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Vabilo na županov sprejem najmlajših občank in občanov 

Župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak vabi najmlajše občanke in občane, ki so rojeni v letih 2019, 
2020 in 2021 ter njihove najbližje na sprejem, ki bo v soboto, 25. 6. 2022, ob 16.30 v ormoškem graj-
skem parku. Otroci, ki se bodo udeležili županovega sprejema, bodo prejeli še spominsko darilce. 
V primeru slabega vremena bo sprejem potekal v prireditvenem šotoru za Grajsko pristavo Ormož.

Od 15. ure naprej bo na isti lokaciji potekal tudi Rožmarinkin festival, ob 17.30 bo pa za vse otroke 
odigrana otroška predstava Cirkus Arbadakarba.

Starše otrok vljudno naprošamo, da svojo udeležbo na županovem sprejemu prijavijo do 15. 6. 2022 na e- naslov: 
obcina.ormoz@ormoz.si ali na tel: (02) 741 53 11.

Vljudno vabljeni!
Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak

Ekipa članov A  PGD Podgorci se je  uvrstila na Gasilsko 
olimpijado v Celju, ki bo od 17. do 24. julija 2022 v Ce-
lju. To je zgodovinski dosežek za društvo, Gasilsko zvezo 

Ormož in Občino Ormož. Na gasilski olimpijadi bo tekmovalo 
preko 3000 tekmovalcev iz 25 držav in gre za največji tekmovalno 
gasilski dogodek v samostojni Sloveniji.

Ekipa članov A je v zadnjih letih dosegala vrhunske rezultate in 
sicer: leta 2019 in 2021 smo postali Pokalni prvaki GZ Slovenije, 
1.mesto na mednarodnem tekmovanju v Postojni, državni pod-
prvaki leta 2021, dva državna rekorda v vaji CTIF in še bi lahko 
naštevali.
Neizmerna želja, trdo delo, veliko vloženega truda in leta odre-
kanj so se končno obrestovala. Verjeli smo vase in kljub velike-
mu pritisku in pričakovanji vseh, izvedli dve odlični vaji in štafeti 
na izbirnem tekmovanju v Slovenski Bistrici, ter s tem dokazali, 
da spadamo med najboljše enote v Sloveniji. S prvim mestom na 
izbirnem tekmovanju smo si zagotovili vstopnico za olimpijado.

Za uspeh je seveda zaslužen tudi poveljnik PGD Sovjak Marko 
Mesarič, ki nam je pred tremi tedni priskočil na pomoč ob po-
škodbi našega tekmovalca in kondicijski trener Bojan Cunk, ki 
nas je zadnje pol leta »mučil« na kondicijskih pripravah ter nam 
svetoval in podal svoje bogate izkušnje. Sta del naše olimpijske 
ekipe in še enkrat hvala za vse. Zahvala pa gre tudi našemu men-
torju Jožetu Sladnjak, ki nas bodri in izpopolnjuje pri vaji ter 
Gasilski zvezi Ormož in društvom GZ Ormož za vso podporo 
in pomoč. Na tem mestu bi se zahvalili tudi Osnovni šoli Velika 
Nedelja in Osnovni šoli Stanka Vraza, da so nam z izposojo telo-
vadnic omogočili kvalitetno izvedbo treninga.
Zahvala tudi vsem navijačem, našim dekletom in vsem članom 
društva, ki ste navijali za nas na izbirnem tekmovanju in nam 
stali ob strani. 
Ob tej priložnosti Vas vabimo, da pridete navijat za našo tekmo-
valno enoto, v petek, 22. julija 2022 na stadion Kladivar v Celju. 
Avtobusni prevoz bo organizirala tudi Gasilska zveza Ormož. 

Se vidimo 22. julija 2022 v Celju, kjer bomo zastopali barve Slo-
venije, Občine Ormož in Prostovoljnega gasilskega društva Pod-
gorci.

Gasilska olimpijada 2022
Besedilo: Sandi Munda
Foto: Sandi Munda
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Spoštovane občanke in občani občine Ormož!

Približujemo se času, ko bomo lahko pogledali in ocenili čas prve polovice leta. Na splošno lahko rečemo, da je bilo dogajanje na 
več področjih pestro, dinamično, z mnogimi prilagoditvami, da smo lahko uspešno premagovali izzive, s katerimi smo se dnevno 
soočali. A najbolj važno je to, da nam je uspevalo. Dogajanje se je spet počasi zapeljalo na normalne tirnice. Želja po druženju, 
organiziranju takšnih in drugih prireditev je bila močno prisotna. Po dolgem času smo lahko rekli, da smo življenje spet lahko 
»zadihali«. Poleg vsega pozitivnega dogajanja so se sigurno zgodile tudi stvari, ki jih nismo pričakovali oz. bi si želeli, da se ne bi. 
V mislih imam vojno v Ukrajini kot tudi energetsko krizo, ki nam je na marsikateri poti prekrižala načrte. Izvajanje občinskih 
investicij se je s finančnega in organizacijskega vidika zaostrilo, saj so zahteve po podražitvah povzročile potrebe po iskanju 
številnih novih rešitev. Ponosno pa lahko povemo, da smo kot skupnost spet pokazali veliko srce. Pomoč Ukrajincem ob njihovi 
vojni, pa najsi bo to pri zbiranju dobrin, kot tudi zagotovitev vsega potrebnega za namestitev in vključitev v našo občino, je nudilo 
veliko število posameznikov, kot tudi društev, klubov, zavodov. Skupaj smo pričarali veliko sodelovanje in s tem pokazali, da smo, 
ko stopimo skupaj, zmožni premagati marsikateri izziv. 

Bližamo se tudi poletnim mesecem, ko bo v naši občini polno možnosti, kako izkoristiti svoj prosti čas. Poleg Ormoškega poletja 
bomo ponosno praznovali naš občinski praznik. Razvoj na različnih področjih, sprejemanje odločitev, ki bodo pozitivno vplivale 
na nas in s tem izboljševale kvaliteto bivanja, bo še naprej usmeritev našega dela. Seveda je potrebno postoriti še veliko, a kjer je 
volja, se je vedno pokazala tudi pot. 

V občini Ormož nas v drugem delu leta čaka še kar nekaj investicij. Poleg vseh investicij, ki se trenutno izvajajo, si želimo pričeti 
še vlaganja v razvoj turizma, reševati problematiko na stanovanjskem področju, predvsem pa pripraviti dobre projekte za naprej. 

Projekti, ki jih oblikujemo za prihodnost, se bodo dotaknili vseh starostnih sku-
pin in verjamem, da bomo skupaj ustvarjali okolje, v katerem bomo z velikim 
veseljem živeli. 

Razveseljujoče in pozitivno je tudi to, da se vedno več podjetij zanima za vlaganja 
v Ormož. Posamezniki iz drugih občin se želijo preseliti v našo. Vse to kaže, da se 
ustvarjajo dobri pogoji za razvoj na posameznih področjih.

Želim vam prijetno preživljanje dni v naši občini, hkrati se vam pa zahvaljujem za 
vsak vaš doprinos, ki ste ga namenili našemu skupnemu dobru. Ostanimo zdravi 
in s polno dobre volje in upanja pojdimo novim zmagam naproti.

Danijel Vrbnjak
Župan Občine Ormož

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 septembra 2022. Prispevke lahko 
pošiljate v digitalni obliki ali na e-mail: alenka.lah@ormoz.si, lahko pa jih 
osebno prinesete na sedež Občine Ormož. 
Za morebitne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 
02/741 53 18.

Glede na predviden izid naslednje številke vas prosimo, da pošljete pri-
spevke najkasneje do 2.9.2022.  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.
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Svečano odprtje Košarkine hiše

Košarkina hiša na Kogu, ki je zgodovinsko bogata in prepletena s številnimi zgodbami, je v celoti obnovljena. V nedeljo, 15. maja, 
je potekalo uradno odprtje vseh prostorov. Predstavlja osrednji turistični objekt na Kogu, opisuje kulturo ljudi in način življenja 
Kogovčanov skozi zgodovino. 

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je pripravil razstavo Trta in vino – Kog in Kogovčani, posvečeno strokovnjakom s Koga, ki so s svojim 
delovanjem pustili pomemben pečat v svetu vinogradništva in vinarstva.
Krajevna skupnost Kog in člani Turističnega in kulturnega društva Kog so poskrbeli za izviren program ter pogostitev. Slavnostni prerez 
traka so opravili župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica občinske uprave Milena Debeljak, predsednik sveta Krajevne skup-
nosti Kog Slavko Bedekovič in edina še živeča Kogovčanka, ki je služila lastnikom Košarkine hiše, Pepca Zabavnik. 
Zadnja faza investicije obnove Košarkine hiše je bila zaključena v lanskem letu, v sklopu tega se je stavba energetsko sanirala. Investicija 
je stala dobrih 300.000 evrov, del teh predstavljajo pridobljena evropska sredstva. Dodatna sredstva so se zagotovila preko LAS UE Or-
mož, ki so se namenila za postavitev krušne peči in ostale opreme, v okviru projekta KNOW HOW KOŠARKINA. 

Zaključek urejanja parka pri avtobusni postaji

Dela so se pričela izvajati lansko leto julija. V sklopu projekta se je porušilo obstoječe avtobusno čakališče. Na novo so urejene 
tlakovane površine in javna razsvetljava. V celoti se je obnovila vodna fontana. V park se je uvrstilo igrišče za otroke z večna-
menskim igralom. Na betonskih parapetih so se uredile klopi za obiskovalce. Uredile so se zelene površine in zasadile urbane 

drevesne vrste, in sicer atlaška cedra, navadni koprivovec, ameriški ambrovec, perzijska parocija, japonska in sulanževa magnolija, 
ameriški in japonski dren, kanadska šmarna hrušica, nepozebnik in vzpenjava hortenzija. Objekt spada v območje varstva kulturne 
dediščine in tako so se ob hodniku za pešce ohranili oz. ponovno postavili Moškonovi elementi. Vrednost del je znašala 283.000 eurov. 

Besedilo: Občinska uprava
Foto: Občinska uprava
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Sajenje mestnega vinograda

Mlad mestni vinograd je v lanskem letu dole-
tel napad zlate trsne rumenice. Okuženost 
je predstavljala 41,8-odstotni delež vseh 

vinskih trt sorte šipon in na podlagi izdane odločbe 
s strani Inštituta za varno hrano smo morali vinog-
rad izsekati. Na povabilo skrbnika mestnega vinog-
rada Martina I. Ormoškega in Občine Ormož se je 
20. aprila 2022 ponovno zasadil mestni vinograd s 
170 trtami sorte šipon. Zbrani v precejšnjem številu 
so vinograd zasadili v malo več kot v eni uri in pričeli 
pisati novo zgodbo v mestnem vinogradu. Trta nam 
je že izkazala hvaležnost s svojo rastjo. 

Dan sajenja medovitih rastlin 

Spremembe v okolju hitro vplivajo na naravo, kar najbolj občutijo čebele. Tako slovenski čebelarji že dolga leta spodbujajo sajenje 
medovitih rastlin preko sodelovanja z občinami. Prav tako pozivajo občine, da pokosijo parkovne površine po samem cvetenju. 
Občina Ormož je pristopila k projektu Dan sajenja medovitih rastlin. Tako se je 26. marca v sodelovanju s Krajevno skupnostjo 

Velika Nedelja in Čebelarskim društvom Ormož v Veliki Nedelji zasadilo osem avtohtonih sadik medovite lipe. Slovenski čebelarji 
pobudo dajejo celotnemu svetu. Cilj projekta je, da se do leta 2030 v EU zasadi tri milijarde dreves in ohrani 70 % pridelane hrane na 
svetu, odvisne od opraševalcev. 

Kvačkan grb Občine Ormož

Vseslovenski projekt Slovenija kvačka je združil 211 kvačkaric in enega kvačkarja. 
Projekt je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije 
Boruta Pahorja. Projekt se je pričel 15. septembra 2021 in končal 26. decembra 

2021.
V okviru projekta se je skvačkalo 212 grbov slovenskih občin. Občina Ormož je projekt 
podprla in se mu priključila. Grb Občine Ormož je skvačkala občanka Klavdija Topolinjak 
iz Zasavcev, ki je o poteku zapisala tako: 
»Kvačkanje grba občine, v kateri živiš, je nekaj posebnega, veličastnega in spoštljivega. Tudi 
kvačkanje v C2C tehniki je svojevrsten izziv, saj je to kvačkanje kvadratkov po diagonali. 
Ob kvačkanju se ti prikazuje slika, ki jo želiš čimprej ugledati v celoti. Zato te kvačkanje celo 
malce zasvoji. Za kvačkanje grba sem porabila krepko čez 120 ur, saj je ob koncu kvačkanja 
treba pošiti še vse nitke. Grb občine Ormož ima precej detajlov, zato je bilo tudi nitk kar 
veliko. V enem trenutku kvačkanja sem imela 26 menjav nitk in tudi več.«
Grb je bil s strani kvačkarice Klavdije predan Občini Ormož in krasi njene prostore. 
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Carthago kolesarjenje iz Odrancev v Ormož

Kljub deževnemu vremenu v soboto, 7. maja, je podjetje Carthago v sodelovanju s kolesarskim teamom Tadeja Pogačarja, tre-
nutno najuspešnejšim kolesarjem na svetu, organiziralo kolesarjenje od  obrata v Odrancih do novega prihajajočega obrata v 
Ormožu. 

Kot prvo so v Odrancih kolesarskemu šampionu Tadeju Pogačarju predali nov avtodom in ga podprli pri njegovih uspehih. Avtodom 
Carthago c-compactline ga bo spremljal med njegovimi dirkami po Evropi. Po primopredaji so se prisotni kolesarji, Tadej Pogačar, 
zaposleni in vodstvo podjetja Carthago odpravili na pot proti Ormožu. Kolesarjenja se je udeležil tudi župan Občine Ormož Danijel 
Vrbnjak. Na 35 kilometrov dolgem kolesarjenju je sodelovalo okrog 50 kolesarjev. V sodelovanju z Občino Ormož je zaključek kolesar-
jenja potekal pred Grajsko pristavo, kjer je direktorica družbe Carthago Sandra Županec, podelila medalje, sledilo je družabno srečanje.

Dela na rekonstruirani čistilni napravi so v zaključni fazi. 
Vgrajena je vsa tehnološka  oprema, zaključuje se tudi 
urejanje okolice, vključno z asfaltiranjem površin. Dela, 

ki so bila začeta v mesecu januarju 2021 na prostoru nekdanje 
tovarne sladkorja, so zajemala izvedbo projekta rekonstrukcije in 

nadgradnje čistilne naprave Ormož. Republika Slovenija je name-
nila za sofinanciranje operacije 385.376,71 EUR, Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada sofinancira operacijo v višini 2.183.801,40 
EUR, ostala potrebna sredstva v višini 757.182,28 EUR je pa za-
gotovila Občina Ormož. Naročnik projekta je Občina Ormož, ki 
je sklenila pogodbo št. 430-53/2020 04/81 za  gradbena  dela  z 
najugodnejšim izvajalcem, Komunalnim podjetjem Ormož d. o. 
o. To je izgradnjo rekonstruirane čistilne naprave izvedlo skupaj  

Besedilo: Peter Kirič
Foto: Peter Kirič

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 
porečju Drave - Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne 
naprave Ormož, Občina Ormož, maj 2022

Čistilni bazen z vpihovanjem zraka, v katerem so 
PVA čistilni delci.

Odpadna voda, ki se po postopku NBBR 
(premikajočo se biomaso), prečiščuje.
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s podjetjem GH Holding d. o. o. iz Ljubljane. 

V mesecu maju 2022 so bila zaključena vsa gradbena dela. Pot-
rebnih je le še nekaj manjših tehničnih posegov za potrebe učin-
kovitega delovanja vseh tehnoloških naprav. Lidija Zorjan iz Ko-
munalnega podjetja Ormož, ki je zadolžena za izvedbo gradbeni 
del, nam je ob zaključku gradbenih del povedala: 
»Pri strojni opremi smo morali nekatere detajle  preprojektira-
ti glede na dejansko stanje, ki smo ga ob rekonstrukciji bazenov 
zatekli.  Objekti A, B in C so gradbeno dokončani, izvedene so 
fasade, elektro in strojne inštalacije. Z izvedbo gradbenih del smo 
zelo zadovoljni, saj smo jih uspeli dokončati v rokih, ki so bili 
predvideni, kljub nekaterim zapletom, ki so se pojavljali pred-
vsem zaradi zatečenega stanja ob praznitvi in rekonstrukciji ba-
zenov, na kar pa, žal, nismo imeli vpliva. Rekonstruirana čistilna 
naprava Ormož že poskusno deluje. V primarnem  usedalniku 
je vgrajena vsa oprema, prav tako v zgoščevalniku. Okolica je že 
urejena v večjem delu, manjkajo samo minimalni dokončni po-
pravki.  Podjetje GH Holding je vgradilo vso opremo in konec 
aprila je bilo začeto poskusno delovanje, ki bo trajalo od 6 do 9 
mesecev oziroma toliko časa, da bodo rezultati treh zaporednih 
meritev ustrezni.«  
Egon Batič iz podjetja Comteh d. o. o. nam je pojasnil delovanje 

tehnologije NBBR, ki v prevodu pomeni premikajočo se biomaso 
v reaktorju. Nosilci so dodani v obliki gela, na te nosilce se pa 
veže odpadna voda z nečistočami. Gel je bilo potrebno dodati ob 
pričetku delovanja, nato ga bo z leti potrebno samo še dodajati, 
polnila oziroma nosilce bo pa potrebno dodajati s preračuni. PVA 
delci, ki so jih izbrali za ormoško čistilno napravo, so bili doba-
vljeni iz Japonske; gre za nosilce, ki omogočajo zanesljivo čiščenje 
odpadne vode. Gre za preizkušeno tehnologijo, ki se v Sloveniji že 
uporablja. Enako tehnologijo uporabljajo v Sloveniji v Slovenskih 
Konjicah, Turnišču, Zrečah in v podjetju Vitiva v obrtni coni v 
Markovcih in še kje. Glede na stanje, ki ga lahko ocenim ob sre-
čanju vseh nadzornikov izvedbe projekta, sem mnenja, da so dela 
opravljena v skladu z načrti, da bo čistilna naprava po poskusnem 
delovanju dajala pričakovane rezultate in da se iz čistilne naprave 
in njene okolice ne bo širil smrad, ki bi motil ali pa poslabševal 
bivanjsko ugodje življenjskega prostora bližnjih stanovalcev v na-
selju Dolga lesa.

Od 7. do 22. marca 2022 je v glasbenih šolah Beltinci, Celje, Gor-
nja Radgona, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, 
Slovenska Bistrica in Velenje potekalo 51. Tekmovanje mladih 
glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanje je potekalo v nas-
lednjih disciplinah: flavta, kljunasta flavta, oboa, klarinet, sakso-
fon, fagot, petje, klavir, diatonična harmonika, komorne skupine 
s trobili in komorne skupine jazz.
Zveza slovenskih glasbenih šol in komisija TEMSIG od leta 1971 
organizirata državno tekmovanje mladih glasbenikov in nekoliko 
mlajše baletno tekmovanje, imenovano BALTEK, ki med drugim 
skrbita za povezovanje in kako-
vostno rast ter razvoj slovenske 
glasbene in plesne kulture. 
V Glasbeni šoli Ormož je tekmo-
valo 75 mladih glasbenikov v di-
sciplini klarinet II. a, II. b, III. a 
in III. b kategoriji ter oboa v vseh 
kategorijah. Letos se je TEMSIG-
-a udeležilo osem učencev iz naše 
šole, ki so dosegli odlične rezul-
tate.
V disciplini klavir je Lea Munda 
osvojila srebrno, Ula Cimerman 
pa bronasto plaketo. Njuna men-
torica je Tadeja Mesarič. Tudi 
naši flavtistki sta bili uspešni. 

Neža Cimerman je osvojila srebrno, Naja Majcen pa bronasto 
plaketo pod mentorstvom Doroteje Feguš, njun korepetitor je 
bil Jernej Kirbiš.  Pevki Ema Šoštarič in Tia Petek sta z mento-
rico Tino Pečar Laznik in korepetitorko Tadejo Mesarič domov 
prinesli srebrni plaketi. Prav tako sta srebrna saksofonist Aljoša 
Borštnar in klarinetist Rok Ostrc. Njun mentor je Rado Munda, 
korepetitorka pa Larisa Juvančič.

Vsakega uspeha se srčno veselimo, ker se zavedamo, koliko ur vaj 
in odrekanja je potrebno, da glasbenik pride do takšnega rezulta-
ta. Trudili se bomo, da bo tudi v prihodnje takšnih uspehov čim 
več. Mladim tekmovalcem, njihovim mentorjem in korepetitor-
jem pa ČESTITAMO!

Besedilo: Tatjana Petek
Foto: Tatjana Petek

TEMSIG – Tekmovanje mladih glasbenikov 
Republike Slovenije v Glasbeni šoli Ormož
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Dan pred velikonočnim petkom so nas v vrtcu Miklavž, 
v skupini Čebelice, obiskali dijaki četrtega letnika Gim-
nazije Ormož – smer predšolska vzgoja. A ne le oni … 

Obiskal nas je tudi zajček Repko, ki se je pa med barvanjem veli-
konočnih jajčk po okolici vrtca popolnoma izgubil, v rokah mu je 

ostal le zemljevid, s katerim se pa ni najbolje znašel.
S skupnimi močmi smo mu preko različnih ovir in nalog poma-
gali najti pot domov. In tako skupaj preživeli res krasen, poučen, 
zabaven športni dan v gozdu. Skupaj smo v gozdni igralnici pre-
magovali naravne ovire, reševali različne naloge, plesali in risali 
z blatom. Izkušnja je tako za dijake kot za vse nas bila izjemnega 
pomena in že se veselimo nadaljnjih druženj.

Besedilo: Janja Kocjan
Foto: Janja Kocjan

Bodoči vzgojitelj/ice na obisku v Vrtcu 
Miklavž pri Ormožu

Šport in telesno vadbo razumemo kot vrsto telesne dejavno-
sti. Šport pomeni organizirana in načrtovana vadba (špor-
tna vzgoja v šolah, športno udejstvovanje v klubih, društvih 

…), ki vključuje tudi različne oblike tekmovanj (šolska, medšol-
ska, klubska …).
Telesna vadba je pa namenjena izboljšanju telesne pripravljenosti 
in zdravja. Pomanjkanje telesne aktivnosti/gibanja je pogosto 
vzrok za bolezni, smrt in različne druge prizadetosti. Redna te-

lesna aktivnost lahko pomembno vpliva: 
1. na izboljšanju splošnega počutja;
2. deluje preventivno pred zdravstvenimi težavami;
3. skrbi pri uravnavanju telesne teže;
4. skrbi za več energije;
5. pripomore k lažjemu učenju;
6. odpravlja težave z nespečnostjo;
7. poskrbi za zabavo;
8. je odlična priložnost za druženje in vzpostavljanje socialnih 

stikov.
V času pandemije smo otrokom te dejavnosti kar močno omejili, 

Gibanje, šport in telesna vadba
Besedilo: Bojan CUNK
Foto: Bojan CUNK
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zato je razumljivo navdušenje nad ponovnim zagonom vseh us-
taljenih oblik telesne aktivnosti in športa. 
Tudi na naši šoli smo v tem šolskem letu izvedli in se udeležili 
kar nekaj tekmovanj v različnih športnih disciplinah in na raz-
ličnih nivojih. Šele po teh dogodkih in srečanjih lahko vidimo, 
kako zelo so učenci vse te telesne aktivnosti pogrešali. Priprava, 
zavzetost, pozitivna nervoza, sreča, uspešno opravljena naloga in 
predvsem velik, sproščen nasmeh učencev je največji pokazatelj 
zadovoljstva otrok, ki je vreden več kot vse podeljene nagrade. 
V soboto, 26. 3. 2022, sem organiziral šolsko tekmovanje v nogo-
metu. Dan ni bil izbran naključno, ampak je šlo tudi za preizkus, 
ali se bodo otroci v svojem prostem času udeležili tekmovanja. 
Nad odzivom in vsem dogajanjem sem bil enostavno navdušen. 
Večina tekmovalcev in ekip so si sami pripravili drese, imena 
ekip, pripeljali svoje navijače … Glasno navijanje za vse ekipe, 

sproščeno druženje, telesna aktivnost za večino … vse to me je 
močno prepričalo, kako zelo so si učenci tega želeli in pogrešali.
Končni rezultati in simbolične nagrade niso toliko pomembni, 
kot so vsi neopazni vzgojno-izobraževalni momenti, ki so se 
sprostili v teh trenutkih!

Šolska gledališka tradicija ima v Miklavžu že zelo dolgo bra-
do. Odrska izkušnja otroke bogati, jim vliva samozavest in 
povezanost s skupino. Ravno zaradi vsega naštetega smo 

vztrajali in se kljub ukrepom spopadli z izzivom »Kaj bomo pa 
letos igrali?«  Leta 2020 nam jo je zagodla epidemija in že priprav-
ljena predstava, v katero smo vložili veliko dela in truda, ni nikoli 
oživela pred publiko. 

Letos nam je bila Talija bolj naklonjena in v Veliki Nedelji smo 
na območnem srečanju otroških gledaliških skupin premierno 
odigrali Odvratne rime Roalda Dhala, dramatizacijo je pa napisal 
Vinko Möderndorfer. Gre za predelavo klasičnih pravljic, izmed 
katerih smo izbrali Rdečo kapico, Pepelko in Tri prašičke – torej 
vsem dobro znane, a hkrati toliko drugačne in sveže, da gledalca 
pritegnejo in presenetijo. Besedilo je verzificirano, za piko na i 
pa poskrbi avtorska glasba Leona Laha, ki jo je napisal prav za 
to predstavo in jo skupaj z učenci tudi v živo odigral. Za režijo 
sem poskrbela Simona Klasinc, v predstavi pa sodeluje osemnajst 
učencev 6. in 7. razreda. Prav tako so učenci sodelovali pri nas-
tajanju scene ter poskrbeli za kar nekaj kostumov in rekvizitov. 
S celotno predstavo smo prepričali publiko in selektorico, ki je 
za predstavo zapisala, da gre za »pravi mali gledališki spektakel«, 
in jo uvrstila na zaključno stopnjo gledališkega srečanja otroških 
skupin.

Po krajšem premoru nas v maju čakata nastopa na zaključku 
Bralne značke in, sedaj lahko že rečemo tradicionalnem, Lutkov-
no-gledališkem večeru, ki bo v četrtek, 26. 5., ob 19. uri v preno-
vljeni dvorani pri Miklavžu. Takrat se bodo zraven gledališčnikov 
predstavili tudi mladi lutkarji s predstavo Majno težavo imamo 
pod mentorstvom Lidije Mlinarič. 

Brez težav vam pa sporočamo, da ste vljudno vabljeni, da nas 
podprete s svojo prisotnostjo.

Besedilo: Simona Klasinc
Foto: Simona Klasinc

Odvratne rime miklavških 
osnovnošolcev
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Knjige nas popeljejo na številna popotovanja. Knjižnice 
na še zanimivejša – popeljejo nas k novim, drugačnim 
zgodbam, tistim, ki se skrivajo za platnicami, ljudem, ki 

jih pišejo, življenjem, ki spreminjajo. Nekaterim, prav posebnim, 
smo se posvetili v preteklih tednih in mesecih: Kseniji Trs, Alen-
ki Čurin Janžekovič, Marcosu Tavaresu, Lauri Mohorko Kumer, 
Tonetu Peršaku, Mariji Gašparič, Bojanu Borku. Vsak izmed njih 
s svojo zgodbo, ki bralcem odpirajo svetove. Drugi bodo pa z no-
vimi knjižnico v Ormožu obiskali v prihodnjih dneh in mesecih.
Junij bomo pričeli - športno. V prvih junijskih dneh se nam bosta 
pridružila starosta slovenskega alpskega smučanja Tone Vogrinec 
in pisatelj ter novinar Marko Radmilovič, ki bosta v sklopu Be-
letrininih trubadurjev predstavila (avto)biografijo Vsi me kličejo 
Tona. Za zdravo telo in ne le duha bomo skrbeli v soboto, 11. 
junija, ko se bomo v okviru praznovanja občinskega praznika 
občine Ormož in v sodelovanju s Planinskim društvom Maks 
Meško Ormož odpravili na pohod po poteh kulturnih buditeljev. 
Z domačije Božidarja Flegeriča v Vodrancih nas bo pot vodila 
k domovanju Jožeta Kerenčiča v Jastrebcih, sprehodili se bomo 
še do Košarkine hiše, nato pa po obisku vzpetine Klumpa nazaj 
na Flegeričevo domačijo. Že naslednji dan, v nedeljo, pa si bomo 
odpočili v senci knjižnične letne terase, ko bomo z novimi »živi-
mi knjigami« povprašali in prisluhnili o izkušnjah preseljevanja, 
begunstva in iskanja boljših priložnosti. In ker je praznik knjig 
obenem tudi priložnost za obdarovanje – vsem na novo vpisanim 
članom na ta dan bomo podarili letno članarino za leto 2022, ob 
prebranem stavku iz knjige, si pa boste pridobili še knjigo ali dve, 
za katere je prostora na naših knjižnih policah zmanjkalo.
Pohodniško razpoloženi (seveda z literarnim pridihom) bomo 
tudi v času praznovanja občinskega praznika občine Sveti Tomaž. 
Pridružili se bomo namreč pohodu, tokrat od Meška do Cajn-
karja, ki bo potekal v soboto, 25. junija. Trajnostnosti, sonarav-
nosti, druženju in dobremu počutju pa bomo namenili julijske in 
avgustovske četrtke, ki še naprej ostajajo zeleni, na njih pa boste 
našli raznovrstne odgovore na vprašanja, kot so, kaj narediti za 

svoje zdravje ter kaj lahko storimo sami, da ohranimo naš planet 
in okolje, v katerem bivamo, čas se bo našel tudi za kakšno de-
lavnico, popoldanska četrtkova srečanja pa bomo konec poletja 
zaključili z novim ogledom dobre prakse.
Poletni program bomo dopolnili še z nastopom glasbenega kvar-
teta Getonka, član katerega je tudi domačin Bojan Rajh, in 24. av-
gusta še s tradicionalnimi Dnevi poezije in vina, ko bomo dvigni-
li kozarce v čast pesniške besede, ki se bo na letni terasi knjižnice 
znova prebirala v različnih jezikih sveta. Že sedaj pa načrtujemo 
zgodnje jesensko dogajanje, ko bomo gostili Vesno Vuk Godina, 
Franca Mikša in Amalijo Jelen Mikša, ob praznovanjih krajevnih 
skupnosti pa povezali branje z rokometom v Ormožu in se poto-
pili v zgodovino Stanovna in družine Kociper.
Majski dnevi v knjižnici so bili polni pravljičnih trenutkov – tis-
tih, ki so se jih veselili otroci, drugih tudi odrasli.  Vso pomlad so 
nas otroci razveseljevali s svojimi rednimi obiski pravljičnih ur; 
sredina junija je pa čas, ko jih pričakata še zaključna pravljična 
ura ter sproščeno druženje in igranje na knjižničnem vrtu, ka-
terega bo pospremilo še kaj sladkega. Na letni terasi knjižnice se 
nam bodo pa letos na zaključni prireditvi, ki bo potekala v sode-
lovanju z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Ormož, znova 
pridružili še zlati bralci. Po devetih letih prebiranja knjig za bral-
no značko si je vsak izmed njih prislužil tako zahvalo kot pohvalo 
– in še kakšno knjižno darilo povrh.
Zadnja dva tedna v avgustu bosta ponovno polna zgodb, ustvar-
janja, raziskovanja, plesa in prleščine. V projektu Deca vküp na 
knižni küp bodo naše pravljičarke že tretje leto zapored pokazale 
vse svoje veščine in ustvarjalnost, otroci vseh starosti pa prav lepo 
vabljeni, da zadnje počitniške dopoldneve preživite z njimi – ne 
bo vam žal. Na letni terasi vas že pričakuje namiznoteniška miza, 
čez poletje vas bosta zaposlila Poletni bralni izziv in Pikina bralna 
značka ter seveda, tako za otroke kot tudi mlade in nekoliko manj 
mlade bralce, obilica poletnega branja. Če ste pa morda zamudili 
začetek bralne značke za odrasle in filmske značke … čas za bra-
nje in ogled filmov smo podaljšali kar do 15. septembra.
Razlogov za obisk knjižnice je torej več kot dovolj – ob vsem za-
nimivem, kar se je in se še bo pripravilo za vas, bo pa verjetno 
zmanjkalo le prostih dni na vaših koledarjih.

Športno in zdravo po knjižnih poteh
Besedilo: Marinka Vnuk
Foto: Knjižnica Ormož

Utrinek z lanskoletnega pohoda po poteh 
kulturnih buditeljev.

Knjižnica znova polna pravljičnih trenutkov in mladih 
obiskovalcev.
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Da je vzgoja otrok in mladostnikov v današnjem času še 
posebej velik izziv, dokazujejo številni vzgojni pristopi, ki 
nam jih stroka ponuja danes. Eden od učinkovitih znan-

stveno podprtih pristopov je pozitivna disciplina, ki jo v Sloveniji 
v okviru Svetovalno-izobraževalnega centra MI v obliki usposa-
bljanj za starše in učitelje uspešno uvaja mag. Jani Prgić. Uspo-
sabljanja se je v tekočem šolskem letu udeležil celoten učiteljski 
zbor Osnovne šole Ormož s ciljem, da bi načela pozitivne disci-
pline čim bolj učinkovito uvedli tudi med učence in starše naše 
šole. Program uči otroke in mladostnike socialnih in življenjskih 
veščin na način, ki je spoštljiv in opogumljajoč – tako za otroke 
kot tudi za odrasle, vključujoč starše, učitelje in ostale, ki delajo 
z otroki ter mladostniki. Skozi delo v razrednih skupnostih so 
razredniki že aktivno pričeli izvajati delavnice za razvijanje od-
govornosti, spoštljivosti in vseh življenjskih veščin, ki jih otroci 
potrebujejo, da bi postali uspešni člani družbe, v mesecu marcu 
smo pa na OŠ Ormož v vseh razredih izvedli dan dejavnosti, ki 
smo ga v celoti posvetili pozitivni disciplini. Dan dejavnosti smo 
pričeli z video nagovorom gospoda Prgića. Povedal nam je, da 
ni pomembno, da prideš prvi na cilj, ampak to, kako prideš do 
njega ter dokončaš tisto, kar si si zastavil. Učenci so skozi različne 
igre vlog ter socialne igre spoznali pojme komunikacija, spoštljiv 
odnos, sodelovanje in skupno doseganje cilja, ki so predstavljali 
bistvo tega dneva. Že predhodno so po oddelkih sami izbrali in 
načrtovali izdelek dneva dejavnosti, upoštevati so pa morali dej-
stvo, da je izdelek skupen rezultat dela vseh v razredu in izraža 
pripadnost ter pomembnost slehernega posameznika. Nastalo je 
veliko zanimivih stvari: plakati, družabne in timske igre, drevo 
vrednot, razredni video, majice z osebnostnimi lastnostmi učen-
cev, motivacijski kotički, most iz lesa ter celo torta in jagodna 
poslastica. Vsak učenec je h končnemu mozaiku izdelkov dodal 
kamenček, bistvo dneva dejavnosti pa torej ni bil izdelek sam, 
ampak načela pozitivne discipline, skozi katere so učenci naredili 
izdelek s sodelovanjem. Tako so spoznavali sebe in svoje sošolce 
ter gradili še močnejšo medsebojno vez.
Kako pomembno je spoštljivo sodelovanje, pa na OŠ Ormož do-
kazujemo vsako leto v mesecu aprilu, ko obeležujemo dan Zem-

lje. Takrat se še močneje zavedamo, da seže spoštovanje sočloveka 
tudi širše – do spoštovanja okolja, narave in našega nenadome-
stljivega planeta. Vzgoja ekološko ozaveščenih posameznikov je 
eden temeljnih ciljev, h kateremu na šoli stremimo celo šolsko 
leto – z ločevanjem odpadkov, s skrbjo za čisto in zdravo okolico 
šole ter skozi druge dejavnosti. Letošnji april smo pa še prav po-
sebej aktivno usmerili v ekološke vsebine. Pred dnevom Zemlje, 
ki ga obeležujemo 22. aprila, smo na šoli imeli teden brez zavr-
žene hrane. Skozi pogovor smo učence usmerjali v razmišljanje, 
kako spoštujemo hrano in stremimo k temu, da je čim manj zavr-
žemo, to pa so sporočali tudi plakati v šolski jedilnici. Eko učenci 
se zavedajo tudi pomena reciklaže in tako smo na šoli pošteno 
zavihali rokave in organizirali še veliko zbiralno akcijo starega 
papirja. Učenci vseh oddelkov so se, skupaj s starši, sorodniki in 
prijatelji, izjemno potrudili in tako nam je uspelo vsem skupaj 
zbrati kar 9.995 kg papirja. Kako pohvalno, da so bili najbolj mo-
tivirani prav najmlajši učenci 1. a oddelka, ki so si tako prislužili 
tudi nagradni izlet, ki jih čaka v mesecu juniju. V petek, 22. apri-
la, smo pa Zemlji posvetili eko dan, ki je v skrbi za čistejši planet 
in s tem našo lepšo prihodnost povezal vse učence od 1. do 9. 
razreda. Dan so učenci načrtovali skupaj z učitelji, potekale so pa 
delavnice, skozi katere so učenci razmišljali o tem, od kod pridejo 
odpadki, kako zmanjšati njihovo količino, predvsem pa, kako jih 
učinkovito reciklirati. Nastajali so izdelki iz odsluženih oblačil, 
iz odpadne embalaže, pa tudi jedi iz hrane, ki bi jo sicer zavrgli. 

Besedilo: Tina Zadravec
Foto: arhiv OŠ Ormož

S spoštljivo komunikacijo do sodelovanja 
v skrbi za lepšo prihodnost
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Velik dvosed iz odsluženih plastenk je uporabna popestritev učil-
nice, pet ljubkih hotelov za žuželke, nastalih iz naravnega mate-
riala ter odsluženih desk, pa krasi drevesa v okolici šole. Učenci 
so skozi proučevanje eko literature spoznavali številne podnebne 
spremembe ter svoje razmišljanje ob tem usmerili v ustvarjanje 
lutkovne predstave, snemanje eko filma in ustvarjanje eko dru-
žabne igre. Eko vsebine so predstavljale tudi most povezovanja 
med slovenskimi in ukrajinskimi otroki, saj so naši učenci sku-
paj s svojimi novimi sošolci iz Ukrajine ugotavljali, da je Zemlja 
samo ena in da jo različni jeziki bogatijo, združuje pa jezik srca. 
Mladi vrtnarji novega krožka Vrtnarček pa dokazujejo, da vzgoja 
za zeleno prihodnost ni le muha enodnevnica na naši šoli in da 
lahko z lastnimi sadikami zelenjave otroci obogatijo tudi ormo-
ško tržnico.
Učenci OŠ Ormož so aktivni in uspešni tudi na številnih tekmo-
vanjih. Tako je naša šola v šolskem letu 2021/2022 v streljanju s 
serijskim zračnim orožjem bogatejša za naslov ekipnih prvakov 
med starejšimi učenci, za posameznega državnega podprvaka in 
državno prvakinjo med učenkami. Ekipa strelcev OŠ Ormož, ki 
jo vodi Darko Špacapan, prof., je svoje uspehe pričela nizati na 
področnem tekmovanju v Spodnjih Hočah, kjer so starejši učenci 
Jaka Horvat (8. a), Rok Škorjanec (9. a) in Lucas Vočanec (9. b) 

dosegli ekipno 1. mesto, posamezno pa Timotej Boj (9. a) 4. mes-
to, Lucas Vočanec 2. mesto ter Rok Škorjanec 1. mesto. Ekipa, ki 
se ji je pridružil tudi Timotej Boj, se je uvrstila na državno tek-
movanje. Na področnem tekmovanju so v streljanju z naslonom 
Miha Dogša (7. a), Uršula Škorjanec (7. a) in Olivia Vočanec (7. 
a) dosegli ekipno 2. mesto. V posamezni kategoriji je med učen-
kami 1. mesto osvojila Olivia Vočanec, ki se je uvrstila tudi na dr-
žavno tekmovanje. Med mlajšimi učenci pa je med posamezniki 
Benjamin Špacapan (5. b) osvojil 2. mesto. Državno tekmovanje 
je bilo v začetku aprila v Ljubljani. Tam so starejši učenci (Jaka 
Horvat, Rok Škorjanec in Lucas Vočanec) dosegli ekipno 1. mes-
to. V kategoriji starejših učencev je med posamezniki Rok Škor-
janec  osvojil 2. mesto, med posamezniki se je zelo dobro odrezal 
tudi Timotej Boj, ki je zasedel odlično 7. mesto, med učenkami pa 
je posamezno 1. mesto osvojila Olivia Vočanec.
Številne ostale rezultate tekmovanj v znanju, športu, na razisko-
valnem in podjetniškem področju vam bomo predstavili v pri-
hodnji številki Ormoških novic. Ponovno vas pa vabimo, da do-
gajanje na OŠ Ormož redno spremljate na šolski spletni strani, na 
šolskem profilu na Facebooku, video posnetke, ki so jih pripravili 
učenci pod mentorstvom učiteljev, in šolske mesečne TV-oddaje 
pa najdete na YouTube kanalu Ormožanček TV.

V Vrtcu Velika Nedelja je v skupini Pikapolonice (starost 
otrok 5 in 6 let) pod budnim očesom obeh vzgojiteljic, 
Marije Klemenčič in Marije Hržič,  od začetka šolskega 

leta potekal projekt Bralni nahrbtnik. Cilj projekta je bilo pred-
vsem skupno branje (starš-otrok), ki je potekalo v varnem zavetju 
doma, otroci so pa nato v vrtcu brane zgodbe in pravljice v jut-
ranjih krogih pripovedovali svojim vrstnikom v skupini. Tako so 
se  otroci učili poslušati in slišano pojasniti, širili besedni zaklad, 
pridobivali na samozavesti in samopodobi.
V okviru tega projekta je v LDN oddelka zapisana tudi nočitev 
v vrtcu pod naslovom Zaspimo s knjigo, kot zaključek projekta. 
Aktivnost smo združili s svetovnim dnevom knjige, ki ga sicer 
praznujemo 23. 4., kot nočitev v vrtcu, ki je potekala v noči iz če-
trtka 21. 4. na petek 22. 4. 2022. Nočitve se je udeležilo 14 otrok.
Kot že rečeno, smo se zbrali v četrtek ob 17.00 in se najprej spros-
tili na igralih vrtca. Nato se nam je priključila knjižničarka Leoni-
da Šumenjak iz Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, s katero 
skozi celo leto vzorno sodelujemo. Predstavila nam je zgodbo 
Zvezdni princ pobarva svet, avtorja, ki je otroštvo preživel pri 
Veliki Nedelji, Milana Petka Levokova. Zgodba govori o Zvez-
dnem princu, ki potuje po vesolju in med drugim pobarva tudi 
našo Zemljo, z vsemi prebivalci in stvarmi. Ob vsebini zgodbe so 
otroci dogajanje gibalno prikazovali, predvsem so se ustvarjalno 
vživljali v živali (gibanje in oglašanje), ki nastopajo v zgodbi, pa 
še kakšno smo dodali.
Sledila je igra s svetlobo in senco, ki smo jo izvedli s pomočjo 
namizne svetilke in  vrtne koprene. Otroci so pri tem neizmerno 
uživali in se zabavali. 
Postali smo lačni, saj je zadišalo po šmornu, carskem pražencu, 
ki ga je pripravila kuharica Mojca. Zraven smo se posladkali s 

kompotom.
Po večerji je sledil sprehod z lučkami. Z bližnjega hriba smo opa-
zovali z lučmi razsvetljeno pokrajino in se poskušali orientirati 
v njej. Na poti so nas spremljale lastne sence, ki so bile najbolj 
zanimive na steni domače cerkve.
Po prihodu v vrtec smo si najprej pripravili vsak svoj prostor za 
spanje. Sledila je večerna nega in oblačenje v pižame. A nismo 
še šli spat. Pesem Cela ulica nori (Kingston) nas je zvabila še na 
pižama party, ki je trajal … Šele utrujeni od vsega doživetega smo 
popadali v svoje postelje in za zaključek prisluhnili branju pravlji-
ce Trnuljčica (različica bratov Grimm), ki je spala dolgih sto let. 
Tudi mi smo mirno spali vso noč in se zjutraj zbudili nasmejani 
in ponosni. Uspelo nam je! Pospravili smo svojo spalnico (igral-
nico) in se pripravili na aktivnosti, ki so nas čakale v petkovem 
dopoldnevu. 
Bolj kot otroci so popoldansko snidenje z nestrpnostjo pričako-
vali starši, ki so ob prihodu imeli polna ušesa zanimivih vtisov 
svojih otrok.

Zaspimo s knjigo
Besedilo: Marija Klemenčič
Foto: Marija Klemenčič



13

Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 57, junij 2022

Počasi se izteka šolsko leto, ki je bilo, enako kot prejšnje, del-
no zaznamovano z epidemijo COVID-19. Kljub različnim 
omejitvam - in po izteku le-teh - smo na Gimnaziji Or-

mož izpeljali veliko različnih aktivnosti. Kolikor je bilo mogoče, 
smo sodelovali tudi v lokalnem okolju – z Mladinskim centrom 
Ormož, ljudsko univerzo, osnovnimi šolami, na občinskih pri-
reditvah … Veseli smo, da so naši dijaki vseh treh programov še 
zmeraj vedoželjni, polni idej in pripravljeni na sodelovanje. Vsi, 
ki delamo z njimi, vidimo njihovo rast in smo veseli, ker smo del 
njihovega odraščanja.
Poleg znanja, ki ga pridobivajo na naši šoli, imajo dijaki možnost, 
da se izkažejo še na mnogo področjih. Tradicionalno odlični so 
na športnem področju – letos so se naše rokometašice uvrstile 
med štiri najboljše srednješolske ekipe v Sloveniji. Finale se bo 
odvijal na naši šoli 24. maja in seveda bomo stiskali pesti za naše 
športnice.
Tisti, ki radi glasbeno ustvarjajo, so vključeni v pevski zbor in 
šolski bend. Sploh si ne znamo predstavljati prireditve, ki bi po-
tekala brez njih.
Dijaki vseh treh programov so letos sodelovali v Grossmannovi 
mali filmski šoli. Spoznali so vse faze filmskega procesa, od razvo-
ja scenarija do snemanja in montaže. Končni produkt delavnice 
je kratki film, ki bo predvajan na Grossmannovem festivalu fan-
tastičnega filma.
Od septembra do maja smo na naši šoli gostili številne osnov-
nošolce, za katere smo pripravili različne delavnice: ustvarjalne, 
naravoslovne, plesne in druge. Pripravili smo tudi literarno sre-
čanje z bivšima dijakinjama, Ano Zemljič in Sandro Kumer, ki sta 
v času šolanja pri nas izdali svoji pesniški zbirki. Še dvakrat v tem 
šolskem letu smo organizirali virtualne klepete z bivšimi dijaki 
in obakrat z veseljem obujali spomine na skupno prehojeno pot. 
Poleg pogleda nazaj smo seveda vedno zazrti tudi v prihodnost. 
Za naše bodoče dijake oziroma vse, ki jih zanima šolanje pri nas, 
smo organizirali najprej virtualne informativne dneve, nato pa še 
dneve odprtih vrat, kjer smo se lahko osebno srečali in zaintere-
siranim razkazali prostore naše gimnazije. 
S ponosom vedno znova izpostavljamo tudi delo, ki ga naši di-
jaki opravijo za druge in s tem osebnostno rastejo. Med seboj si 
pomagajo pri razlagi snovi (tutorstvo), sodelovali so v projektu 
Radi pišemo z roko in poslali novoletne voščilnice naključnim 
stanovalcem domov za starejše, zelo zagnano so zlagali ladjice za 
projekt 6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev in jih predali Borisu 
Krabonji, izvedli so druženje za ukrajinske otroke, ki so našli za-
točišče v Ormožu, pomagali so na Specialni olimpijadi in še kaj 
bi se našlo. 
V programu splošna gimnazija smo ponosni, ker smo ponovno 
obudili debatno dejavnost. Kritičnost, samozavesten nastop, sa-
mostojno iskanje virov in argumentov so tiste odlike, ki štejejo 
pri debaterjih. In naši so že v prvem letu debatiranja pokazali, 
da imajo vse to. Sodelovali so na mnogih turnirjih in na držav-
nem dosegli odlično tretje mesto med začetniki. Debaterka Lina 
Šnajder se je tako izkazala, da je v mesecu maju kot ena izmed 
petih predstavnikov Slovenije povabljena na debatne delavnice v 
Estonijo (Talin). 

Dijaki so bili zelo dejavni tudi v projektu EPAS, Šola ambasador-
ka Evropskega parlamenta. Dokazali so, da je mladim še kako 
mar za našo prihodnost in da se zavedajo, da je nacionalna in 
evropska politika del našega vsakdana. Skozi celotno šolsko leto 
so iskali rešitve številnih družbenih izzivov, razpravljali z evrop-
skimi poslanci, obiskali Hišo EU v Ljubljani, sodelovali na raz-
ličnih delavnicah preko Mladinskega centra Ormož, osveščali 
lokalno skupnost o pomenu Evropske unije.

Prireditev ob dnevu Evrope. (foto: Tomas Golob)

Prvo leto izvajanja srednjega strokovnega programa zdravstvena 
nega na Gimnaziji Ormož  smo izvedli veliko dejavnosti, ki so ob 
pouku bogatile strokovno znanje in različne spretnosti dijakov. V 
lokalnem okolju so dijaki spoznali številne institucije in poklice, 
povezane z zdravjem: Območno izpostavo Rdečega Križa v Or-
možu, Psihiatrično bolnišnico Ormož, Center starejših občanov 
Ormož in Zdravstveni dom Ormož. V okviru zaključne ekskur-
zije so obiskali še tovarno zdravil Krka d. o. o. v Novem mestu.
Dijaki so uspešno predstavili izsek iz praktičnega pouka v progra-
mu zdravstvena nega na dnevu odprtih vrat Gimnazije Ormož in 
ob obisku ministrice za šolstvo, dr. Simone Kustec. Udeležili so se 
tudi tekmovanja srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje 
Angele Boškin.
V naslednjem šolskem letu načrtujemo obisk zdravstvenih usta-
nov v sosednji Avstriji in na Hrvaškem, da bodo imeli dijaki 
možnost spoznati različne zdravstvene sisteme in okrepiti svoje 
jezikovne kompetence. 

Obisk ministrice za šolstvo dr. Simone Kustec. (foto: Tomas Golob)

Na Gimnaziji Ormož uresničujemo ideje
Besedilo: Renata Bezjak, Blanka Erhartič, Aleksandra Štih
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V programu predšolska vzgoja smo prvič organizirali praktično 
usposabljanje z delom v tujini. 21 dijakov je nabiralo izkušnje v 
angleško govorečih vrtcih na Poljskem v Wroclawu. Druge izku-
šnje z vrtčevskimi otroki so dijaki pridobivali v domačih vrtcih in 
na različnih dogodkih v lokalnem okolju ter tako razvijali svoje 
poklicne kompetence. Le-tem smo dali poudarek tudi na pro-
jektnih dnevih, kjer so dijaki razvijali ročne spretnosti, ustvar-
jalnost, timsko sodelovanje in se medgeneracijsko povezovali. V 
okviru športnih in kulturnih dni so dijaki opravili še druge raz-
lične dejavnosti – tako so na primer dobili izkušnje z gozdno pe-
dagogiko (v sodelovanju z VVZ Miklavž pri Ormožu), spoznali 
so senčno gledališče, kamišibaj gledališče, lutke iz cunj in ploske 
lutke, obiskali Montessori vrtec v Vrhniki. 
V mesecu maju 2022 se je osem dijakov udeležilo Vzgojiteljade, 
ki je potekala v Jesenicah, kjer so se udeležili različnih delavnic, 
pomembnih za poklic vzgojitelja/vzgojiteljice, ter se povezovali z 
drugimi srednjimi šolami, ki izvajajo program predšolske vzgoje. 
Skozi celo leto potekajo že ustaljene medpredmetne povezave, s 
katerimi pripravljamo zanimive in unikatne izdelke ter storitve, 
kot so izvirne slikanice, pesmarice, stop animacije, filmčki, delav-
nice in predstave za otroke. 

Projektni dnevi Ustvarjajmo skupaj. (foto: Lenka Keček Vaupotič)

O dogodkih, ki smo jih izvajali ali se jih udeležili, so dijaki po-
ročali enkrat mesečno na Radiu Prlek v oddaji Dijaški koktejl. V 
multimedijski ustvarjalnici so pripravljali članke in slikovno gra-
divo za objave v šolskem časopisu Čez gimnazijski prag, na šolski 
spletni strani, šolski FB strani, Instagramu in TikToku. Vabljeni 
torej, da še več o nas izveste preko omenjenih medijev.

Velikonočni ponedeljek je bil pri Veliki Nedelji poseben 
dan, saj so praznovali krajevni praznik. Po dolgih dveh 
letih je bilo praznovanje ponovno brez omejitev. 

Različne prireditve se sicer odvijajo skozi celo leto, nekatere pa že 
tradicionalno na velikonočni ponedeljek. Svet krajevne skupnos-
ti je tudi tokrat pripravil tržnico, kjer so se predstavili krajani s 
svojimi izdelki. Letos je sodelovalo 11 ponudnikov, ki so predsta-
vili pester izbor izdelkov. Turistično društvo je v sodelovanju z 
osnovno šolo, Vrtcem Velika Nedelja in Vrtcem Podgorci, prip-
ravilo čudovito razstavo pisank, ki je krasila avlo pred kulturno 
dvorano. Dogajanje so poživili z otroškimi igrali in predstavitvijo 
prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v KS Velika Nedelja. 
Prireditev so zaključili z osrednjo proslavo v kulturni dvorani za-
družnega doma. Proslavo je pripravilo Kulturno društvo Simon 
Gregorčič Velika Nedelja, nastopili so pa glasbeniki in pevci iz 
Velike Nedelje.
Sokrajane in goste je najprej pozdravil in nagovoril predsednik 
sveta KS Janko Meško. Obiskovalcem proslave je predstavil op-

ravljeno delo v minulem letu in predvsem načrte za tekoče leto. 
Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, 
ki je predstavil investicije pri Veliki Nedelji in pohvalil sodelova-
nje krajevne skupnosti in občine.
Kot vsako leto so tudi tokrat najbolj zaslužnim krajanom na pre-
dloge društev podelili plakete Velike Nedelje. Podelili so tri, in 
sicer dve srebrni, ki sta jih prejeli Stanislava Gašparič in Danica 
Ozmec, zlato plaketo je pa prejel Anton Kace. 

V organizaciji domačega turističnega društva je konec apri-
la v Podgorcih potekalo tradicionalno ocenjevanje vin.  
»Gre za 45. ocenjevanje vin, ki je v teku let domačim vi-

nogradnikom prineslo številna nova spoznanja in strokovnih na-
migov, kako pridelati vse boljša vina, ki bodo konkurenčna tudi 

na svetovnem trgu,« je na dan ocenjevanja dejala predsednica TD 
Podgorci Natalija Volmut. Predsednik KS Podgorci Martin Kuko-
vec je pa spomnil, da je ocenjevanje vin v Podgorcih pred 45 leti 
bilo eno prvih tod okrog, temu primerno številčnejši so bili tudi 
vzorci vin, ki so jih vinogradniki prinašali na ocenjevanje, a so 
organizatorji zadovoljni tudi s 75 vzorci, ki so bili ocenjeni letos.
Petčlanska strokovna komisija, v sestavi Andreja Reberniška 
(predsednika komisije), Lidije Ruške, Franca Bezjaka, Cvetke Sa-

Pri Veliki Nedelji so praznovali!

Tradicija ocenjevanja vin v Podgorcih se nadaljuje

Besedilo: Janko Meško
Foto: Janko Meško

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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kelšek in Simone Rajh ni imela enostavnega dela, saj so priznali, 
da so vsa vina, ki so jih ocenili, bila dobra, ločevale so jih le nian-
se. Ocenili so 18 zvrsti: 7 šiponov, 8 laških rizlingov, 2 kernerja, 
4 renske rizlinge, 1 mladi pinot, 3 chardonnayje, 4 sauvignone, 
6 muškat otonelov, 12 rumenih muškatov, 4 tramince, 1 char-
donnay – pozna trgatev, 1 traminec – pozna trgatev, 1 sivi pinot 
– pozna trgatev, 1 laški rizling – suhi jagodni izbor ter 2 penini.  
Glede na zbrane točke so vinogradnikom podelili 20 srebrnih in 
54 zlatih medalj ter eno veliko zlato medaljo.

Strokovna komisija in predsednica TD Podgorci – z leve: Franc 
Bezjak, Lidija Ruška, Natalija Volmut (predsednica TD 

PODGORCI), Cvetka Sakelšek, Andrej Rebernišek in Simona Rajh.

Nemški proizvajalec avtodomov Carthago, ki v svojem slo-
venskem podjetju v Odrancih z več kot 800 zaposlenimi 
deluje že od leta 2008, je sredi aprila uradno začel svojo 

investicijo v nov proizvodni obrat v Ormožu. 

Temeljni kamen za nov obrat Carthaga v Ormožu so pred vho-
dom na gradbišče položili ter ob njem zasadili lipo: župan Občine 
Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica Carthaga Sandra Županec, 
predsedujoči poslovodstvu Carthaga Reisemobilbau Markus 
Kern in direktor Stefan Weiss, takratni predsednik vlade Janez 
Janša in takratni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.
Kot je že julija lani napovedala direktorica slovenske družbe San-
dra Županec, bo proizvodnja predvidoma stekla v začetku leta 
2023. Na uradni slovesnosti, ki je po položitvi temeljnega kam-
na potekala v šotoru ob Grajski pristavi, je pa dejala, da bodo 
v začetku zaposlili 160 novih sodelavcev, število zaposlenih pa 
bodo potem sproti povečevali. V imenu koncerna Carthago je 
spregovoril Markus Kern, predsedujoči poslovodstvu Carthago 
Reisemobilbau - slovenska hčerinska družba Carthago d. o. o., ki 
je dejal, da bo koncern v nov obrat investiral okrog 45 milijonov 
evrov in bo zgrajen na zemljišču, velikem nekaj čez 100.000 m2. 
V novem obratu v Ormožu bodo izdelovali avtodome Malibu 
Van, ki spada med pionirje med konfortno predelanimi kombi-
ji.  Priljubljenost Malibu Vanov se je nedavno spet izkazala na 
nemškem izboru avtodomov, ki je v svoji kategoriji že tretje leto 
zapored bil izbran za avtodom leta.   
Zbrane na slovesnosti je uvodoma pozdravil župan Danijel Vrb-
njak, ki je poudaril, da gre za veliko pridobitev v smislu gospo-
darskega razvoja občine ter zagotavlja prepotrebna nova delovna 
mesta. Takratni minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je 
pa med drugim dejal, da je Slovenija močna samo toliko, kolikor 
je močno njeno gospodarstvo. »Edina uspešna socialna politika 
je politika ustvarjanja novih delovnih mest,« je pa poudaril ta-
kratni premier Janez Janša, ki je kasneje v intervjuju za ormoško 
televizijo dodal še, da v Sloveniji trenutno poteka 2.000 razvojnih 
projektov in da iz nabora projektov samo v občini Ormož poteka 

za okoli 50 milijonov evrov investicij, kjer sodelujejo državna in 
evropska sredstva. Seveda nič od tega ne bi bilo mogoče, če Or-
mož ne bi imel tako ambicioznega župana ter vodstva občine in 
pridnih ljudi, ki so te projekte sposobni pripraviti in jih izvesti, je 
pa poudaril za zaključek.

V tem času dela na gradbišču v Ormožu potekajo po načrtih. 
Dela izvaja podjetje Pomgrad.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

S položitvijo temeljnega kamna je Carthago 
uradno začel svojo investicijo v Ormožu
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Na večer pred 1. majem so letos spet zagoreli kresovi. V 
Ormožu so kresovanje pripravil neutrudni ormoški ga-
silci v sodelovanju z Občino in podjetjem FAGUS GIS.

Organizatorji so kresovanje pripravili na čistini ob Grajski pri-
stavi. 21. ura je bila tista, ko bi dogodek naj zaživel, čeprav so se 
obiskovalci začeli zbirati takoj, ko se je stemnilo. Običaj kurjenja 
kresov ima v slovenski kulturi dolgo zgodovino. Zakurijo jih ob 
različnih tradicionalnih dogodkih, ampak prvomajski nosijo po-
seben pomen. So družaben dogodek na večer pred 1.majem, ki je 
vse od leta 1890 praznik delavcev. Gasilci so kres prižgali petnajst 
minut čez 21. uro in kmalu je zagorel v vsej svoji veličini.

Kres je nekoč bil povezan z verovanjem
Prižiganje velikega ognja je običaj, ki so ga povzele mnoge kulture 
po vsem svetu, tudi slovenska. Kres je bil včasih povezan z vero-
vanjem, s soncem, s prižiganjem in ugašanjem luči, s prehajanjem 

zimskega v poletni čas in obratno. Izhaja iz starih verovanj, ko so 
ljudje verjeli, da soncu s prižiganjem ognja pomagajo pri uravna-
vanju njegove moči. Danes kresovi niso več verski obredi, ampak 
predvsem družabno dogajanje.
Običaj se ohranja že več kot 100 let in tradicija se je ponovila tudi 
letos. Kresove so ponekod spremljali koncerti, tudi sindikalni go-
vori. Glavno je pa druženje. V Ormožu so gasilci poskrbeli tudi 
za jedačo in pijačo.

Prvomajsko kresovanje tudi v Ormožu
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

V mesecu februarju 2022 se je Destinacija Jeruzalem Slove-
nija prijavila v postopek za vstop v Zeleno shemo sloven-
skega turizma.

Slovenska turistična organizacija je zeleno tj. trajnostno usme-
ritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše deže-
le in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne 
usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja 
in promocije slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turi-
stična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju 
kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane 
vrednosti, je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo 
in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij. Slo-
venska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala 
z nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne 
korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele. Turistični po-
nudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, torej zeleni 
razvoj. Vir: www.slovenia.info 
Destinacija Jeruzalem Slovenija lahko pridobi znak SLOVENIA 
GREEN DESTINATION po uspešni prijavi in izpolnitvi enajstih 
korakov. Uspešno smo se prijavili v mesecu februarju 2022, sledi 
izpolnitev 11 korakov: imenovanje zelenega koordinatorja; obli-
kovanje zelene ekipe; povečanje ozaveščenosti; podpis Zelene za-
veze slovenskega turizma s strani vseh treh županov občin ustano-

viteljic Destinacije Jeruzalem Slovenija, Občine Ormož, Občine 
Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž; anketiranje; zbiranje 
podatkov; oddaja poročila in zahtevka za presojo; priprava akcij-
skega načrta ukrepov; opredelitev lokalnega značaja in zelenega 
DNK; oddaja zahtevka za terenski obisk; uresničevanje ukrepov 
in po največ treh letih ponovna presoja.
Destinacija Jeruzalem Slovenija je že sama po sebi ena najprivlač-
nejših, edinstvenih in zelenih destinacij v svetu, zato si bomo na 
vso moč prizadevali pridobitev znaka ZSST.
Za lažjo uresničevanje izpolnjevanja ukrepov in pridobivanja 
znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION vas prosimo za čim 
večjo odzivnost pri vključevanju v zeleno ekipo, pri izpolnjevanju 
anket s strani prebivalcev in turističnega gospodarstva. Ankete 
so objavljene na spletni strani www.ormoz.net, lokalnih medijih, 
občinskih spletnih straneh, lahko vam jih pošljemo tudi po kla-
sični pošti ali e-pošti, za izpolnjevanje ankete se lahko prijavite 
tudi na e-pošto: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si in dodali 
vas bomo na seznam. Ankete bodo na voljo tudi na dogodkih in 
prireditvah na INFO stojnicah Destinacije Jeruzalem Slovenija, 
lahko jih boste dobili v fizični obliki na TIC-u Ormož, Grajski 
trg 3, 2270 Ormož, Turistično informativnih točkah Destinacije 
Jeruzalem Slovenija v Veliki Nedelji, na Svetinjah, Jeruzalemu in 
Kogu.
Res je, da je vsesplošno znano, da anket radi ne izpolnjujemo in je 
odziv slab, a zdaj gre za lokalno ponudbo za lokalni razvoj, med-
sebojno povezovanje in nadgrajevanje našega območja – bodite 
odzivni; tako bomo vedeli, kje smo in kako naprej.

Samo s povezovanjem in medsebojnim sodelovanjem lahko 
postanemo uspešnejši, stopimo korak naprej in našo destinacijo 
z dodano vrednostjo pridobitve znaka SLOVENIA GREEN DE-
STINATION še naprej s ponosom predstavljamo in ponujamo 
domačim in mednarodnim gostom.

Zelena shema slovenskega turizma
Besedilo: Anita Bolčevič
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Gradnja vodo-
voda na ormo-
škem obmo-

čju, ki jo sofinancirata 
Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Kohe-
zijskega sklada, poteka 
po načrtih. V tem času 
med drugim potekajo  
gradnje in posodobitve 
vodohranov v Vičancih 
in na Humu ter položi-
tve vodovodnih cevi v 
več smeri.

S položitvijo prvih me-
trov cevi na Seniku, na 
meji med občino Or-
mož in Sveti Tomaž, na 

vodovodnem odseku Hajndl–Kostanj (v občini Sveti Tomaž) je 
Komunalno podjetje Ormož 2. junija lansko leto začelo z grad-
njo in obnovo vodovoda na Ormoškem, ki med drugim prina-
ša kar 26 tisoč novih cevovodov. »Gradnja vodovoda poteka po 
načrtu, v tem času je položenih nekaj več kot 65 odstotkov od 
načrtovane dolžine cevi,« je ob našem obisku terena v aprilu dejal 
skrbnik projekta mag. Roman Rozman. Linija Hajndl–Ormož je 
zaključena, h koncu gredo dela na vodovodni liniji Hum–Vod-
ranci. Pravkar so se pa začela pripravljalna dela na linijah Velika 
Nedelja–Podgorci, na začetek gradnje pa čaka še linija Gode-

ninci–Vodranci. V tem času potekajo tudi dela na objektih: na 
vodohranu Kostanj in vodohranu Vičanci  ter na prečrpališčih 
Pušenci in Hum.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 - or-
moško območje bi v celoti naj bil zaključen maja leta 2023. Grad-
bena dela bodo predvidoma trajala do konca leta 2022.  
Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014-2020 je eden 
največjih na ormoškem območju  in prinaša izboljšanje javne sto-
ritve oskrbe s pitno vodo za uporabnike priključene na vodovo-
dni sistem Ormož.
»Nov vodovod bo za uporabnike pomenil tudi boljši pritisk vode, 
ki je potreben za normalno delovanje gospodinjskih in drugih 
aparatov,« je še pojasnil mag. Roman Rozman.
Gre za največji projekt Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sve-
ti Tomaž. Vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov, od tega 
so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48 %, kar 
pomeni 4.062.150,91 evrov, in iz državnega proračuna 9 % ali 
716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine:  Ormož 33 
% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4 % oz. 320.591,05 
evrov in Sveti Tomaž 6 %, kar pomeni 511.324,97 evrov.
Nov oziroma obnovljen vodovod bo kvalitetnejšo vodo pripeljal 
več tisočim prebivalcem vseh treh občin. 

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Gradnja vodovoda na Ormoškem poteka 
po načrtu

Člani bralnih klubov Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi, ki delujemo pod okriljem naše Knjižnice Franca 
Ksavra Meška Ormož, smo se v petek, 25. marca 2022, 

odpravili v Ljubljano, spoznavat dela našega velikega arhitekta 
Plečnika.
Potovali smo z vlakom in to z najnovejšim in se čudili, kako hitro 
smo prispeli v belo Ljubljano. Na vlaku smo si krajšali čas z bra-
njem člankov o Plečniku. Najbolj nas je navdušila naša Albina, 
ki nam je prebrala odlomek o dogodku, kako je Plečnik peljal po 
Ljubljani svojo pranečakinjo in jo počastil z malinovcem in po-
lovico žemljice.
Z Železniške postaje Ljubljana nas je pot peljala mimo Metelko-

Besedilo: Milena Zorčič in Marijana Korotaj
Foto: Milena Zorčič in Marijana Korotaj

Na obisku pri našem arhitektu 
Jožetu Plečniku v Ljubljani
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ve, kjer smo si spotoma ogledali kraj, kjer se zbirajo mladi, mla-
di po srcu in umetniki in si pogledali grafite … zanimivo. Prva 
ogledana Plečnikova bisera sta bila vodna zapornica na Ljublja-
nici in park na Ambroževem trgu. Ker se nahajata v neposredni 
bližini Cukrarne, smo si jo z veseljem ogledali. Cukrarno nam 
je predstavila mlada vodička in nas popeljala skozi njeno temač-
no, a zanimivo zgodovino, in pokazala sedanjo čudovito uredi-
tev prostorov, namenjenih razstavam alternativnih umetnikov. 
Pot nas je vodila proti Narodni in univerzitetni knjižnici. Člani 
bralnih klubov so nas na poti seznanjali z arhitekturnimi deli 
Plečnika, kot so hiša v obliki likalnika Peglezen, bogastvo skritih 
detajlov Plečnikovih tržnic in Tromostovja. Pa saj nismo vedeli, 
da je Ljubljana tako bogata z njegovimi deli. Pravi dragulj je pa 
knjižnica in gospa, ki nas je vodila po tej mojstrovini. Ker smo res 
zvesti bralci, nam je omogočila še vpogled v čitalnico – čudovito 
tih prostor, prežet z neko energijo, lepoto, eleganco, učenostjo ...
Naš naslednji cilj je bila Plečnikova hiša. Na poti do nje smo si 
bežno in na hitro, ker je čas neusmiljen, lačni želodci pa tudi, 
ogledali še Križanke, Zoisovo piramido, Rimski zid, Plečnikov 
most čez reko Gradaščico in Trnovsko cerkev. Hiša, kjer je naš 

veliki umetnik živel, je zanimiva – velik človek, a majhna hiša, 
prostori pa opremljeni skromno, minimalistično. Po hiši in vrtu 
nas je vodila mlada vodička, ki je s takšno strastjo, s takšnim spo-
štovanjem opisala našega Plečnika – pravzaprav so imele vse vo-
dičke, ki so nam predstavile umetnika Plečnika, do njega veliko 
spoštovanje, veliko občudovanje in veliko ljubezni. Enako smo 
do njega začutili tudi mi – v imenu vseh lahko izrečem velik po-
klon gospodu Plečniku. Sedaj pa je res že bil čas za kosilo. In kje 
drugje kot pri Šestici, gostilni z dolgo tradicijo. Dobro smo se 
najedli in bili dobro postreženi. Kmalu smo že krenili proti žele-
zniški postaji. Ko smo uzrli stavbo Vzajemne zavarovalnice, smo 
že od daleč spoznali Plečnikov arhitekturni slog. Naše videnje 
Ljubljane bo ob naslednjih obiskih zagotovo drugačno. Na poti 
domov pa še prijeten klepet o našem srečanju s Plečnikom, saj je 
energija za glasno branje na vlaku bila izčrpana.
Naša skupina, sestavljena iz članov treh bralnih klubov, je čudovi-
ta, saj smo vsi veseli, motivirani, polni življenja in pozitivna ener-
gija kar šviga od nas.

Bilo je poučno, nepozabno.

Ormoški godbeniki smo skupaj z mažoretkami po dveh 
letih obudili tradicijo ob prazniku dela. Tako kot nekoč, 
brez omejitev.

Izpred Grajske pristave smo 1. maja ob 6. uri z igranjem koračnic 
korakali po Ormožu do kapelice v smeri Ptuja, kjer nas je toplo 
sprejela Andreja Lorenčič, pozdravil nas je pa tudi župan Obči-
ne Ormož Danijel Vrbnjak. Svoje poslanstvo smo nadaljevali na 
Lentu, kjer upamo, da smo zbudili tudi ta del Ormoža. Pot smo 
nadaljevali po Veliki Nedelji, kjer so nas toplo sprejeli Štuheče-
vi. Potem smo se odpeljali do Cvetkovcev, kjer smo korakajoč z 
igranjem prebujali vas. Sledila je postavitev mlaja na osluševskem 
športnem igrišču. Po slovesnosti smo se vrnili v Ormož ter kot 
vsako leto zaigrali pred CSO Ormož. Naša pot se je nadaljevala v 
naselju pri ormoškem bazenu, kjer so nas že nestrpno pričakovali. 
Hvala g. Mirku Novaku in njegovi druščini za topel sprejem. Pot 
smo nadaljevali po Hardeku, kjer smo bili kot vedno lepo sprejeti 
s strani vaščanov pri Petkovih, pozneje pa nismo mogli mimo, da 
ne bi zaigrali na novo priseljenim Hardečanom. Verjamemo, da 
smo tudi v tem delu Hardeka, kjer je zraslo kar nekaj novih do-
mov, pričeli z budniško tradicijo. Prav tako upamo, da se bo čez 
leta pisalo, da se naša budnica tradicionalno konča v Miklavžu 
pri Ormožu, kot se je končala letos. Tudi tam je bilo lepo zaigrati 
ljudem, ki so nas navdušeno sprejeli.

Godbeniki smo zelo ponosni nase. Letos smo se po dolgem času 
vrnili v stare tirnice. Za nami sta dve leti bolj ali manj težkih izzi-
vov, ki smo jih uspešno prebrodili. Vseskozi smo ohranjali med-
sebojne stike, iskali možnosti za vaje in ob vsaki priložnosti bili 
pripravljeni, da smo ljudem dali tisto, kar je naše poslanstvo – 
glasbo. Veseli smo, da so nas vedno vsi toplo sprejeli. Tudi to nas 

je spodbujalo, da smo kljub nevsakdanjim razmeram vztrajali. 
Veseli smo, da nam je decembra uspelo izvesti tradicionalni no-
voletni koncert v živo, da smo lahko sodelovali pri prireditvah, ki 
so se odvijale v naših krajih, in da lahko delamo ter peljemo našo 
(z)godbo naprej.

V kratkem nas boste imeli priložnost slišati spet …
Vsem, ki nas podpirate in nam radi prisluhnete, hvala za vso 
podporo! Mi se bomo trudili, da bo ormoška plehmuzika živela 
naprej in da bo prisotna tam, kamor nas boste povabili. Saj veste: 
kdor igra in poje, zlo ne misli. 

Besedilo: Tatjana Petek
Foto: Tatjana Petek

Tradicionalna prvomajska budnica 
Pihalnega orkestra GŠ Ormož
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1862 leta je Švicar Henry Dunant objavil knjigo z naslovom 
Spomin na Solferino. Izkazala se je za odločilno pri ustanovitvi 
Mednarodnega odbora Rdečega križa. Ker smo ob 160-letnici iz-
daje tega pomembnega dela želeli postaviti razstavo, v kateri bi 
predstavili razvoj in delo Rdečega križa, smo za obogatitev le-te z 
izdelki mladih, razpisali natečaj za prispevke na temo Rdeči križ 
skozi oči mladih. Našemu vabilu sta se odzvala dva vrtca: Vrtec 
Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi in Vrtec Ivanjkovci ter štiri 
osnovne šole: OŠ Stanka Vraza, OŠ Ormož, OŠ Ivanjkovci in OŠ 
Sveti Tomaž. Prispela dela, skupaj jih je 78 (en videoposnetek, 
trije pisni in štiriinsedemdeset likovnih izdelkov), prikazujejo de-
javnosti in programe Rdečega križa (krvodajalstvo, usposabljanje 
za prvo pomoč, pomoč ob elementarnih in drugih nesrečah, iska-
nje pogrešanih, zdravstveno-vzgojno dejavnost, delo z mladimi, 
letovanja, širjenje znanj o Rdečem križu in mednarodnem hu-
manitarnem pravu, socialno dejavnost). Razstavo vseh del smo 
odprli v Tednu Rdečega križa, postavljena je v prostorih RKS OZ 
Ormož in bo na ogled do konca meseca junija 2022.
V mesecu maju smo zaključili tudi dejavnost Mali raziskovalec, 
ki jo je v tem šolskem letu obiskovalo 28 otrok iz treh vrtcev ter 
se z ekipo prve pomoči iz OŠ Sveti Tomaž udeležili regijskega 
preverjanja znanja prve pomoči za osnovnošolce.

Ker se bližajo poletne počitnice, tečejo priprave za izvedbo dveh 
taborov: otroškega raziskovalnega tabora, ki bo potekal med 4. 
in 8. julijem ter letos nosi naslov Poletje v Ormoških lagunah, 
in otroškega počitniškega tabora na Treh kraljih, ki bo potekal v 
času med 25. in 30. julijem 2022.

Fotografija: Jutranja telovadba na Pohorju, 2018. (foto: MBV)

Rdeči križ skozi oči mladih
Besedilo: Maja Botolin Vaupotič
Foto: Maja Botolin Vaupotič

je bil rojen 25. februarja leta 1928. Letos bi moral praznovati svoj 
94. rojstni dan, vendar je žal bolezen to preprečila.
Jože Polajnko se je pričel učiti za avtomehanika leta 1943 pri moj-
stru Avgustu Kreutzu v Ormožu.
Po opravljenem mojstrskem izpitu in dveletni specializaciji v Av-
striji, je postal vodja mehanične delavnice pri takratnem Kme-
tijskem kombinatu v Ormožu. Pri njem se je izučila cela vrsta 
ormoških avtomehanikov.
Leta 1972 se je odločil za samostojno pot. Na Hardeku je odprl 
mehanično delavnico, specializirano za vozila Volkswagen. Nje-
gov servis je bil zelo znan, saj je servisiral vozila ne samo iz Slo-
venije, zadovoljne stranke je imel vse do Zagreba. Imel je je status 
odličnega mehanika.
Svoje znanje je tudi kot podjetnik vsa leta podajal svojim zaposle-
nim, vajencem, dijakom in študentom na praksi.
Leta 1943 je postal tudi kinooperater. Po opravljenem kinoopera-
terskem izpitu je v Ormožu filme vrtel do leta 1948.
Jože je bil tudi prvi voznik Rdečega križa v Ormožu. Od leta 1948 
do 1952 je vozil bolnike v bolnišnico, doktorja Čarfa pa po blat-
nih cestah k bolnikom potrebnih pomoči.
Kot obrtnik je bil dolgoletni aktivni član Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Ormož. 
Kot nekdanji gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Hardek je 
ob 120-letnici društva prejel posebno plaketo kot prvi šofer, me-

Jože Polajnko 1928-2022
Besedilo: Slavko Petek
Foto: Slavko Petek
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hanik in vzdrževalec gasilskih vozil po drugi svetovni vojni.
Jože Polajnko pa ni bil aktiven samo v mehanični delavnici. Ves 
svoj prosti čas je posvečal čebelarstvu.
V čebele se je zaljubil in pričel čebelariti leta 1947 in do nedavne-
ga čebelaril z več kot 70 čebeljimi družinami. Do nekaj let nazaj je 
bil tudi aktiven prevoznik na čebelje paše. V ormoškem čebelar-
skem društvu je deloval od ustanovitve. Pred tem je bil član ČD 
Središče ob Dravi. 
Bil je zelo aktiven na vseh področjih delovanja društva. Od leta 
1992 do 2018 je bil član UO društva, od leta 1994 do 1997 pa 
predsednik društva. 
Vseskozi je poglabljal čebelarsko znanje in ga prenašal na druge 
čebelarje. Kot mentor je pomagal mnogim čebelarjem začetni-
kom. Sodeloval je tudi pri postavitvi čebelnjaka pri OŠ Ormož. 
Za svoje dosedanje delo na področju čebelarstva je prejel odliko-
vanja Antona Janše III., II. stopnje in leta 2021 najvišje odlikova-

nje Antona Janše I. stopnje.
Kot vzoren čebelar, mehanik in krajan je postal častni krajan Kra-
jevne skupnosti Ormož. 
Usoda je hotela, da je bil pogreb gospoda Jožeta ravno na njegov 
god – 19. marca.
Ob praznovanju rojstnega dne je bil najbolj vesel, če so mu prišli 
čestitat in kot po starih običajih zaigrali prijatelji iz Pihalnega or-
kestra Ormož.
Z ženo Pepco sta vsako leto za 1. maj na svojem dvorišču pričaka-
la ormoške godbenike in jih tradicionalno počastila z medenjaki 
in medenim žganjem.
Jožeta Polajnka ni več.
Ostala je praznina, ne samo njegovim domačim, temveč tudi šte-
vilnim prijateljem.

Jože, počivajte v miru.

Po dveh letih online druženj so se mladi ponovno lahko z 
županom družili v živo. S programom in aktivnostmi, ki jih 
v Mladinskem centru Ormož izvajamo, skrbimo, da je glas 

mladih slišan, ne samo ob Evropskem letu mladih, temveč skozi 
celotno naše delovanje. Tudi tokrat ni bilo drugače. Ekipa mladih, 
ki so jo sestavljali učenci Osnovne šole Ormož, dijaki Gimnazije 
Ormož, predstavniki Planinskega društva Maks Meško Ormož, 
Kulturno alternativnega kluba Unterhund ter nepovezani mladi, 
je najprej izoblikovala iztočnice za pogovor z županom. Delavni-
co z mladimi je izvedla Špela Pučnik iz Mreže MaMa. Mladi so 
med drugim izpostavili boljše informiranje in skupno info točko 
aktivnosti, naraščanje nasilja med mladimi, podporo mladim ob 
duševnih stiskah, skrb za okolje, več aktivnosti s področja pod-
jetniške aktivacije mladih ter 
pridobivanja praktičnih znanj 
in kompetenc preko nefor-
malnih tečajev, zaposlovanje 
ter več priložnosti za opravlja-
nje prakse. Prav tako si mladi 
želijo večjo izbiro športnih 
aktivnosti in ukrepe za spod-
bujanje kvalitetnejšega pre-
življanje prostega časa (skate 
park, park za hišne ljubljenč-
ke, fitnes naprave na prostem 
ter cenejše fitnes karte za mla-
de). Župan Danijel Vrbnjak se 
je strinjal z vzpostavitvijo info 
točke ter številnimi drugimi 
predlogi, ki so jih predstavili 
mladi. Prav tako je izpostavil 
aktivnosti in ukrepe, ki jih 
na območju občne Ormož 
že poznamo in naslavljajo iz-
postavljene izzive (Center za 
krepitev zdravja, Razvojno 

raziskovalni center RRC Ormož). Tekom dialoga se je izkazalo, 
da je za nekatere izzive že poskrbljeno ali pa je obstoječe delo-
vanje potrebno le nadgraditi. Gostja pogovora je bila tudi Viki 
Ivanuša, direktorica Ljudske univerze Ormož, ki je predstavila 
LAS projekt Mentorstvo za mlade. Operacija spodbuja aktivno 
vključevanje mladih v družbo, predvsem na dijake in študente, ki 
si želijo nabrati izkušnje s praktičnim usposabljanjem na delov-
nem mestu pod vodstvom mentorja. Mlade je prav tako povabila 
k aktivnemu vključevanju v mednarodne projektne priložnosti 
programa Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. 

Zahvaljujemo se županu Danijelu Vrbnjaku za odziv in sodelo-
vanje ter ohranjanje konstruktivnega dialoga z mladimi. Pohvale 
mladim udeležencem za aktivno sodelovanje in participacijo ter 
povabilo, da tudi v bodoče izkoriščajo priložnosti, da se njihov 
glas sliši.

Župan na pijači z mladimi
Besedilo: Tjaša Šnajder
Foto: Denis Žuran
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Med 18. in 25. julijem se bo v Ormožu odvila Študent-
ska delovna brigada ŠOUM. Študenti in delo, sploh pa 
prostovoljno, to ne gre nikakor skupaj. Pa temu ni tako. 

Največji dokaz je ravno skupina študentov, ki se vsako leto zbere 
z namenom, da namesto oddiha na plaži svoje poletje preživi ne-
koliko drugače.
Na pobudo Študentske organizacije Univerze v Mariboru 
(ŠOUM) se že več kot dve desetletji vsakoletno zbere skupina 
okrog 50-ih študentov, ki je pripravljena prostovoljno pomagati 
pomoči potrebnim. Pomoč nudijo prebivalcem krajev, ki so jih 
prizadele naravne nesreče, so demografsko ogroženi ali v krajih, 
kjer čutijo, da je potrebna dodatna pomoč pri razvoju turizma in 
prepoznavnosti.
Študentska delovna brigada je največji prostovoljni projekt Štu-
dentske organizacije Univerze v Mariboru in se je v zadnjih letih 
močno zasidrala med največje prostovoljne dogodke v Sloveniji. 
Doslej je na Študentskih delovnih brigadah sodelovalo že preko 
1.200 študentov, skupaj so pa opravili več kot 70.000 prostovolj-
nih ur. O projektu je RTV Slovenija pred leti posnela tudi doku-
mentarno oddajo, poleg številnih nagrad pa velja omeniti naziv 
naj prostovoljnega projekta v Sloveniji.
Kaj bodo študentje počeli v Ormožu?
Ob izvedbi 23. Študentske delovne brigade ŠOUM je načrtovanih 
več različnih delovišč, kjer bodo študentje tokrat »puščali svoj pe-
čat«. Med drugim se bodo lotili naslednjih del:
- Pomoč socialno šibkejšemu občanu na Bresnici: ureditev ko-

palnice, kanalizacije, odvodnjavanja okoli hiše, sekanje in 
priprava drv na zimo.

- Pleskanje hodnikov na OŠ Stanka Vraza in odstranitev lesenih 
oblog.

- Ormoške lagune: košnja trave, brušenje in barvanje ograj, či-
ščenje oken na opazovalnicah, ureditev učilnice na prostem, 
pletje plevela.

- Brušenje in barvanje ograj po celotni občini.
- Pomoč Kmetiji Prijol pri vsakodnevnih opravilih.
- Čiščenje avtobusnih postaj in košnja trave po krajevnih sku-

pnostih.
- V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Planinskim dru-

štvom Maks Meško Ormož bodo študentje urejali in markirali 
planinske/pohodne poti po Ormožu, Svetem Tomažu in Sre-
dišču ob Dravi.

Seveda pa bodo študentje ob obisku Ormoža spoznavali tudi sam 

kraj in njegovo okolico. Udeleženci ob vsakem obisku z domačini 
stkejo nepozabne vezi, ki trajajo še dolgo po dogodku, zato bodo 
tudi letos veseli, če jim ob delu prenesete kakšno spodbudno be-
sedo ali se jim pridružite ob popoldanskem druženju.
Zgodovina Študentske delovne brigade:

Študentska delovna brigada ima bogato tradicijo. Prva je bila or-
ganizirana leta 1999 v Bovcu, kjer so študenti pomagali pri po-
potresni obnovi, leta 2000 so se študenti z istim namenom zbrali 
v Kobaridu, leta 2001 so na pomoč priskočili prebivalcem Loga 
pod Mangartom, ki jih je prizadel zemeljski plaz. Odtlej so štu-
dentje pomagali še v: Osilnici ob Kolpi (2002), v zaledju Slovenske 
Istre (2003), na Bohorju nad Senovim (2004), v Velikih Laščah v 
kraju Krvava Peč (2005), v Krajevni skupnosti Gradin (2006), na 
Obretanovem na Koroškem (2007), v Kozjem (2008), v Vipavi 
(2009), v občini Grad na Goričkem (2010), v Občini Žužemberk 
(2011), v Logarski dolini (občini Solčava in Luče (2012)), v Ra-
dečah (2013), v Občini Nova Gorica (Krajevni skupnosti Čepo-
van in Lokovec (2014)), v Dobrovniku (2015), v Radljah ob Dravi 
(2016), v Kranjski gori (2017), v Črni na Koroškem (2018), na 
Dolah pri Litiji (2019) in nazadnje v občini Hrastnik (2021).

Več informacij o Študentskih delovnih brigadah najdete tudi na 
spletni strani www.studentska-brigada.si.

Študentska delovna brigada 
Besedilo: ŠOUM
Foto: ŠOUM
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V soboto so rokometaši Velike Nedelje odigrali zadnjo tek-
mo sezone 2021/2022, za katero lahko rečemo, da je bila 
izvrstna.  

Fantje v »zelenem« so odigrali 22 tekem in doživeli samo dva po-
raza. Redni del tekmovanja, ko so odigrali 16 tekem, so zaključili 
z maksimalnimi 32 točkami. V nadaljevanju tekmovanja, ko so 
se med seboj pomerile 4 najboljše ekipe rednega dela, so Veli-
konedeljčani morali na dveh gostovanjih v Kozini in Ajdovščini 
priznati premoč gostiteljem. Rezultat tudi na teh dveh tekmah bi 
verjetno bil drugačen, če ekipe ne bi načele poškodbe. Kar jim ni 
uspelo lansko sezono, so dosegli v minuli in se povsem zasluženo 
veselili prvega mesta. Projekt sodelovanja med RK Velika Nedelja 
in RK Jeruzalem Ormož se kaže kot zadetek v polno, kar prizna-
vajo tudi nekateri skeptiki projekta. Čestitke igralcem, trenerje-
ma, vodstvu kluba in navijačem, ki so se ponovno začeli v večjem 
številu zbirati v športni dvorani.
Na zadnji tekmi, ki so jo Velikonedeljčani pred polno dvorano 
odigrali proti Ajdovščini, so bili deležni obiska generalnega se-

kretarja RZS Gorana Cvijiča, in župana Občine Ormož Danijela 
Vrbnjaka, ki sta zmagovalcem podelila zlate medalje. Kapetan 
Peter Zorec je iz rok g. Cvijiča prejel še pokal za doseženo prvo 
mesto in ga ob glasnem spodbujanju dvignil visoko v zrak. Tako 
se je slavje pred športno dvorano lahko pričelo.  Ampak ne za 
dolgo, saj se bo sezona v 1. B ligi kmalu začela, postoriti je pa 
potrebno še veliko stvari.

1. B liga, prihajamo!
Besedilo: Janko Meško
Foto: Janko Meško

Ormoški nogometni klub ima novega predsednika. Obč-
ni zbor kluba v začetku aprila je namreč bil tudi volil-
ni. Vodstvo kluba so v novem mandatu zaupali Mitji 

Luknerju, ki je tako zamenjal večletnega predsednika Stanka 
Podgorelca, ki pa ostaja član upravnega odbora.

Nogomet ima v Ormožu dolgo tradicijo. 95 let je minilo, odkar se 
je sestavila prva ekipa nogometašev, po vrsti treningov odigrala 
svojo prvo tekmo z ekipo Vinice in nasprotnike takrat premagala 
s 3 : 1. Od leta 1975 je srca športnih navdušencev osvajal mali 
nogomet in v občini Ormož je svoj čas delovalo kar 36 malono-
gometnih ekip, je dejal predsednik delovnega predsedstva, včasih 
tudi predsednik kluba in zgodovinar po duši, Anton Luskovič. 
Nogometni klub v obliki, kot deluje še danes, je bil ustanovljen 
1995. V 26 letih delovanja je klub vzgojil vrsto uspešnih nogome-
tašev, še vedno pa veliko pozornosti vlagajo v vzgojo mladih, ki se 
»kujejo« v nogometni šoli. V klubu deluje 8 selekcij, sicer pa klub 
svoje delovanje usmerja tako v rekreacijo kot v tekmovanja. In 
ravno tekmovanja so velikega pomena za samozavest kluba. Vse 
ekipe tekmujejo v okviru Medobčinske nogometne zveze Ptuj.
Klub trenutno šteje 320 članov, je v poročilu o delovanju kluba v 
minulem letu dejal dosedanji predsednik Stanko Podgorelec; od 
teh je 150 aktivnih nogometašev, katere trenira 7 trenerjev. Samo 
članska ekipa šteje 27 igralcev. V klubu so ponosni tudi na nogo-
metno šolo, katero letos obiskuje 91 mladih nogometašev, ki so 
razdeljeni na U 7, 9, 11, 13 in 15; enako ponosni so tudi na vsako-

letni nogometni tabor, ki se 
ga je lani udeležilo 75 otrok.
S financami kluba v minu-
lem letu je zbrane seznanil 
predsednik NO Slavko Kosi, 
nato pa je nastopil čas za vo-
litve. Zbrani so novo vodstvo 
kluba soglasno potrdili. V upravnem odboru bodo odslej delova-
li: Mitja Lukner kot predsednik ter člani Blaž Zidarič, Vule Niko-
lič, Bojan Cunk, Sebastjan Šimon, Mitja Kosec, Marko Hanželič, 
Stanko Podgorelec, Borut Prapotnik, predstavnik generalnega 
sponzorja in predstavnik NŠ. V nadzornem odboru bodo delova-
li: Miran Tušek, Stano Ivanuša, Anton Luskovič; novo disciplin-
sko komisijo pa sestavljajo: Borut Prapotnik, Rok Lah, Franc Srša.

Novi predsednik Mitja Lukner je tudi predstavil smele načrte za 
v prihodnje, med katerimi sta člansko ekipo pripeljati v višji rang 
tekmovanja ter okrepiti mlajše selekcije.
Posebna gosta na minulem občnem zboru ormoških nogome-
tašev sta bila župan Danijel Vrbnjak in direktor JZ za turizem, 
kulturo in šport Andrej Vršič. Oba verjameta v razvoj športnega 
turizma v Ormožu. Župan Vrbnjak, poleg tretjega nogometnega 
igrišča z umetno travo, ki se bo nahajalo na zemljišču nad že ob-
stoječimi nogometnimi igrišči, upa tudi, da bo v Ormožu kmalu 
možno zgraditi tudi sodobno športno dvorano. Po idejni zasnovi 
bi zanjo bilo potrebo med 6 do 7 milijonov evrov.
Glede na smele načrte se lahko nadejamo uspešni prihodnosti 
ormoškega nogometnega kluba, kateri je bila namenjena tudi 
zdravica na koncu uradnega dela občnega zbora.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Mitja Lukner je postal 
novi predsednik NK Ormož
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V čudoviti majski nedelji se je zgodil dogodek, ki bo še kar 
nekaj časa odmeval v besedi, sliki in naših spominih …
Lansko jesen smo bili nekateri člani LIKUDO gostje na 

likovni koloniji v čudovitem avstrijskem mestecu Ehrenhausen 
(slovensko Ernovž), ki je kot nalašč v marsičem zrcalna podo-
ba Ormoža, majhno, turistično obarvano mestece, na vinski poti 
avstrijske dežele Leibnitz, tik ob meji s Slovenijo. Takratno čudo-
vito vzdušje in podoba mestne ljubiteljske ustvarjalnosti, dane na 
ogled mimoidočim, je botrovalo ideji, da tudi v Ormožu priredi-
mo takšno mini likovno/fotografsko kolonijo. Priložnost, posta-
viti naše čudovito, na novo preoblečeno mestno podobo Ormoža 
in predvsem njegove skrite kotičke, kot smo poimenovali naslov 
kolonije, v ospredje, se nam je kot izziv ponudila že ob VOV DJS 
(vikendih odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija) in ideja 
se je realizirala. 

V maju 2022 smo izpeljali našo prvo takšno likovno fotografsko 
kolonijo, ki ji bodo zagotovo sledile še naslednje. Gostili smo gos-
te iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije - domače LIKUDO jevce kot 
tudi povabljene iz raznih krajev Slovenije. Skoraj vsem povablje-
nim je bilo skupno to, da še nikoli niso bili v Ormožu in, kot so 
povedali, so vsi bili navdušeni, očarani in prijetno presenečeni 
nad krajem/ljudmi/dnem, ki se je zgodil. V prijetno ustvarjalnem 
vzdušju 20 ljubiteljskih ustvarjalcev pod mentorstvom ga. Janje 
Rudolf in g. Cirila Ambrož so nastajala likovna dela, fotografije 
in nova prijateljstva. Vsa nastala dela bomo postavili na ogled za 
dan kulture - 12. 6. 2022 v Beli dvorani. 

Ob tej priložnosti je treba izpostaviti vse soorganizatorje (Obči-
na Ormož, JZ TKŠ, TIC, JSKD OI Ormož, PMPO EO, KOŠ, LU, 
Hostel Ormož, Radio Prlek, KTV Ormož …) in donatorje (KRA-
PEK Ormož, ALINEA TISK d. o. o., Zavarovalnica Sava, Verus 

vinogradi, GENERALI zavarovalnica d. d., Agencija Klopotec d 
.o. o., Vinogradništvo Leskovar, Trgovina Jager Moškanjci, Slado-
led Borovnica s. p.,) ter posameznike (Zlatko Klemenčič, Irena 
Šumenjak, Darko Žnidarič, Tadej Žnidarič, Slavo Sever in člani 
LIKUDO) našega dogodka. Kot predsednica društva zelo težko 
pocukam za rokav; tokrat sem in odziv me je tako presenetil, da 

lahko rečem le, lepo je delati ob tako prijetnem suportu, saj šteje 
vsaka beseda, nasvet, pohvala, finančna in/ali kakršna koli druga 
donacija/pomoč. Vsem iskrena hvala!

Besedilo: Marjeta Žnidarič
Foto: Marjeta Žnidarič

1. mednarodna mini likovna/fotografska 
kolonija Skriti kotički Ormoža

 

OBVESTILO O SPREMLJANJU ULOVA IN ZATIRANJU AMERIŠKEGA 
ŠKRŽATKA  

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja, da 
je na območju vaše občine zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice 
obvezno zatiranje njenega prenašalca ameriškega škržatka v vseh 
vinogradih ter tudi v brajdah in ohišnicah. Letos bosta na vašem območju obvezni 
najmanj dve škropljenji, ki ju bo treba opraviti po končanem cvetenju trte.  
Natančnejše roke zatiranja in seznam dovoljenih pripravkov, ki učinkovito 
zatirajo ameriškega škržatka, bo za območje severovzhodne Slovenije vključno 
z Ljutomersko Ormoškimi goricami pripravila Javna služba zdravstvenega 
varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Napovedi bodo 
objavljene na spletni strani http://agromet.mkgp.gov.si/pp/ in dostopne tudi na 
telefonskem odzivniku in spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.  
Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka vinogradniki pridobite 
tudi v specializiranih prodajalnah fitofarmacevtskih sredstev. 
Poudarjamo, da je zaradi varstva čebel treba dosledno upoštevati 
navodila za uporabo ter opozorila na etiketi pripravkov.  

Pomembno je da vinogradniki sami spremljate ulov odraslih ameriških 
škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami. V ta namen obesite v začetku julija 
na trte ali žico v senčni del vsaj tri rumene lepljive plošče, ki jih pregledujete vsak 
teden in zamenjate vsakih 14 dni, podatke o ulovu pa zabeležite. Če se na 
plošče ulovijo 4 škržatki ali več na teden, ponovno opravite tretiranje. Pri 
tem upoštevajte tudi karenco.   
Za namen prepoznavanja ameriškega škržatka bodo na vašem območju v 
juliju organizirane delavnice, ki jih bodo izvajali strokovnjaki s Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Maribor. Datumi in lokacije delavnic bodo objavljeni na 
spletni strani vaše občine in Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.  
Več o zlati trsni rumenici lahko preberete na spletni strani UVHVVR 
https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-rumenica/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Rumena lepljiva plošča Prenašalec ameriški škržatek (dolžina: 5 – 

6 mm) 
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V petek, 11. marca 2022, smo se člani Kluba tajnic in po-
slovnih sekretark Prlekije zbrali na 25. slavnostni letni 
skupščini na turistični kmetiji Puklavec v Zasavcih. Uvo-

doma sem predsednica kluba zbrane nagovorila z mislijo: Sreča 
je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. To misel sem 
izbrala, ker puščamo dobre sledi za sabo že zavidljivih 25 let in 
ker se je v teh letih našemu klubu pridružilo že več kot 80 članov, 
od tega je 11 članic v klubu od ustanovitve 1997. leta, ostali smo 
se klubu pridružili kasneje. Danes šteje klub 28 članov različnih 
poklicev in znanj. Veže nas 25 let prijateljstva in bogate izkušnje, 
ki si jih delimo med sabo, si pomagamo, se spodbujamo in tako 
nenehno razvijamo in krepimo svoje življenjske in delovne vešči-
ne. Prav tako smo v tem času dokazali, da si močno prizadevamo 
za tesnejše poslovno in poklicno povezovanje v našem lokalnem 
okolju.
V uradnem delu smo potrdili pripravljena poročila ter organe 
kluba za obdobje 2022–2024, v sestavi, kot so bili v predhodnem 

mandatu (Manica Hartman – predsednica, Albina Lukner – pod-
predsednica, Anita Štrucl – blagajničarka, Marinka Vajda – taj-
nica. Nataša Kukovec – članica, Ivanka Govedič – članica, Zinka 
Hartman - članica in Teja Večerjevič Rižnar - članica).
Podeljena so bila tudi priznanja članicam, ki so s prizadevnim 
sodelovanjem in kreativnimi idejami pripomogle k izvedbi naših 
aktivnosti. Priznanja so bila podeljena za leto 2021, ko je  zbor 
zaradi ukrepov za omejevanje COVID-19 moral biti izveden do-
pisno. Prejemnice so Nives Imerovič (priznanje za 20-letno delo) 
ter Nataša Kukovec in Manica Hartman, ki sva prejeli priznanji 
za 10-letno delo v klubu. Slavnostnemu dogodku je sledilo spro-
ščeno druženje ob odličnih dobrotah gostitelja. 

Ob koncu večera sem se predsednica članom zahvalila za po-
novno izkazano zaupanje in prosila za nadaljnjo pomoč in so-
delovanje, da bo klub še naprej tista sredina, ki nam bo nudila 
izobraževanje, druženje in negovanje našega večletnega srčnega 
prijateljstva. Predvsem pa sem izrazila hvaležnost, da znamo in 
želimo podariti delček sebe, svojega časa in energije v naše skup-
no dobro.

Bled, čudovit naravni biser pod Alpami, nas je kljub mu-
hastemu aprilskemu vremenu navdal z veseljem, saj smo 
vedeli, da nas čaka temperamenten 5. Dan Zveze, na kate-

rem bomo srečali klubske kolegice iz vseh koncev Slovenije. 
Za dogodek je odlično poskrbela organizacijska skupina v sestavi: 
Suzi Asfour, Petra Arnež Mohorič, Nataša Poljanec, Vesna Medle, 
Maja Fink ter Mojca Lenart. Po uvodnem nagovoru predsednice 
Zveze Suzi Asfour, smo prisluhnili predavanju podjetnice in pre-
davateljice Anje Žagar. Rdeča nit predavanja je bilo poznavanje 

človeških tipov osebnosti, naših lastnosti in značilnosti. Na pod-
lagi testa, ki določa prirojen tip osebnosti, smo spoznali barvo 
tipa naše osebnosti, interaktivna delavnica nam je pa postregla 
tudi s spoznanjem, da spoštovanje drugačnih od nas in sprejema-
nje samega sebe predstavlja eno od najdragocenejših kvalitet naše 
osebnostne zrelosti. 
Dogodek sta obogatila tudi glasbena gosta, izjemna vokalistka 
Tanja Pečenko ter pianist Lovro Frelih s slovenskimi melodijami, 
ki so bile lep uvod v podelitev priznanj odličnosti.

Pisno priznanje odličnosti je prejela Erika Škrabec, članica Kluba 
Dolenjske in Bele krajine, dobitnica srebrnega priznanja odlič-

Besedilo: Manica Hartman
Foto: Manica Hartman

Besedilo: Manica Hartman
Foto: Manica Hartman

25. skupščina Kluba tajnic in poslovnih 
sekretark Prlekije 

5. Dan Zveze klubov poslovne odličnosti 
Slovenije smo preživele na Bledu
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nosti pa je postala Zinka Hartman iz Kluba 
tajnic Prlekije. Največje priznanje, kristalno 
priznanje za aktivno delo v Zvezi, sta prejeli 
kar dve kolegici, podpredsednica dolenjskega 
kluba Nataša Poljanec, ter predsednica Zveze 
Suzi Asfour, za svoje devetletno vodenje zdru-
ženja. Vsem prejemnicam iskrene čestitke.

Dan smo sklenile s pesmijo, z degustacijo 
nagrajenih vin in penin vinogradništva Mar-
tinčič, sladkim kotičkom in s skupinskim 
fotografiranjem. Poslovile smo se z lepimi 
občutki, saj vemo, da nas ne glede na razda-
lje v km povezuje pozitivna energija in naša 
srčnost v vsem, česar se lotimo.
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Na cvetno nedeljo, 10. aprila 2022, je v Ormožu potekalo 
25. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu 
za pokal Vinka Štrucla, ki je bilo prestavljeno na mesec 

april iz »Martinovega« novembra 2021 in je potekalo v organiza-
ciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Zveze slovenskih 
godb, Občine Ormož in Glasbene šole Ormož.
Na tekmovanju, ki spodbuja kvaliteto izvajanja programov za-
bavne glasbe za pihalne orkestre/godbe, je nastopilo 8 slovenskih 
godb s preko 400 godbeniki. V okviru tekmovanja je bil izpeljan 
tudi skupni nastop sodelujočih godb na ploščadi pred Grajsko 
pristavo, kjer je sočasno v mestu zadonelo večje število glasbe-
nikov in naredilo vrhunsko predtekmovalno vzdušje. Strokovna 
žirija, ki sta jo sestavljala dirigenta Gašper Salobir in Mitja Dra-
golič, je imela težko delo, saj godbe nista ocenjevala glede na te-
žavnost izvajanega ter pestrost tekmovalnega programa, temveč 
sta morala v vsej vrhunski kvaliteti nagraditi najboljše izvedbe. 
V skupnih nastopih so godbe zaigrale tri skupne koračnice, di-
rigiral pa jim je Slavko Petek, idejni oče tekmovanja godb v Or-
možu. 
Tekmovanje je s svojim programom, kjer je zaželeno, da vsak pi-
halni orkester izvede čim več slovenskega programa in vsaj eno 
skladbo skladatelja Vinka Štrucla, skladatelja, ki se je rodil v bli-
žini Ormoža in se vedno rad vračal v te kraje, odlično povrnilo 
kulturo v slovensko godbeništvo ter v Ormož. 

Osmim tekmujočim pihalnim orkestrom/godbam (Pihalni 
orkester Prebold, Kulturno društvo godba Liboje, Kulturno dru-
štvo Pihalni orkester občine Šentilj-Paloma, Kulturno društvo 
Papirniški pihalni orkester Vevče, Kulturno društvo Pihalni or-
kester Izola, Goriški pihalni orkester Nova Gorica, Pihalni orke-
ster Slovenj Gradec in Pihalni orkester Glasbene šole Ormož) je 
strokovna žirija podelila 3 zlate plakete s pohvalo in 5 zlatih 
plaket. Godbe so tekmovale v treh kategorijah, ki so zastavljene 
na podlagi številčnosti na odru. Najbolje ocenjene godbe posa-
meznih kategorij so poleg priznanja prejele tudi pokale absolu-
tnega zmagovalca svojih kategorij – pokal Vinka Štrucla, ki ga 
je oblikovala in izdelala hči Vinka Štrucla, mag. Mateja Kranjc.
Nagrajenci v posameznih kategorijah, ki so prejeli zmagovalne 
pokale in posebne nagrade, so: KD Godba Liboje (do 34 nasto-
pajočih članov), ki jo umetniško vodi Damir Fajfar, KD Papir-
niški pihalni orkester Vevče (od 35 – 40 nastopajočih članov), ki 
ga vodi dirigent Aljoša Deferri, in KD Pihalni orkester Slovenj 
Gradec (nad 41 nastopajočih članov), ki ga umetniško vodi Pe-
ter Valtl. Nagrade so jim podelili Boris Selko (predsednik  Zveze 
slovenskih godb), Daniel Leskovic (producent za inštrumental-
no glasbeno dejavnost JSKD), Barbara Podgorelec (direktorica 
tekmovanja), Viktor Malec (tajnik žirije) in Mitja Dragolič ter 
Gašper Salobir (člana žirije).

Na slavnostni podelitvi nagrad najboljšim je Javni sklad RS 
za kulturne dejavnosti podelili tudi dve listini Vinka Štrucla. 

Listino Vinka Štrucla za požrtvovalno, izjemno uspešno delo in 
pomemben doprinos na področju inštrumentalne glasbene de-
javnosti je prejel Janko ŠKRAJNAR. Listino Vinka Štrucla za iz-
jemne ustvarjalne dosežke, pomemben doprinos ter uspešno pe-
dagoško in organizacijsko vodenje na področju inštrumentalne 
glasbene dejavnosti je prejel Aljoša DEFERRI.

Foto: Matej Maček

Ljubiteljska kultura na Ormoškem
Po dveh letih je na svoj račun končno prišla tudi kultura in sko-
rajda ne mine dan, ko ne bi kje potekala kakšna izmed prireditev.
Na območni izpostavi Ormož smo v mesecu marcu, aprilu in 
maju izvedli kar nekaj območnih srečanj in revij, skupine in na-
stopajoči so pa kljub dolgemu zatišju v dobri kondiciji, tako da 
se lahko pohvalimo, da imamo tudi na regijskih srečanjih veliko 
udeležencev.
16. marca so otroci, ki obiskujejo lutkovno pripravnico OŠ Or-
mož, pripravili lutkovno predstavo Bobek in barčica. Za obisk 
smo potrebovali vstopnico, na vhodu so nas prijazno pozdravili 
gostitelji, nam izročili gledališki list in nas povabili v čisto pravo 
gledališče, ki so ga pripravili v svoji učilnici. Predstavo si je ogle-
dala strokovna spremljevalka lutkovnih srečanj Barbara Jamšek, 
ki je bila nad prikazanim zelo zadovoljna.
V petek, 1. aprila, smo v Miklavžu pri Ormožu izvedli revijo 
plesnih skupin, na kateri se je predstavilo osem plesnih skupin, 
in sicer: starejša plesna skupina OŠ Ormož, plesna skupina OŠ 
Ivanjkovci, plesna skupina OŠ Sveti Tomaž, plesno navijaška sku-
pina PinkPunk OŠ Benedikt in štiri plesne skupine Plesnega klu-
ba Mambo Ptuj. Plesna skupina OŠ Ivanjkovci in plesna skupina 
OŠ Sveti Tomaž sta se uvrstili na regijsko srečanje, ki je potekalo 
v torek, 17. maja, v Gledališču Park v Murski Soboti.
V petek, 8. aprila, je v Domu kulture Podgorci potekalo območ-
no srečanje otroških folklornih skupin, na katerem so sodelovale 
OFS OŠ Velika Nedelja, mlajša OFS KD Podgorci, starejša OFS 
KD Podgorci, OFS OŠ Središče ob Dravi, OFS OŠ Stanka Vraza 
Ormož in OFS Škrjanček OŠ Sveti Tomaž.
V soboto 9. aprila, smo se preselili v Središče ob Dravi, kjer je 

Besedilo: Barbara Podgorelec
Foto: Arhiv

25. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem 
programu za pokal Vinka Štrucla
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potekalo srečanje odraslih folklornih skupin in poustvarjalcev 
glasbenega izročila. Predstavili so se: Ljudski pevci PD Janez Tr-
stenjak Hum, Pevke ljudskih pesmi KD Obrež, Pevke ljudskih pe-
smi DU Podgorci, Ljudski pevci DU Turnišče, Ljudski godci Stori 
čehoki KD Podgorci, Folklorna skupina KD Obrež in Folklorna 
skupina KD Podgorci. Folklorna skupina KD Podgorci se je s 
spletom »Tukli bumo« udeležila regijskega srečanja, ki je poteka-
lo v Kulturno kongresnem centru v Majšperku. 

V četrtek, 14. aprila, je v Zadružnem domu Velika Nedelja pote-
kalo srečanje otroških gledaliških skupin. Predstavilo se je sedem 
gledaliških skupin in sicer: gledališka skupina »Jasa« OŠ Pohor-
skega Odreda Slovenska Bistrica, Gledališki klub OŠ Cerkvenjak 
– Vitomarci, starejša dramska skupina OŠ Pohorskega bataljona 
Oplotnica, gledališka skupina OŠ Miklavž pri Ormožu, mlajša 
dramska skupina OŠ Velika Nedelja, gledališka skupina »Alhen« 
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in gledališka skupina OŠ Or-
mož.
Tudi v mesecu maju je zelo pestro. Izvedli smo območno revi-
jo odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, kjer so se 
predstavili Ženski PZ DU Središče ob Dravi, Pevsko društvo 
Ivanjkovci, Moški PZ KŠD Dobrava, Pevsko društvo Okarina 
in Vokalna skupina Oslušari KD Osluševci in revijo otroških in 

mladinskih pevskih zborov, ki je potekala malo drugače, in sicer 
v obliki zborovskega BUM-a, torej v obliki skupinskega petja, ko 
so na enem mestu zbrani vsi otroški in mladinski zbori, ki delu-
jejo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, 
skupaj zapeli devet pesmi. Šlo je torej za en zelo velik zbor osnov-
nošolskih pevskih zborov.
Mesec maj pa je tudi mesec, ko ljubiteljska kultura praznuje, zato 
smo in bomo tudi v letošnjem letu v času Tedna ljubiteljske kul-
ture v sodelovanju s skupinami in društvi pripravili kakšno prire-
ditev in se poklonili ljubiteljski kulturi in ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem.

Za konec bi se želeli zahvalila vsem ljubiteljskim kulturnim 
ustvarjalcem. Tistim, ki delujejo pod okriljem društev, kot tudi 
najmlajšim in njihovim mentorjem, učiteljem in ravnateljem, da 
so kljub kulturi nenaklonjenim časom vztrajali in našli načine, 
da je ljubiteljska kultura živela. Ljubiteljska kultura je po nava-
di tista kultura, ob kateri nihče ne služi, hkrati je pa nekaj, kar 
bogati, in je prepoznaven del naše identitete. Ljubiteljska kultura 
pomeni možnost vključevanja vsakogar v kulturno ustvarjanje 
na celotnem slovenskem kulturnem prostoru, zato je izredno po-
membno, da se zavedamo njenega pomena in se o njej pogovar-
jamo na najvišji ravni.

Foto: Žalar Foto: Ciril Ambrož

Tržnica Ormož
Tržnica na vinski cesti Jeruzalem

Obratovanje Tržnice Ormož:

- Vsak petek med 8.00-12.00.

Obratovanje Tržnice na Vinski cesti Jeruzalem v času od-
prtih kleti – vsako soboto in nedeljo med 13.00 in 18.00:

- Lokacija Zidanica Malek, Svetinje 22, 2259 Ivanjkovci.

- Lokacija, Gostišče Taverna, Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci.

18. 
Grossmannov festival 
fantastičnega filma 
in vina

Vabljeni, da obiščete 18. GROSSMANNOV FESTIVAL 
FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA, 
ki bo potekal med 8. in 16. 6. 2022 v Ormožu in Ljutomeru.

Več informacij na spletni strani: 
https://www.grossmann.si/
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FESTIVALSKI VRHUNCI

Sobota, 23. julij 2022 ob 21.00
BB RTV SLOVENIJA s solisti 

1. 7. - 30. 7.2022

Petek, 22. julij 2022 ob 20.30
VLADO KRESLIN
MALI BOGOVI & BELTINŠKA BANDA

Nedelja, 24. julij 2022 ob 20.30
BALKAN FEVER

Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
JAN KUS & THE SLAVO RICAN
ASSEMBLY feat.
VESNA PISAROVIČ

Torek, 26. julij 2022 ob 20.30
PRIFARSKI MUZIKANTI, ANJA 
BUKOVEC & NUŠKA DRAŠČEK

Ponedeljek, 25. julij 2022 ob 20.30
TADEJ TOŠ - STAND UP

Četrtek, 28. julij 2022 ob 20.30
KALIOPI & EDIN KARAMAZOV

Petek, 29. julij 2022 ob 20.30
NEW YORK VOICES feat. 
VOX ARSANA

Sobota, 30. julij 2022 ob 21.00
SIDDHARTA AKUSTIKA & JOKER
OUT

Petek, 1. julij 2022 ob 20.30
OPERNI VEČER NA PANORAMI

Partnerja: Generalni pokrovitelj:

Generalni sponzorji:

www.festivalarsana.com

Odpiralni časi turistično informativnih centrov in turistič-
no informativnih točk Destinacije Jeruzalem Slovenija ter 
Vinoteke Destinacije Jeruzalem Slovenija

TIC Ormož
Grajski trg 3, 2270 Ormož

Delovni čas od 1. 4. do 31. 10.
Ponedeljek–sobota: 8.00–19.00
Nedelja, prazniki: 8.00–16.00
Delovni čas od 1. 11. do 31. 3.
Ponedeljek–nedelja, prazniki: 8.00–16.00

Vinoteka Destinacije Jeruzalem Slovenija
Grajski trg 3, 2270 Ormož

Delovni čas od 1. 4. do 31. 10.
Ponedeljek–sobota: 8.00–19.00
Nedelja, prazniki: 8.00–16.00
Delovni čas od 1. 11. do 31. 3.
Ponedeljek–nedelja, prazniki: 8.00–16.00

TIC Jeruzalem
Jeruzalem 9, 2259 Ivanjkovci, T (02) 719 45 45

Delovni čas od 1. 12. do 31. 3.
Sobota in nedelja: 10.00-16.00
Delovni čas od 1. 4. do 30. 11.
Vsak dan: 10.00-18.00

TTS Kog
Lača ves 15, 2276 Kog, M 030 717 393

Delovni čas, velja za vse leto
Ponedeljek-petek: 7.00-16.00 (ob sredah do 18.00)
Sobota: 7.00-12.00
Nedelja: 8.00-11.00

Turistično informativna točka DJS Rožmarinka
Velika Nedelja 11, 2274 Velika Nedelja

Delovni čas od druge polovice aprila
Petek: 16.00-20.00
Sobota: 10.00-20.00
Nedelja: 9.00-12.00

HIŠA PEP´S
Svetinje 11, 2259 Ivanjkovci

Petek: 11.00–20.00
Sobota: 11.00–20.00
Nedelja: 14.00–18.00

Ostale dni po dogovoru.

Vikendi odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija

Vabljeni na vikende in dneve odprtih vrat Destinacije Jeru-
zalem Slovenija:

24.–26. junij 2022 Vikend Kolektivne blagovne znamke 
Jeruzalem Slovenija in festival postržjač

22.–25. julij 2022 Po Jakobovi poti

29.–31. julij 2022 Vikend lanu in lončarije

19.–21. avgust 2022 Vikend odprtih kleti in postavljanje 
klopotcev

9.–11. september 2022 Praznik buč

11.–13. november 2022 Martinovanje v Destinaciji Jeruza-
lem Slovenija

Pred vsakim tematskim vikendom odprtih vrat DJS bomo 
objavili podrobnejši program na www.jeruzalem-slovenija.si 
FB in IG Jeruzalem Slovenija, na spletnih straneh vključenih 
ponudnikov in drugih medijih. 
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Nagrajenci križanke iz prejšnje številke: 

1. nagrada: ANA JOVANOVIČ, DOLGA LESA 10, 2270 ORMOŽ
2. nagrada: MAJDA HODŽAR, PAVLOVSKI VRH 15, 2259 IVANJKOVCI 
3. nagrada: ALOJZIJA ŠTURCL. VELIKI BREBROVNIK 113, 2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 

Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti.

Rešitev križanke – – geslo iz osenčenih polj prepišite 
na dopisnico in jo do ponedeljka, 27.6.2022,  pošljite na 
naš naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 
Sponzor nagradne križanke je  KATKALAND – napihljiva 
igrala, Velika Nedelja. 

1. nagrada: Dnevni najem napihljivega igrala Spiderman
2. nagrada: Darilni bon Katkaland v vrednosti 40€
3. nagrada: Darilni bon Katkaland v vrednosti 20€    




