znova orga-
nizirali vaške igre.

V minulem letu smo veliko časa v začetku leta namenili pripra-
vi razpisne dokumentacije za novo gasilsko vozilo GVC 16/25. 
Po vseh zahtevah novega Zakona o javnem naročanju, prijavi na 
portal, nam je uspelo v mesecu juniju dobiti izvajalca, GV Pušnik. 
Po podpisu pogodbe je stekla nabava podvozja MAN, katero je k 
izvajalcu nadgradnje prispelo v začetku novembra. Tam se je ta-
koj pričela izvajati nadgradnja, tako da smo v začetku februarja že 
lahko videli veliko opravljenega dela na vozilu, ki bo že kaj kmalu 
(cca. 23. 3.) prispelo tudi v garažo. Pri razpisni dokumentaciji so 
veliko dela opravili Aleš Caf, Marta Žnidarič in Klavdija Bac, za 
kar se jim iskreno zahvaljujem.
V preteklem letu so naši operativci posredovali kar 28-krat.
Ob koncu leta smo skupaj z društvom Prijateljev mladine prip-
ravili še božično obdarovanje, kjer nas je zabaval čarodej Sam 
Sebastian. 
Na občnem zboru so bili prisotni številni gostje, prijateljska 
društva in pobrateni gasilci iz Raven. Podelili smo veliko pri-
znanj, med drugim članicam desetine A za udeležbo na držav-
nem tekmovanju, zahvale mentorju, PGD Mekotnjak-Stara cesta, 
Smiljanu Žnidariču in Miranu Voršiču. Zahvalo smo podelili tudi 
dosedanji predsednici KS Ivanjkovci Slavici Rajh za dolgoletno 
sodelovanje. Prvič v 110-letni zgodovini društva je bil dodeljen 
naziv častni predsednik društva Francu Mlakarju, ki je bil pred-
sednik društva od leta 1981 pa vse do leta 1998. 
Za nami je res neverjetno leto, od manj lepih do čudovitih trenut-
kov. Pred nami je leto, ko bomo praznovali 110 let obstoja društva 
in sicer 13. julija, ko bo tudi dan gasilcev GZ Ormož ter prevzem 
novega gasilskega vozila.
Že sedaj bi se radi zahvalili vsem, ki ste že in ki še boste prispevali 
sredstva k nabavi novega vozila. 
Hvala vsem, ki kakorkoli 
pomagate pri delovanju društva.

Občni zbor PGD Ivanjkovci

Besedilo: Natalija Fajfar, predsednica PGD Ivanjkovci
Foto: arhiv PGD Ivanjkovci
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Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti s sedežem na Območnem združenju Rde-
čega križa Ormož v letu 2019 organizira že 21. otroški 

počitniški tabor na Pohorju. Tako kot prejšnja leta ga bomo izpe-
ljali na Treh kraljih, namenjen je pa učencem osnovnih šol občin 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Vsebinsko bogat tabor, 
ki bo potekal od 22. do 27. julija, bo vsakemu udeležencu nudil, 
da preživi prijeten in aktiven počitniški teden med svojimi vrstni-
ki, pridobi nova znanja, se na nekem področju izkaže in potrdi, 
spozna nove prijatelje, s »starimi« pa prijateljstvo še okrepi. Vse 
informacije v zvezi s taborom lahko starši dobijo v pisarni RKS 
OZ Ormož, Ptujska 8f  ali na spletni strani RKS OZ Ormož. 

Vabljeni!

Okolje, v katerem živimo, je pomembno. S tem je povezano 
tudi naše počutje in življenje. Običajno stremimo k čis-
temu okolju doma in v naši okolici. S tem namenom že 

več let zapored organiziramo različne čistilne akcije, v različnih 
zasedbah: društvih, s prijatelji, sodelavci, sosedi idr. Tako bomo 
tudi letos počistili našo destinacijo Jeruzalem Slovenija, ki zajema 
vse tri občine: Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.

V soboto, 6. 4. 2019, ko se bo izvedlo skupno čiščenje občine Or-
mož in občine Sveti Tomaž, se po posameznih predstavnikih sku-
pin čiščenja, društvih idr. pozanimajte o: 

- zbirnih točkah prevzema odpadkov, 
- o načinu razporejanja odpadkov,
- vrečke za odpadke dobite na zbirnih mestih; posamezni pred-

stavniki jih prevzamejo na Komunalnem podjetju Ormož d. o. 
o. ali Zbirnem centru Dobrava.

Vsi predstavniki destinacije Jeruzalem Slovenija pozdravljajo 
skupno organizacijo čiščenja. O čistilni akciji smo organizirali 
sestanek za lažjo koordinacijo in izvedbo čistilne akcije, na kate-
rega so bile vabljene krajevne skupnosti, vse vodje zbirnih mest in 
Komunalno podjetje Ormož d. o. o. 
Vodje zbirnih mest in predstavniki krajevnih skupnosti naj spo-
ročijo zbirna mesta na e-pošto: anita.bolcevic@ormoz.si za ob-
javo na spletu, do 3. 4. 2019. 
Nekatera društva in skupine ter občina Središče ob Dravi bodo 
čistile prej ali po tem datumu. Pomembno je, da o tem obvestijo 
Komunalno podjetje Ormož d. o. o. zaradi odvoza odpadkov.
Vse odpadke lahko tudi sami odpeljete na Zbirni center Dobrava 
v delovnem času le-tega (ponedeljek-petek: 7.00 - 16.00, sobota: 
7.00 – 12.00).
Za sodelovanje pri čiščenju potrebujete ustrezno obleko, obutev 
in zaščitne rokavice. 
S čistilne akcije nam lahko pošljete tudi kakšno fotografijo očiš-
čenega območja (prej in potem), na e-pošto: obcina.ormoz@
ormoz.si.
Za vse informacije se obrnite na predstavnike krajevnih skupnos-
ti.
Naj bo okolje, v katerem živimo, čisto in prijazno do ljudi, 
živali in rastlin.

Besedilo: Anita Bolčevič
Foto: Anita Bolčevič

Očistimo destinacijo Jeruzalem Slovenija 2019,
6. 4. 2019

Počitniški tabor na Pohorju
Besedilo: Maja Botolin Vaupotič, RKS OZ Ormož
Foto: Maja Botolin Vaupotič
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Pizzeria & Grill Krapek, Nejc Zemljič s.p. 
Hardek 34i 
2270 Ormož 
Tel. 02/740-19-42 

AVTOR: 
Jože 

Borko 

RUSKI 
AVTOMOBI
L ZNAMKE 

LADA 

KRASTAČA 
(POGO-
VORNO) 

REDAR 

DAVNI 
PREBI-
VALEC 
ITALIJE  

RIMSKA 
6 

STAR 
SLOVAN 

ŠTOR, 
PANJ 

KDOR SE 
SKRIVA ALI 
KAJ SKRIVA 

       

ITALIJAN-
SKI 

KOME-
DIOGRAF 
(PIETRO) 

       

AKTUALNI 
KROJI 

OBLAČIL 
    

TONE 
KUNTNER 

  PRVI 
RIMSKI 

ZALOŽNIK 
KRUTI 

HUNSKI 
KRALJ      

SLOVENSKI 
DRAMATIK, 
TEOLOG IN 
PISATELJ 

ANGLEŠKI 
GROF 

(IZ ČRK: 
LEAR) MLADA 

KRAVICA 

Občina 
Ormož 

MESTNI 
GOSTINSKI 

LOKAL 

NAJVIŠJA 
GORA NA 

SVETU 
(8848 m) 

MORSKI 
RAZBOJNIK 

     

HONGKON. 
IGRALEC 

(NICHOLAS)    
ŽELEZOV 

KRŠEC 
TROPSKA 
OVIJALKA 

MAJHNA 
KEPA       

IZBRANA 
DRUŽBA 

     ČUTNA 
ŽELJA, 
SLAST 

ZAČETNA, 
UVODNA 
GLASBA, 

AVIZO 

     

LIKOVNI 
UMETNIK 

      NEKANJI 
TAJNIK OZN 

(KOFI) 

PESNIŠKA 
VRSTICA, 

STIH 
    

SLOVENSK
A IGRALKA 

TKAČEV     

NIKI 
LAUDA 

  
SODOLICA, 

DNIKA 
SOSEDA 
IRANA 

DIONIZOVA 
ŽENA V 
GRŠKI 

MITOLOGIJI 

       

SLOVENSKI 
HOKEJIST 
ZUPANČIČ    

RIMSKI 
CESAR 

OD LETA 
211 DO 217 

LETOVIŠČE 
NA 

PAŠMANU 

OČESNA 
MREŽNICA       

IGRA S 
KARTAMI 

     
ŠARENICA 

(IRIS) 

NOVI 
SAD   

SL. TEOLOG 
IN PRAVNIK 

(STANKO)      

SRBSKO 
MOŠKO IME 

   TIPALKA 
PRI 

ŽUŽELKAH 

KORUZNI 
STORŽ 

ROMAN 
FRANCOS. 
PISATELJA 
CHATEAU-
BRIANDA 

     

ŠPORTNIK 
NA ROLKI 

      BIVŠE IME 
JEZERA 
MALAVI 

Težje besede: 
ARIADNA, 

ATALA, 
 TSE 

PRILJUB-
LJENI 

ŠPORTNI 
REKVIZIT 

PLAČILO ZA 
PRENO-
ČITEV        

JAKOB 
ALJAŽ 

  
DISCIPLIN-
SKA KAZEN 

VERDIJEVA 
OPERA 

HRVAŠKI 
OTOK 

JUŽNO OD 
ZADRA 

   

POGAN 

   

OKLEPNO 
VOZILO 

    HRVAŠKI 
OTOK V 

KVARNERJU 

SLOVENSKI 
PISATELJ 
(ANDREJ) 

RUMENO-
RJAVA 
BARVA 

    

REKA V 
ŠVICI (IZ 

ČRK: ARA)    

LETOVIŠČE 
V ISTRI 

   
RDEČI 
KRIŽ 

RAFKO 
IRGOLIČ 

KONCENTR. 
TABORIŠČE 

V ITALIJI 
(2. SVETOV. 

VOJNA) 

      

BOŽJA 
SODBA V 

SREDNJEM 
VEKU 

     

PREBI-
VALKA 

ARABIJE 
      

NEKDANJA 
TRIDELNA 

KRONA 
PAPEŽEV 

     

 

 
 
Rešitve križanke DECEMBER 2018  
Vodoravno: SOD, KOR, EMISIJA, SANINEC, XTREME, LORA, OTEP, MELASA, INARI, IRIS, NASA, NN, RAJH, ARL, 
VAT, AZ, EK, HAREM, NELSON, MAREC, MI, ŠEN, NAŠI, KLAK, BOSANKA, RONA, ONE, DON, ARARA, ENKA, SB, 
AMATER, ŠU, TESTEN, KAPAR, AKCENT, ASTRA. GESLO KRIŽANKE: XTREME LASHES  
Nagrajenci: 1. nagrada: Marija Pongračič, Gregorčičeva ul.7, 2270 Ormož, 2. nagrada: Katja Cvetko, Trgovišče 39a, 2274 Velika 
Nedelja, 3. nagrada: Jelka Krbiš, Podgorci 23c, 2273 Podgorci  
Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti.   
 
Rešitev križanke – geslo iz osenčenih polj prepišite na dopisnico in jo do 15. 4. 2019, pošljite na naš naslov: Občina Ormož, 
Ptujska c. 6, 2270 Ormož. Sponzor nagradne križanke je  Pizzeria & Grill Krapek, Nejc Zemljič s.p.  
1. nagrada: bon za pizzo  
2. nagrada: bon za pizzo  
3. nagrada: bon za pizzo 

Rešitev križanke DECEMBER 2018 
Vodoravno: SOD, KOR, EMISIJA, SANINEC, XTREME, LORA, OTEP, MELASA, 
INARI, IRIS, NASA, NN, RAJH, ARL, VAT, AZ, EK, HAREM, NELSON, MAREC, MI, 
ŠEN, NAŠI, KLAK, BOSANKA, RONA, ONE, DON, ARARA, ENKA, SB, AMATER, 
ŠU, TESTEN, KAPAR, AKCENT, ASTRA. GESLO KRIŽANKE: XTREME LASHES 

Nagrajenci: 
1. nagrada: Marija Pongračič, Gregorčičeva ul.7, 2270 Ormož, 
2. nagrada: Katja Cvetko, Trgovišče 39a, 2274 Velika Nedelja, 
3. nagrada: Jelka Krbiš, Podgorci 23c, 2273 Podgorci 
       Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti.

Rešitev križanke – 
geslo iz osenčenih polj prepišite 
na dopisnico in jo do 15. 4. 2019, 
pošljite na naš naslov: Občina Or-
mož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 
Sponzor nagradne križanke je  
Pizzeria&Grill Krapek, 
Nejc Zemljič s.p. 
1. nagrada: bon za pizzo 
2. nagrada: bon za pizzo 
3. nagrada: bon za pizzo 



NOGOMETNI KLUB 
ORMOŽ 

             OBČINA ORMOŽ 
 

JAVNI  ZAVOD ZA TURIZEM 
 KULTURO IN ŠPORT ORMOŽ 

            

                                                  
 

                                             
 

 
 
 

Prisrčno vabimo občane in ljubitelje športa, da z nami delite veselje ob odprtju novih prostorov in tribune v Športnem parku 
Mestna graba Ormož 

 

 
                         v soboto, 13. aprila 2019, s pričetkom ob 13.30  

na stadionu Ormož. 
 
Program prireditve: 
         13.30 - tekma ŽUPANI : VETERANI NK ORMOŽ, 
         15.00 - otvoritvena slovesnost, 
         16.00 - prvenstvena tekma ORMOŽ: GRAJENA, 
         18.00 - veseli del s Francem Gorzo, Čudežnimi dečki in Džo Maračićem Makijem. 
 
Z veseljem vas pričakujemo. 
 

NK Ormož  
 

    Občina Ormož  JZ TKŠ  Ormož 

 Sodelovanje patronažne službe z lokalno skupnostjo

Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana 
kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega varstva. Izvaja-
mo tako preventivne dejavnosti na domu, kot tudi posebne oblike 
dela zdravstvene nege. Je edina zdravstvena služba, katere osnov-
na dejavnost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnos-
ti, v okolju, kjer ljudje živijo, in pravočasno usmerjanje bolnikov 
v zdravstveni sistem. Področje našega dela obsega preventivno 
dejavnost in kurativno dejavnost - zdravstveno nego bolnika na 
domu.
Preventivni patronažni obiski so namenjeni nosečnicam, ot-
ročnicam, novorojenčkom, malim otrokom v 2. in 3. letu staros-
ti, slepim in slabovidnim z motnjami v razvoju, neodzivnim na 
preventivne  programe  DORA, ZORA, SVIT, kroničnim bol-
nikom, invalidom ter starostnikom nad 65 let, ki so osameli in 
socialno ogroženi. Izvajamo jih po 
letnem planu, ali po naročilu (oseb-
ni zdravnik, socialna služba … ), 
zaradi prednostne obravnave. 
Obiski zdravstvene nege bolni-
ka na domu se izvajajo na podlagi 
delovnega naloga, ki ga izda osebni 
zdravnik oz. specialist. Namenjen  
je bolnikom, ki zaradi zdravstvene-
ga  stanja ne morejo v ambulanto, 
ali ko se s tem nadomesti bolnišnič-
no zdravljenje.

Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili 
čim bolj dostopni vsem, so v okviru projekta MOST mesečno v 
vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve 
in svetovanja. Teme svetovanj so dosegljive na oglasnih deskah 
Krajevnih skupnosti in na spletni strani Zdravstvenega doma Or-
mož. Za vse občane smo tudi dnevno dosegljivi med 14. in 15. 
uro na telefonu 02/741 09 17.

Lepo vabljeni!

Kolektiv patronažne službe Zdravstvenega doma Ormož.

Besedilo: Patronažna služba Ormož
  

Zdravstveni dom Ormož                                                
Ul. dr. Hrovata 4,                                                                 
2270 Ormož                                                                                                 
Telefon: (02) 741 09 00 
Fax: (02) 741 09 99 
Epošta: uprava@zd-ormoz.si              
 
Sodelovanje patronažne službe z lokalno skupnostjo 

Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega 
varstva. Izvajamo tako preventivne dejavnosti na domu, kot tudi posebne oblike dela zdravstvene nege. Je edina 
zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v okolju, kjer 
ljudje živijo, in pravočasno usmerjanje bolnikov v zdravstveni sistem. Področje našega dela obsega preventivno 
dejavnost in kurativno dejavnost - zdravstveno nego bolnika na domu. 

Preventivni patronažni obiski so namenjeni nosečnicam, otročnicam, novorojenčkom, malim otrokom v 2. in 3. 
letu starosti, slepim in slabovidnim z motnjami v razvoju, neodzivnim na preventivne  programe  DORA, ZORA, 
SVIT, kroničnim bolnikom, invalidom ter starostnikom nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi. Izvajamo 
jih po letnem planu, ali po naročilu (osebni zdravnik, socialna služba … ), zaradi prednostne obravnave.  

Obiski zdravstvene nege bolnika na domu se izvajajo na podlagi delovnega naloga, ki ga izda osebni zdravnik 
oz. specialist. Namenjen  je bolnikom, ki zaradi zdravstvenega  stanja ne morejo v ambulanto, ali ko se s tem 
nadomesti bolnišnično zdravljenje. 

Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili čim bolj dostopni vsem, so v okviru projekta 
MOST mesečno v vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve in svetovanja. Teme svetovanj 
so dosegljive na oglasnih deskah Krajevnih skupnosti in na spletni strani Zdravstvenega doma Ormož. Za vse 
občane smo tudi dnevno dosegljivi med 14. in 15. uro na telefonu 02/741 09 17. 
 

Kraj Čas Datumi srečanj 

Ormož, Rdeči križ 8.-9. ure 26. 4., 31. 5., 28. 6., 27. 7., 24. 8.,  28. 9., 26. 10.,  23. 
11.,  *21. 12. 2019 

Velika Nedelja, Krajevna 
skupnost 

11.-12. ure 18. 4., 16. 5., 20. 6. 2019 

Podgorci, Krajevna skupnost 12.-13. ure 10. 4., 8. 5., 12. 6. 2019 
Ivanjkovci, ambulanta 17.-18. ure 12. 4., 17. 5., 14. 6. 2019 
Kog, Krajevna skupnost 13.-14. ure 15. 4., 20. 5., 17. 6., 22. 7. 2019 
Miklavž pri Ormožu, Krajevna 
skupnost 

9.-10. ure 16. 4., 21. 5., 18. 6., 23. 7. 2019 

 
Lepo vabljeni! 
 
Kolektiv patronažne službe Zdravstvenega doma Ormož. 

  

Zdravstveni dom Ormož                                                
Ul. dr. Hrovata 4,                                                                 
2270 Ormož                                                                                                 
Telefon: (02) 741 09 00 
Fax: (02) 741 09 99 
Epošta: uprava@zd-ormoz.si              
 
Sodelovanje patronažne službe z lokalno skupnostjo 

Patronažna služba Zdravstvenega doma Ormož je organizirana kot samostojna služba osnovnega zdravstvenega 
varstva. Izvajamo tako preventivne dejavnosti na domu, kot tudi posebne oblike dela zdravstvene nege. Je edina 
zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v okolju, kjer 
ljudje živijo, in pravočasno usmerjanje bolnikov v zdravstveni sistem. Področje našega dela obsega preventivno 
dejavnost in kurativno dejavnost - zdravstveno nego bolnika na domu. 

Preventivni patronažni obiski so namenjeni nosečnicam, otročnicam, novorojenčkom, malim otrokom v 2. in 3. 
letu starosti, slepim in slabovidnim z motnjami v razvoju, neodzivnim na preventivne  programe  DORA, ZORA, 
SVIT, kroničnim bolnikom, invalidom ter starostnikom nad 65 let, ki so osameli in socialno ogroženi. Izvajamo 
jih po letnem planu, ali po naročilu (osebni zdravnik, socialna služba … ), zaradi prednostne obravnave.  

Obiski zdravstvene nege bolnika na domu se izvajajo na podlagi delovnega naloga, ki ga izda osebni zdravnik 
oz. specialist. Namenjen  je bolnikom, ki zaradi zdravstvenega  stanja ne morejo v ambulanto, ali ko se s tem 
nadomesti bolnišnično zdravljenje. 

Da bi se približali našim uporabnikom v lokalni skupnosti in bili čim bolj dostopni vsem, so v okviru projekta 
MOST mesečno v vsaki krajevni skupnosti organizirana krajša predavanja, meritve in svetovanja. Teme svetovanj 
so dosegljive na oglasnih deskah Krajevnih skupnosti in na spletni strani Zdravstvenega doma Ormož. Za vse 
občane smo tudi dnevno dosegljivi med 14. in 15. uro na telefonu 02/741 09 17. 
 

Kraj Čas Datumi srečanj 

Ormož, Rdeči križ 8.-9. ure 26. 4., 31. 5., 28. 6., 27. 7., 24. 8.,  28. 9., 26. 10.,  23. 
11.,  *21. 12. 2019 

Velika Nedelja, Krajevna 
skupnost 

11.-12. ure 18. 4., 16. 5., 20. 6. 2019 

Podgorci, Krajevna skupnost 12.-13. ure 10. 4., 8. 5., 12. 6. 2019 
Ivanjkovci, ambulanta 17.-18. ure 12. 4., 17. 5., 14. 6. 2019 
Kog, Krajevna skupnost 13.-14. ure 15. 4., 20. 5., 17. 6., 22. 7. 2019 
Miklavž pri Ormožu, Krajevna 
skupnost 

9.-10. ure 16. 4., 21. 5., 18. 6., 23. 7. 2019 

 
Lepo vabljeni! 
 
Kolektiv patronažne službe Zdravstvenega doma Ormož. 


