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Občina Ormož pristopila k energetski 
sanaciji treh šolskih zgradb in vrtcev
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Kmalu po koncu letošnjega šolskega leta je Občina Ormož pristopila k energet-
ski sanaciji treh šolskih zgradb in vrtcev.  Gradbena dela, ki jih izvaja podjetje 
TAMES s Ptuja,  so v teku in bodo predvidoma dokončana v drugi polovici ok-

tobra. Energetska sanacija zajema menjavo stavbnega pohištva, toplotne izolacije fasad, 
izolacije stropov, vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje šolskih stavb v Miklavžu in na 
Kogu ter vgradnjo kotla na lesne pelete  v šoli v Ivanjkovcih,  kjer pa bodo zamenjali 
tudi razsvetljavo  z varčnejšo.  Občina Ormož energetske sanacije izvaja s finančno 
pomočjo države in sredstev iz Kohezijskega sklada, zato da bi znižali stroške ogrevanja 
in vzdrževanja omenjenih stavb,  zmanjšali negativne vplive na okolje,  kar pomeni 
zmanjšati emisije CO2,  predvsem pa povečati toplotno ugodje učencev in zaposlenih. 
Kljub gradbenim delom na šolskih zgradbah se je pouk začel s prvim septembrom. V  
Ivanjkovcih, Miklavžu in na Kogu so našli prostorske rešitve. V Ivanjkovcih so se na 
prvi šolski dan učenci zbrali v tamkajšnjem domu kulture in na atletskem igrišču, s 4. 
septembrom pa so s poukom že lahko začeli v šolski stavbi.   S pomočjo prostorov kra-
jevnih skupnostih pa prostorsko stisko rešujejo tudi na OŠ Miklavž pri Ormožu in na 
podružnični šoli na Kogu.

Ministrstvu za infraskrukturo RS se ni mudilo
Občina Ormož se je na razpis pripravljala nekaj let, večina dokumentacije za energetsko 
sanacijo je bila pripravljena že leta 2013, saj je bilo treba v tem času napraviti teme-
ljite energetske preglede vseh sedmih javnih stavb, pripraviti projektno dokumentaci-
jo, potrebne investicijske dokumente, preveriti interes javno-zasebnega partnerstva in 
podobno ter čakati na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Ta je bil končno objavljen 
25. novembra lansko leto. Prijavo na razpis so potem z občine poslali 6. januarja letos, 
vmes je bilo namreč treba  izbrati tudi najugodnejšega izvajalca in k vlogi priložiti že  
podpisano pogodbo z izvajalcem. Sklep o odobrenih sredstvih je občina dobila 21.apri-
la, a so se dela lahko začela šele po podpisu pogodbe  s pristojnim ministrstvom o dejan-
sko odobrenih sredstvih, kar pa se je zgodilo šele 22. junija.  To pa je tudi vzrok, zakaj 
so se dela začela kasneje, kot bi si želeli,  in se zavlekla v novo šolsko leto.

Energetska sanacija čaka še šolske zgradbe v Ormožu in pri Veliki Nedelji 
ter velikonedeljsko športno dvorano
V času poletnih počitnic prihodnje leto je v načrtu še energetska obnova šolske stav-
be v Ormožu in pri Veliki Nedelji, kjer pa je v načrtu tudi obnova športne dvorane.  
Gre torej za sedem javnih stavb: pet šol, en vrtec in ena telovadnica, ki imajo skupaj 
15.861 kvadratnih metrov ogrevalnih površin.  Investicija znaša okoli 2 milijona 900 
tisoč evrov.  Omenjene energetske obnove bodo financirane iz dveh virov.  861 tisoč 
evrov bo nepovratnih kohezijskih in državnih sredstev, nekaj več kot 2 milijona pa bo 
iz proračuna zagotovila Občina Ormož. Projekt energetske sanacije vseh  javnih stavb 
v občini bo tako zaključen 31. avgusta prihodnje leto. Gre za velik projekt, ki se bo v 
teku prihodnjih let zagotovo izkazal kot odlična naložba. Samo strošek ogrevanja se bo 
predvidoma s približno 152 tisoč znižal na 80 tisoč evrov, kar pomeni  47,7 odstotkov 
manjši strošek za Občino. 
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20. tradicionalni festival ORMOŠKO POLETJE 2017 je za nami

Ormoške novice, Leto 2017, številka 38, september

V imenu organizacijskega odbora: Simona KOSI

Vroče, za nekatere prevroče, poletje je za nami in pred vrati je 
že »teta« jesen. Zato je sedaj odlična priložnost, da oživimo 
spomine letošnjega poletja v našem malem Ormožu. Tu se-

veda mislimo na festival, ki se v poletnih mesecih že tradicionalno 
odvija — o Ormoškem poletju. Trajal je od 16. junija pa vse do 27. 
Julija, in kot vedno, privabil na grajsko dvorišče nemalo ljudi, ki so 
si zaželeli popestriti poletne večere ali pa le za nekaj uric odklopiti 
misli od vsakdanjika. 
V letošnji tradicionalni 20. festival smo vključili 22 prireditev, pe-
strost programa pa je organizacijski odbor poskušal zagotoviti s ka-
kovostnimi, tudi z vrhunskimi programi s področja glasbe, gleda-
liške umetnosti, kulturne dediščine ter s programom za najmlajše.
Naša občina je statistično gledano ena izmed socialno najšibkejših 
občin v Sloveniji in prav s tem festivalom želimo vsem občanom 
približati kvalitetne in aktualne prireditve. Zato je vstop na večino 
dogodkov brezplačen ali pa je treba poravnati vstopnino po najniž-
ji možni ceni. Prvič je festival organiziral novoustanovljeni Javni 
zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, ob generalnem 
sponzorstvu Občine Ormož. Velik del so dodali tudi donatorji in me-
dijski sponzorji. Zahvala pa gre tudi vsem zavodom in ustanovam, 
katerih predstavniki, kot člani organizacijskega odbora, pomagajo 
pri pripravi na festival in nato pri izvedbi dogodkov.  
Kar pa nam daje dodatno motivacijo pri ustvarjanju programa, je 
to, da se obiskanost kulturnih prireditev iz leta v leto zvišuje, kar je 
posledica predvsem izbora programa v prejšnjih letih. Velik pouda-
rek dajemo prireditvam za otroke, saj jih tako vzgajamo, da se bodo 
tudi, ko bodo starejši, udeleževali kulturnih prireditev. Vsako leto 
poskušamo v program vnesti nekaj novega, svežega. Dobro je bila 
obiskana Vinska pravljica v objemu grajskih zidov, na kateri so lah-
ko obiskovalci degustirali vina domačih vinarjev in vinogradnikov. 
Izkoristili smo tudi malo grajsko dvorišče in ga na koncertu Ditke in 
Ferija Lainščka tudi napolnili do zadnjega kotička. 
Celoten festival OP 2017 je obiskalo nekaj več kot 4000 obisko-
valcev od blizu in daleč. Postavili smo tudi nov rekord, saj smo na 
predstavi Reporterja Milana  Silverji grejo na jug na veliko grajsko 
dvorišče privabili 470 obiskovalcev. Letošnji novosti sta še zaključ-
ni prireditvi Gimnazije Ormož in plesne pripravnice ter baleta Glas-
bene šole Ormož. Omeniti moramo tudi vrhunski glasbeni nastop 
domačina iz Velike Nedelja Tomaža Zamude na klavirju skupaj s 
Tatjano Novak na marimbi in odigrano gledališko predstavo Najsta-
rejša obrt (Mestno gledališče Ptuj), na kateri smo lahko občudovali 
dive slovenskega gledališča. Zagotovo pa si bomo zapomnili tudi 
nastop večno mlade Helene Blagne. 
Kljub slabemu vremenu je tudi 14. ormoški nočni ulični tek v orga-
nizaciji Atletskega kluba Ormož dobro uspel, veliko romarjev pa je 
obiskalo mašo za domovino s kresovanjem na Humu. 
Malo grajsko dvorišče smo uporabili za glasbeno-literarni večer, na 
katerem je nastopal Jernej Dirnberk-Dimek, pevec skupine Mi2, in 
za odigrano otroško predstavo Škratovo ime, v kateri se je predstavi-
la Lucija Čirović. Dobro sodelovanje pa nadaljujemo tudi z bratoma 
Malek s Ptuja, ki sta otrokom predstavila Strašnega viteza v malo 
drugačni luči. Fantje iz vokalne skupine Melos s Ptuja so se tokrat 
premierno predstavili v Ormožu, prepričani smo lahko, da se bodo 
k nam še vrnili. 
Rožmarinkin festival, ki se je tudi letos odvijal v grajskem parku, je 
ponovno privabil lepo število otrok, ki so se lahko za en dan spreme-
nili v Pike Nogavičke ali gusarje. Na koncu pa so otroci v predstavi 
skupaj s Piko potovali še na skriti otok zakladov. Ves čas pa so svojo 
ponudbo predstavljali nekateri domači rokodelci na Pikinem sejmu. 
Kot Gajaš Arestant, je na oder stopil vsem dobro poznani Vlado No-
vak. Sosednji tamburaški orkester iz Ljutomera je nastopil skupaj 
s klapo More iz Šibenika – znane dalmatinske melodije so v vseh 
zbranih prebudile spomine na morje in dopustniške dneve. Vrhunski 
koncert sta izvedla tudi Tinkara Kovač in Gal Gjurin. Na Hardeku 
sta pod šotorom nastopila Manca Špik & Isaac Palma, zbrane pa je 
zabaval še ansambel Opoj. Za dobro organizacijo se je treba zahvali-
ti članom PGD Hardek. Kot sklepno dejanje letošnjega festivala OP 
2017 in kot začetno dejanje festivala O.F.A.K. 2017 pa so na graj-
skem dvorišču člani Kluba ormoških študentov pripravili zelo dobro 
obiskano odprto kuhinjo, v soju luči pa nas je zabaval Vlado Kreslin 
na akustičnem koncertu, ki je celotnemu dogodku in zaključku festi-
vala dal še posebno noto. Odličen ambient grajskih dvorišč in Doma 
kulture (v primeru slabega vremena) ter pozitivna energija obisko-
valcev so dali vsem nastopajočim občutek dobrodošlice in dodaten 
polet, kar so nam nato nastopajoči vrnili s polno mero dobre volje in 
seveda z drobnimi presenečenji pri svojih nastopih. 
Dober obisk na prireditvah, odzivi obiskovalcev in vseh nastopajo-
čih nam dajejo zagon na priprave za nov festival; potrudili se bomo, 
da bo vsaj tako pester in zanimiv kot letošnje leto.
Prav s povezovanjem in z možnostjo, da je v program vključeno čim 
več lokalnega prebivalstva, smo prepričani, da lahko v naslednjih 
letih naš festival še razširimo in ga naredimo še bogatejšega. 
Se vidimo na Ormoškem poletju 2018. 
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Kolofon
Uredniški odbor si pridržuje pravico spremembe naslovov, izbire in krajšanja člankov.
Izdajatelj: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož
Odgovorna urednica: Alenka Lah 
Uredniški odbor: Tina Kelc, Mirko Novak, Irma Murad, Barbara Podgorelec.  
Lektoriranje: Nadica Granduč
Naklada: 4250 izvodov 
Tisk: Evrografis, d.o.o., Puhova 18, 2000 Maribor, www.evrografis.si
Glasilo Ormoške novice je vpisano v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, 
pod zaporedno številko 1390. Glasilo prejemajo brezplačno vsa gospodinjstva v Občini 
Ormož.

Uvodnik 
Pozdravljene, drage bralke in dragi bralci,  
jeseni se dnevi krajšajo, ob jutrih je megla, podnevi pa nas toplo sonce še vedno razveselju-
je in boža s svojimi žarki. Ja, res je že med nami jesen, ki so jo počasi naznanjali že klopotci 
od blizu in daleč. Otroci so spet v šolskih klopeh in čas brezskrbnega poležavanja se je kon-
čal. Tudi narava nas že vabi, da poberemo pridelke, ki smo jih skozi leto pridelali, čeprav je 
bilo poletje zelo vroče in tudi neurij ni bilo malo, smo v naših koncih dobro odnesli. Tudi 
vinogradi so že polni »bračev«, ki že veselo polnijo »pute« in »preše«. 
Pred nami je že jesenska številka Ormoških novic, ki vam spet prinašajo obilo zanimivega 
branja. V začetku smo se spomnili dogajanja na Ormoškem poletju, ki je postreglo z veliko 
zanimivimi prireditvami in s pestrim dogajanjem. Napisali smo nekaj tudi o raznih drugih 
prireditvah, kot je bilo odprtje razglednega stolpa v Cvetkovskem Vrhu, spravilo lanu »pri 
teti Marti« in o obisku ministra Dejana Židana na ekološki kmetiji. Objavili smo tudi razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, na katerega se lahko prijavite. To je le nekaj 
zanimivosti, ki jih lahko preberete. 
Upajmo, da nam bo jesen postregla s čim več lepimi in sončnimi dnevi, da bomo lahko 
nabrali  kostanje, jih spekli in pojedli ob dobrem moštu. V mesecu novembru pa seve-
da vsi prisrčno vabljeni na naše že tradicionalno Martinovanje v Ormožu. Skratka, želim 
vam lepo preživeto jesen, naj bo čim bolj pisana, kot so pisane jesenske barve, z novimi 
Ormoškimi novicami pa se spet oglasim v mesecu decembru, ko bomo že vsi nestrpno 
pričakovali praznike.

Lepo vas pozdravljam,
Alenka Lah, odgovorna urednica 

Obvestila uredniškega odbora
Naslednja številka bo izšla predvidoma decembra 2017. 
Prispevke lahko pošiljate v digitalni obliki na CD-ju ali na e-mail: alenka.lah@ormoz.si, 
lahko pa jih osebno prinesete na sedež Občine Ormož. Za morebitne informacije smo vam na 
voljo na telefonski številki 02/741 53 18.
Glede na predviden izid naslednje številke, vas prosimo, da pošljete prispevke najkasneje do 
1.12.2017. Prispevki naj bodo podpisani in opremljeni s fotografijo dogodka. Vsi prispevki 
so pred objavo lektorirani.
Dosedanjim avtorjem prispevkov se zahvaljujemo za pomoč pri oblikovanju našega glasila in 
upamo na ponovno sodelovanje.

Vinogradnik in vinar 
Stanko Čurin 
1929 – 2017

Alojz Sok, Društvo vinogradnikov 
Foto: HOST

V petek, 11. julija 2017, smo se  na pokopališču  
pri Sv. Bolfenku na Kogu poslovili od enega 
največjih slovenskih vinogradnikov in vinarjev 

Stanka Čurina. 
Še zadnjič smo  se tako zbrali ob  človeku, ki je pripeljal 
vinogradništvo na Kogu do največjih dosežkov. Stanko 
Čurin  je bil odličen strokovnjak, prodoren opazovalec 
in vsestransko  predan vinogradništvu in vinarstvu. Bil je 
skromen človek, v katerem se je skrivala globoko čuteča 
in visoko humana oseba, človek, ki je sebi in Kogu omo-
gočil prepoznavnost daleč naokoli. Bil je  mož dejanj, 
mož čigar življenjska pot ni poznala omahovanj, čeprav 
je bila polna težav in izzivov. Mnogim je bil prijatelj, uči-
telj in vzornik. 
V Sloveniji in tudi širše najbrž med poznavalci na podro-
čju vinogradništva in vinarstva ni veliko tistih, ki ne bi 
poznali Stanka Čurina s Koga ali vsaj slišali zanj. Njego-
vi dosežki in vsa dognanja na področju vinogradništva in 
vinarstva so na eni strani dala mnogim, ki so poskusili 

njegova vina, spoznati, kaj pomeni dobro vino, na dru-
gi strani pa so ga mnogi začeli posnemati in hoditi po 
njegovi poti. Danes so večinoma tudi že uspešni vino-
gradniki. Stanko Čurin namreč znanja, ki ga je imel, ni 
ljubosumno skrival pred drugimi, pač pa je z nasveti rad 
pomagal.
Pokojni Stanko Čurin  ni imel formalne izobrazbe na po-
dročju vinogradništva in  vinarstva. Vsaj ne tiste, ki bi jo 
pridobil od profesorjev na fakulteti, pač pa je on postal 
učitelj, še več, profesor  na tem področju. Je pa tudi sam 
spoštoval strokovne nasvete in jih pri svojem delu, koli-
kor se je dalo, upošteval.
Stanko Čurin je začel svoje delo z malim vinogradom na 
Kogu . Svoje posestvo je potem postopno večal. Skro-
men začetek, a toliko velikih uspehov. Narava mu je dala 
dar odkriti mnoge skrivnosti , ki  številnim, ki se prav 
tako ukvarjajo z vinogradništvom in vinarstvom, ostane-
jo skrite. Težko bi našteli vsa priznanja, ki jih je v svojem 
življenju dobil. Prvo zlato medaljo je prejel davnega leta 
1972. Njegovi dosežki od leta 1972do 2004 pa so bili: 
27 šampionov, 208 velikih zlatih medalj, 479 zlatih me-
dalj in 86 srebrnih medalj. Dobil jih je doma in po svetu, 
od Hrvaške do Turčije,Portugalske, Slovaške, Španije, 
Francije, Češke , V. Britanije in  Bruslja. Po številu pre-
jetih šampionov za svoja vina, na raznih domačih in tujih 
ocenjevanjih, je uvrščen med najuspešnejše vinarje na 
Slovenskem. Stanko Čurin je bil tudi prvi vinogradnik, 
ki je na področju Jugoslavije pridelal vino ledene trgatve.
Kot vinogradnik je dosegel vse, kar se je dalo. Zelo je 
bil ponosen, da so njegovo vino postregli celo svetemu 
očetu Karlu Voytili, ki se mu je za darovano vino tudi 
pisno zahvalil. Njegovo vino se je častilo celo na Japon-
skem dvoru in bogve, kje vse so se našla in pila Čurinova 
vina. Bil je tudi med najbolj zaslužnimi  za ustanovitev 
Društva vinogradnikov Jeruzalemsko - Ormoških goric. 
Bil  je ustanovni član  in  aprila 1985 izvoljen za prvega 
predsednika izvršilnega odbora društva. Skupaj z drugi-
mi vinogradniki je tako začeli orati ledino na tem podro-
čju organiziranosti vinogradnikov, ki takratnim oblastem 
ni bila po volji, in društveni organiziranosti tudi niso bili  
najbolj naklonjeni.
Zasebno vinarstvo namreč v takratnem času ni bilo zaže-
ljeno, ne pri oblasti in ne pri stroki; takrat se je namreč 
bolj ali manj vzpodbujalo samo vinogradništvo, grozdje 
pa se je večinoma predajaloi družbenim kletem.
Že ob ustanovitvi društva pa je bil  Stanko Čurin v vi-
narskih krogih potrjen in prepoznan kot vrhunski vino-
gradnik, presegal je sivino takratnega vinarstva, ki so ga 
v glavnem predstavljale družbene, torej državne vinske 
kleti. 
Pod njegovim vodstvom se je začelo v društvu izobraže-
vanje članstva. Organizirana so bila številna predavanja 
o vinogradništvu in vinarstvu. Izpeljane so bile mnoge 
demonstracije sodobnih vinogradniških strojev in naprav 
ter izvedene strokovne ekskurzije doma in na tujem. Za-
čele so se razprave o zaščiti vina Ljutomersko- Ormoških 
goric. Poudarjena je bila zahteva za priznanje geograf-
skega porekla.   Začelo se je delo na celostni podobi vin-
ske steklenice in delo pri organizaciji izbora slovenskega 
vinskega kozarca. Pokojni Stanko si je veliko prizadeval 

za prepoznavnost sorte grozdja šipon. Tako je bil med 
pobudniki ustanovitve kluba šipon in organizator prvega  
turnirja šipona.
Kot aktiven član, poln idej in znanja, je v imenu društva 
navezal stike s številnimi visokimi ustanovami in posa-
mezniki iz vinske stroke. Društva vinogradnikov Lju-
tomersko - Ormoških goric »Jeruzalem« se  mu je  ob 
koncu njegovega aktivnega dela  vsaj delno zahvalilo s 
podelitvijo naziva častnega predsednika društva. 
Aktiven pa je bil tudi na političnem področju. Že v letu 
1989  je takoj, ko je bilo to mogoče, postal član Sloven-
ske kmečke zveze  in pozneje stranke  SLS. Takoj po 
oblikovanju  demokratične opozicije Demos, ki si je pri-
zadevala za demokratizacijo Slovenije, večstrankarski 
sistem in osamosvojitev Slovenije, se je dejavno vključil 
vanjo. 
Bil je namreč eden tistih, ki je ob vsem, kar je doživel 
v preteklosti po 2. svetovni vojni, ko mu komunistična 
oblast, kot mnogim drugim ni prizanesla, ob vsakodnev-
nem delu v svojih vinogradih razumel priložnost in je 
skupaj z mnogimi pomagal uresničiti sanje mnogih ro-
dov Slovencev, da smo postali samostojna država. Z vso 
predanostjo je podpiral našo slovensko samostojnost. 
Čeprav se  je zavedal, da bo z nastankom samostojne 
države in razpadom Jugoslavije vsaj začasno izgubil del 
tržišča, je kljub temu  idejo samostojne Slovenije podprl 
z vsem srcem. Za dobra in plemenita dela na poti lastne 
slovenske države  mu ni bilo žal ne časa ne  drugih oblik 
pomoči. V njegovi kleti je stekla marsikatera  razprava o 
načrtih za prihodnost . 
Po prvih demokratičnih volitvah leta 1990 je postal član 
Izvršnega sveta Občine Ormož. Brez dlake na jeziku je 
vedno znova povedal tisto, kar je mislil, in pri tem ga je 
vedno vodila njegova zdrava kmečka pamet. 
Ob vsem delu v vinogradih in vsem ostalem  pa je bil 
z dušo in s telesom  predan tudi lovstvu. Narava mu je 
dajala zatočišče in ga polnila z energijo, ko je utrujen od 
dela to potreboval. Kot lovec in ljubitelj lepe narave se je  
rad zatekal k bistvu našega bivanja, k naravi.
Za svoje delo na področju vinogradništva in tudi druž-
bene angažiranosti je leta 1999  prejel tudi naziv častni 
Občine Ormož. Prav tako pa je bil deležen tudi državne-
ga odlikovanja. 
Stanko Čurin je večino svojega življenja preživel na 
Kogu, zadnja leta pa v domu za ostarele v Ormožu. Ve-
dno se je znal razveseliti  obiskov  in pri sebi  je vedno 
imel  izbrana vina. Imel je navado reči – bova malo kuša-
la. Tudi ko je počasi izgubljal  svoje življenjske moči, je 
ohranjal vedrino  in se zanimal za napredek tako v doma-
čem kraju kot drugod v Sloveniji. Razveselil se je vsake 
pridobitve . 
Dejstvo, da so njegovi člani družine hčerka Jelka z mo-
žem Slavkom in danes že tudi vnuk Borut z družino 
nadaljevali njegovo začeto delo,  ga je zelo veselilo in 
pomirjalo. Zelo je bil ponosen na svojo družino, saj je 
vedel, koliko truda je potrebnega, da vina iz kleti Čurin- 
Praprotnik ostajajo vrhunska.  
Sedaj velikega vinogradnika ni več. Ostal bo le spomin 
na dobrega in plemenitega človeka, ki  mu mora biti hva-
ležna celotna vinogradniška stroka in tudi Občina Ormož.

V spomin
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IZ NAŠIH VRTCEV IN ŠOL

Prostora za dolgčas v knjižnici preprosto ni

V Občini Ormož se je šola začela za 1018 osnovnošolcev

Tekst: Marinka Vnuk 
Foto: Arhiv knjižnice

Knjižničnih dogodkov polno poletje 
se počasi zaključuje in čas je za 
nov pogled naprej, a tudi kratek za 

nazaj. Literarni večeri z domačimi in tuji-
mi avtorji, študijski krožki, predstavitvene 
delavnice in predavanja, poletni kotički za 
otroke, učenje tujega jezika za vse genera-
cije, poletno branje, bralni znački, vino, po-
ezija in celo športni dogodki, ob vsem tem 
pa novitet polne knjižnične police. Prostora 
za dolgčas v Knjižnici Franca Ksavra Me-
ška Ormož preprosto ni.
Čez poletje je ormoški konec obiskal le-
gendarni Lado Leskovar; skupaj z Davo-
rinom Bešvirjem smo izganjali hudiča ob 
njegovih aforizmih, konec avgustovskih 
dni pa so nam čarobno vzdušje ob poezi-
ji in vinu pričarali mednarodno priznani 
pesniki iz Mehike, ZDA ter Turčije: Pura 
López Colomé, Ani Gjika ter Haydar Er-
gülen. Z Anko Alt, Majo Botolin Vaupotič, 
Iztokom Luskovičem in mnogimi drugimi 
smo preživljali prijetne četrtkove zeliščar-
ske popoldneve, na njih pripravljali ter 
okušali dobrote z naših vrtov, se naučili 
veliko novega o naravi okrog nas, v dobri 
družbi tudi poklepetali, vse skupaj pa naza-
dnje zaključili z obiskom učnega poligona 
za samooskrbo Dole. S svojim znanjem in 
sposobnostjo prenašanja le-tega na druge 
nas je navdušila Tanja Sheridan, rojena Po-
pov, ki se je posvetila tako našim mlajšim 
obiskovalcem kot tudi tistim nekoliko sta-
rejšim v sproščenih, a poučnih pogovornih 
uricah. Morda za koga nekoliko nenavaden 
dan za knjižnico pa smo preživeli ob na-
miznoteniškem turnirju na vrtni terasi, kjer 
so najboljši tekmovalci za svojo vztrajnost 
prejeli knjižne nagrade. Otrokom namenje-
na delavnica LEGO zgodbe je spodbudila 
kreativno razmišljanje mladih, ki so svojo 
domišljijo ob pomoči figuric ter računalni-
škega programa pretvorili v zavidanja vre-
dne končne izdelke. Marsikomu se je čez 
poletje najbolj stisnil v spomin obisk nek-
danje sodelavke ormoške knjižnice Jovite 
Kerschbaumer Tramšek in predstavitev 
programa Freeness, s pomočjo katerega 
smo poskušali spoznati in razumeti medse-
bojne povezave med telesom, razumom in 
čustvi ter njihov vpliv na naše socialne od-
nose. Odnesli pa smo predvsem zavedanje, 
da je kvaliteta našega življenja v naših ro-
kah. In zadnji dnevi pred nastopom jeseni? 

Posvečeni novi knjigi Mateja Mertika, Vo-
dnik po Francoski Polineziji.
In kaj nas čaka ob nastopu hladnejših dni? 
Razen obilice dobrega branja, seveda. Za 
začetek vas vabimo na prireditve, ki bodo 
potekale v sklopu praznovanja krajevnega 
praznika Krajevne skupnosti Ormož. Za 
najmlajše bo predstavo Pojte, pojte drobne 
ptice pripravilo Gledališče Lalanit in tako 
uvedla nov sklop pravljičnih ur, ki bodo 
tudi letos potekale v naši knjižnici. Naše 
malčke čakajo nove pravljice, ki bodo ob 
občasni pomoči gostij uprizorile in pred-
stavile naše nadarjene knjižničarke. Pogo-
vorni večer Ormož nekoč, danes, jutri, kjer 
bomo gostili Antona Luskoviča in Štefana 
Hozyana, nas bo prestavil v preteklost, a 
zagotovo ne brez misli na sedanjost ter pri-
hodnost, še zlasti vaših ter seveda njunih. 
Literarnih večerov in strokovnih predavanj 
tudi to jesen ne bo manjkalo. Še naprej 
se bodo sestajali člani in članice bralnega 
kluba, ki se mu lahko še vedno pridruži-
te; v naši družbi prebirate krajša in daljša 
dela ter o prebranem delite svoje mnenje 
in občutke. Prav tako pripravljene samo 
za vas čakajo knjige, DVD-ji ter CD-ji 
na temo glasba in glasbeniki, ki štejejo za 

bralno značko. Zakaj ne bi hladnejših dni 
preživeli ob toplem napitku v prostorih 
čitalnice knjižnice in si vzeli čas zase in 
branje? In še opomnik za mlajše bralce… 
do 20. septembra lahko še vedno opravite 
Pikino bralno značko. Ob zaključku vas bo 
namreč znova obiskala vaša stara znanka 
Pika Nogavička ter vam podelila priznanje 
in razveselila z manjšo nagrado.In česa še 
se lahko veselijo vsi obiskovalci, željni 

branja? Med drugim tudi odprtja nove kra-
jevne knjižnice v Ivanjkovcih, ki se bo pri-
družila krajevnima knjižnicama v Središču 
ob Dravi ter pri Svetem Tomažu. Izvrstno 
bo namreč založena z raznovrstnim gradi-
vom, predvsem novejšim, po katerem bo 
rade volje posegel vsak bralec. Vas pa, kot 
vedno, vabijo naše polne police, knjižnični 
delavci pa vam želimo prijetne in branja 
polne jesenske dni. 

Jovita Kerschbaumer Tramšek ob predstavitvi programa Freeness

Mladi ustvarjalci ob prvem stiku z LEGO zgodbami

Tekst in foto: Karolina Putarek

V Občini Ormož se je prvega septembra za 1018 
osnovnošolcev začelo novo šolsko leto. Od teh jih 
je šolski prag prvič prestopilo 112; v devetih razre-

dih štirih osnovnih šol v občini pa bo skupaj 93 šolarjev.
Na Osnovni šoli Ormož je 368 šolarjev: 41 v prvem razre-
du in 30 v devetem;   v Miklavžu pri Ormožu,  s podru-
žnično šolo na Kogu, je skupaj 159 šolarjev, od tega jih je 
v prvem razredu na Kogu 10, v Miklavžu pa 19, v devetem 
razredu imajo 15 učencev.  Osnovno šolo v Ivanjkovcih  
v novem šolskem letu obiskuje 158 učencev; 12 jih je v 
prvem in 17 v devetem. Pri Veliki Nedelji, s podružnično 
šolo v Podgorcih, je 310 osnovnošolcev, 15 jih  prvi razred 
obiskuje pri Veliki Nedelji, 15 pa v Podgorcih; v devetem 
razredu imajo 31 učencev. Na Osnovni šoli Stanka Vraza  
je z novim šolskim letom v šolske klopi sedlo 23 učencev, 
verjetno pa se jim bo v teku šolskega leta pridružil še ka-
kšen učenec. 
V Gimnazijo Ormož je vpisanih skupno 147 dijakov, od 
tega je 16 novincev v programu splošne gimnazije in 18 
novincev v programu predšolske vzgoje. Maturantov je v 
šolskem letu 2017/2018 skupno 43,  in sicer 25 v programu 
splošne gimnazije in 18 v programu predšolske vzgoje.
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Tekst in foto: Karolina Putarek

Župan Alojz Sok je tudi letos ob kon-
cu šolskega leta pripravil sprejem 
za osnovnošolce, ki so bili vseh de-

vet let odlični.  Takšna srečanja običajno 
potekajo v galeriji ormoškega gradu. Spre-
jem se je začel s kulturnim programom, kar 
je dogodek naredilo še slovesnejši, nato pa 
je odličnjake, njihove učitelje in ravnatelje 
nagovoril župan. Čestital jim je za uspeh in 
jim zaželel veliko uspeha tudi na nadaljnjih 
šolskih poteh in v življenju.
Vsi odličnjaki so za nagrado prejeli knjigo 
Duša slovenska in »celopoletne« vstopni-
ce za ormoško kopališče, ki  so jim bile 
najbrž zelo dobrodošle za poletno osveži-
tev v času počitnic.
V vseh štirih osnovnih šolah v Občini 
Ormož je bilo skupaj 21 učencev,  ki so 
bili vsa leta  odlični. Iz OŠ ORMOŽ jih je 
bilo deset. Iz OŠ IVANJKOVCI ena učen-
ka; iz OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU dva 
učenca in iz OŠ VELIKA NEDELJA osem 
učencev. 

21 osnovnošolcev v ormoški občini je bilo odličnih vseh devet let

TEKMOVANJE KRAJ TERMIN DIJAK DOSEŽEK MENTOR
Državno tekmovanje iz logike Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana  12. 11. 2016 Nastja Feguš srebrno priznanje Radovan Milovanović
Državno tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni

Dvojezična osnovna šola Lendava 19. 11. 2016 Ana Klinc
Nuša Žinko
Tina Rizman Herga

zlato priznanje Vesna Pintarić

Državno tekmovanje Ekokviz SESGŠ ŠC Kranj 1. 2. 2017 Maja Filipič zlato priznanje Karmen Plavec
Tina Rizman Herga
Janja Žinko

srebrno priznanje

Epi Lesepreis (Nemška bralna značka) Gimnazija Ormož 1. 3. 2017 Maja Filipič
Hana Pevec
Melinda Skoliber

zlato priznanje Renata Bezjak

Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje OŠ Hoče 11. 3. 2017 Ana Klinc
Larisa Kumer

srebrno priznanje Simona Meglič

Državno tekmovanje iz znanja biologije Pedagoška fakulteta v Ljubljani 18. 3. 2017 Nuša Žinko zlato priznanje Vesna Pintarić

Janja Žinko
Matija Ambrož
Špela Kuharič

bronasto priznanje

Državno tekmovanje iz angleškega jezika Ljubljana 20. 3. 2017 Zala Ledinšek srebrno priznanje Simona Meglič
Memoriada (državno tekmovanje v 
pomnjenju)

OŠ Brežice 25. 3. 2017 Grega Rubin zlato priznanje (skupno), 2 zlati in 
2 bronasti medalji v posameznih 
disciplinah

Polona Kosec Krajnc 
in 
Lenka Keček Vaupotič

Regijsko sredčanje mladih raziskovalcev OŠ Gorišnica 31. 3. 2017 Zala Ledinšek zlato priznanje Aleksandra Štih
Tina Rizman Herga zlato priznanje Vesna Pintarić
Klara Branda in Ana Zemljič srebrno priznanje Karmen Plavec

Državno tekmovanje mladih zgodovinarjev Gimnazija Celje-Center 1. 4. 2017 Maja Filipič srebrno priznanje Karmen Plavec
Zgodovinski kviz Muzeja narodne osvoboditve Maribor 14. 4. 2017 1. ekipa: Staša Trstenjak, Mojca Meško in David Lukner, obe ekipi zlato priznanje Karmen Plavec

2. ekipa:  Nuša Ivanuša, Maja Filipič in Melinda Skoliber
Državno tekmovanje iz znanja kemije Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 6. 5. 2017 Nastja Feguš srebrno priznanje Peter Luknjar
Državno srečanje mladih raziskovalcev Gimnazija in SPTŠ Murska Sobota 15. 5. 2017 Zala Ledinšek srebrno priznanje Aleksandra Štih

Tina Rizman Herga Vesna Pintarić
Literarni natečaj Mala Veronika 2017 Celje, spletna stran www.veronikini-veceri.si 29. 3 do 26. 4. 2017 Ana Zemljič nominirana pesem Lutka med 5 

najboljših pesmi (sodelovalo 45 šol)
Aleksandra Štih

Področno tekmovanje v nogometu SŠ, dijaki Ormož 18. 2. 2017  13 dijakov 3. mesto Bojana Moravec
Področno tekmovanje v rokometu SŠ, 
dijakinje

Ormož 16. 11. 2016  15 dijakov 2. mesto Bojana Moravec

Področno tekmovanje v rokometu SŠ, dijaki Ormož 16/11. 201/  13 dijakov 1. mesto Bojana Moravec
Četrtfi nalno tekmovanje v rokometu SŠ, dijaki Ormož 13/1/ 2017  13 dijakov 2. mesto Bojana Moravec
Polfi nalno tekmovanje v rokometu SŠ, dijaki Ormož 14. 2. 2017  13 dijakov 2. mesto Bojana Moravec
Finalno tekmovanje v rokometu  SŠ, dijaki Novo Mesto 4. 4. 2017  13 dijakov 4. mesto Bojana Moravec

Blanka Erhartič

Gimnazija Ormož v šolskem letu 
2016/2017 šteje 141 dijakov in 
je, glede na to, ena najmanjših 

srednjih šol v Sloveniji. Njeni dijaki in 
njihovi mentorji pa so zelo aktivni in tudi 
izjemno uspešni, kar med drugim vsako 
šolsko leto dokazujejo z osvojenimi rezul-
tati na številnih tekmovanjih in natečajih.
To je nedvomno trden dokaz, da je Gim-
nazija Ormož uspešna šola in da ima spo-
sobne, delovne in bistre dijake.
Predstavljamo letošnje izjemne dosež-
ke, na katere smo zelo ponosni. Dijakom 
in njihovim mentorjem se zahvaljuje-
mo za njihov vloženi trud in jim iskreno 
čestitamo!

Dijaki Gimnazije Ormož dosegli zavidljive rezultate

Foto: Arhiv Gimnazije Ormož
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ZGODILO SE JE

Klub ormoških študentov 

V Ormožu je bila prva polovica avgusta tudi to leto prežeta z zabavo in s športnimi 
in kulturnimi dogodki. OFAK 2017 je tokrat potekal že devetič zapored in opazi 
se, da postaja čedalje bolj priljubljen. 

Grajsko dvorišče smo prvič napolnili 29. 7. s tako imenovano OFAKuhjo in  sovpada-
jočim otvoritvenim koncertom Vlada Kreslina. S svojimi pesmimi in nasploh prijetnim 
vzdušjem smo obetavno zakorakali v naš poletni festival. V podobnem, kulinarično glas-
benem stilu je potekal tudi irski večer. Predstavili so se različni ponudniki piva, svoje 
brbončice pa so gostje lahko razvajali tudi s slastnimi hamburgerji. Nastopile so plesalke 
iz Šole irskega plesa, ki so publiko malce ogrele, za vrhunec večera pa je poskrbel bend 
Turn On Irish, ki je zaigral nekaj najbolj prepoznavnih irskih pesmi.
Kljub trudu da festival ohrani svoj pravi duh,  pa lahko rečemo, da je letošnji vendarle 
imel nekaj novosti. Velja namreč splošno načelo, da je edina stalnica v življenju ravno 
vnašanje sprememb. Tako so namesto ska in rap koncerta letos med grajskimi zidovi 
odmevali pravi rockovski  ritmi. Nastopila sta popularna tribute banda: srbski RHCP 
- Ritam Sex- i-Ja ter največji in najodmevnejši evropski Queen tribute band, QUEEN 
REAL TRIBUTE, ob katerem smo dejansko lahko slišali glas neponovljivega Freddyja 
Mercuryja. 
OFAK pa ne bi bil tisti ta pravi brez OFAKAFANE. Tudi ta je bila letos malce obogate-
na. Poleg odlične lavazza kave so si gostje zjutraj lahko privoščili OFAKFRÜŠTUK , za 
sladokusce pa je bil na voljo še naravni STORK sladoled. Poskrbljeno je bilo tako za naj-
mlajše kot tudi za starejše. V času dopoldanske OFAKafane je enkrat potekala animacija 
LILIBUM za otroke, za najstarejše pa je bilo organizirano tako imenovano 'vozičkanje' 
od doma starejših občanov pa do končne postaje – OFAKOVE najboljše kave v mestu. 
V grajski kafani se je druženje nadaljevalo tudi zvečer. Enkrat  je za večer poln smeha  
poskrbela Improliga – BANDA FERDAMANA,  spet drugič je kulturnoizobraževalni 
pečat festivalu dalo potopisno predavanje o Karibskem otočju in Oceaniji. Nismo pa 
pozabili tudi na nogometne navdušence, ki so si  v dobri družbi lahko ogledali prenos 
tekem.
Seveda glede športa ni ostalo le pri gledanju. Letos je v mestni grabi spet potekala vo-
dena vadba, tako imenovan BootCamp. Kot vsako leto je na prej omenjenem prizorišču 
potekal dnevno nočni turnir v odbojki. Športnih aktivnosti, bodisi nogometa na milnici 
bodisi spusta po drčah ter ostalih zabavno- športnih iger ni manjkalo niti na vsakoletnem 
pool partiju. 
Festival smo zaključili s tradicionalnim spektaklom My hause, My castle. Letošnji na-
stopajoči so bili Bluebird, TimoG, Dekova in DJ Minatti, ki so vsak zase in hkrati skupaj 
poskrbeli za popoln odklop. Za posebno presenečenje pa je poskrbela ekipa raperjev s 
Trkajem na čelu, ki so nas s svojim obiskom na odru pozitivno presenetili.  Morda to 
pomeni, da se med grajske stene vrača HIP HOP koncert? Na to vprašanje si boste lahko 
odgovorili prihodnje leto, saj nas čaka prelomnica OFAK festivala.  
Se vidimo spet naslednje leto na okrogli 10. obletnici festivala OFAK! 

Festival OFAK počasi koraka proti 
okrogli obletnici

Davorin Bešvir:  Bog mi je priča,  
da potrebujem izganjalca hudiča

Tekst in foto: Karolina Putarek

Po dveh pesniških zbirkah »100 gaziranih opic« (2011) in »Revni kot cerkvene miši« 
(2013) je Ormožan Davorin Bešvir izdal še knjigo aforizmov. »Bog mi je priča, da 
potrebujem izganjalca hudiča« je naslov knjige s štiristo aforizmi, razdeljenimi na 

šestnajst vsebinskih sklopov.  Zbirko je ilustriral znan ljutomerski tetovator Igor Muršič.  
Davorin Bešvir pravi, da gre za antistresne aforizme,  ki so bralcu lahko v zabavo,  po-
učitev,  izziv  ali v razmislek…Zbirko aforizmov je predstavil v začetku julija v okviru 
poletnih prireditev v ormoški knjižnici  in navdušil vse prisotne.  Na predstavitvi, ki je 
potekala na vrtu knjižnice, se je z  Davorinom Bešvirjem  pogovarjala bibliotekarka Ma-
rijanca Korotaj, za prijetno glasbeno doživetje pa je poskrbela sopranistka Mojca Peganc, 
ki se je predstavila s srednjeveškimi in z renesančnimi pesmimi.

Tretje srečanje vaščanov  
Strmca 

Tekst in foto: Matjaž Kosi

Strmec pri Ormožu, z vsega nekaj več kot petdesetimi prebivalci, leži med krajema 
Šardinje in Lešnica in je ena najmanjših vasi v Občini Ormož. Na videz mirna in 
tiha vasica pa vsaj enkrat letno na vaškem igrišču popolnoma oživi. Prebivalci 

Strmca so družabni in zmeraj pripravljeni na sodelovanje. Tako so konec avgusta organi-
zirali tretje srečanje vaščanov in nekdanjih prebivalcev Strmca, ko se je zbralo v celotnem 
dnevu čez 100 ljudi. Ob raznih športnih igrah, petju tria Trop iz Lešnice in odlični hrani 
se je rajanje in druženje zavleklo pozno v noč. Udeleženci srečanja so obujali spomine 
in kovali nove načrte, kako še tesneje in aktivneje popestriti vaško življenje v tej idilični 
vasici. Že po tradiciji se je pokal prenesel od sedanjih na nove organizatorje, ki bodo za 
dogodek poskrbeli naslednje poletje. 

Pogoji za vožnjo koles in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega hitrosti 25 km/h
Vodja Medobčinskega redarstva SOU SP  
Robert Brkič  

V času izvajanja preventivne akcije »Varna šolska pot« so občinski redarji ugota-
vljali, da vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega hitrosti 25 km/h (prej: kolo s pomožnim motorjem), niso seznanjeni s 

svojimi obveznostmi v prometu, zato podajamo nekaj informacij, ki sta jih prinesli spre-
memba Zakona o pravilih cestnega prometa in sprememba Zakona o voznikih. Posebej 
pomembna je seznanitev z obvezno uporabo varnostne čelade in s prevozom potnikov.
V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima 
pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. V praksi otroci 
opravijo kolesarski izpit v 5. razredu OŠ, ko so stari približno 10 let. Otrok do 14. leta 
starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le 
v spremstvu polnoletne osebe.
Moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, sme voziti v ce-
stnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in 
oseba, starejša od 14 let. Starostni pogoj za pridobitev pravice voziti kolo in moped, ka-
terega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, izpolni otrok oziroma oseba 
z nastopom koledarskega leta, v katerem bo dopolnil predpisano starost.
Voznik in potnik na mopedu, katerega konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 
km/h, morata imeti v času vožnje pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado ali 
ustrezno pripeto kolesarsko čelado. 
Voznik in potnik na kolesu morata imeti do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo 
ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
V vednost tudi podatek o odgovornosti staršev, saj se z globo 120 evrov kaznujejo za 
prekršek starši, skrbnik, rejnik ali spremljevalec otroka, ki kot voznik ali potnik ne upo-
rablja varnostne čelade.
Vozniki koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega hitrosti 25 
km/h, morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh 
prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega 
vozišča v smeri vožnje.
Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen 
poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, voznik pa 
mora biti polnoletna oseba.
Voznik mopeda sme kot potnike voziti le osebe, starejše od 12 let, pri tem pa voznik 
mopeda ne sme biti mlajši od 16 let.
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Z okrogle mize na temo »Pomen zgodnje obravnave otrok  
s posebnimi potrebami«
Tekst in foto: Karolina Putarek

V Ormožu je sredi junija potekala okrogla miza na 
temo »Pomen zgodnje obravnave otrok s poseb-
nimi potrebami«, ki jo je vodila poslanka v DZ dr. 

Jasna Murgel, predlagateljica Zakona o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. S 
svojimi izkušnjami in predlogi so na okrogli mizi  sode-
lovali  strokovnjaki in poznavalci iz Ormoža: Nataša Gre-
gur, unv. dipl. psihologinja, svetovalka v ormoškem vrtcu, 
mag. Mojca Visenjak,  ravnateljica Osnovne šole Stanka 
Vraza Ormož; Dušan Kolarič,dr. med.spec.ped.,  strokov-
ni vodja Zdravstvenega doma Ormož, in Mojca Žnidarič, 
mag.javne uprave,  svetovalka na Zavodu za zaposlova-
nje, Urad za delo Ormož. V debati pa sta sodelovali tudi 
Andreja Resman,  predsednica Društva Sožitje Ormož,  
in dr.Katja Vadnal, predsednica Zveze društev SOŽITJE 
Slovenija.
Nevladne organizacije (Sonček, Sožitje in druge…), ki se 
posvečajo skrbi za otroke s posebnimi potrebami, z mo-
tnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo, si 
sicer že več kot dvajset let prizadevajo za dobro organi-
zirano, multidisciplinarno, v družino usmerjeno zgodnjo 
obravnavo te skupine otrok, a brez zakonske podlage in 
pomoči države vsa njihova prizadevanja niso prinesla že-
lenih rezultatov. Letos aprila pa je dr. Jasna Murgel uspe-
la vložiti predlog novega Zakona.
V Sloveniji je po zadnjih podatkih približno 400.000 
otrok, starih do 19 let. Kar od deset do petnajst odstotkov, 
od 40 do 60 tisoč torej, pa se jih rodi z rizičnimi dejavniki 
v razvoju. Če to številko pomnožimo s številom družin-
skih članov, dobimo približno desetino prebivalstva Re-
publike Slovenije, ki jo ta zakon zadeva. Ne gre namreč 
samo za otroka, temveč za celotno družino, ki je njegova 
osnovna podporna enota.Čim zgodnejše odkrivanje težav 
je temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami, 
je poudarila dr. Jasna Murgel, mati dvojčkov s posebnimi 
potrebami, sicer poslanka SMC ter borka za uvedbo za-
kona o zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami. 
»Zdajšnja pomoč takšnim otrokom v Sloveniji ima šte-
vilne pomanjkljivosti«, je dejala dr. Murglova in dodala, 
da  je največja pomanjkljivost,  da pomoč ni enakomerno 
porazdeljena in dostopna vsem, ki bi jo potrebovali, ter 
da sistemsko ni urejena. Pravica do zgodnje obravnave in 
večdisciplinarne stalne obravnave je sicer načeloma zapi-
sana v 12.čl. Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. 
Vendar se je to pokazalo kot nezadostno, da bi otroci s 
posebnimi potrebami in njihove družine dobili podporo, 
ki jo potrebujejo. Zato je treba sprejeti poseben zakon, ki 
bo jasno in konkretno definiral zgodnjo obravnavo, za-
gotavljal pravico do te obravnave, opredelil upravičence, 
obseg in storitve v skupnosti ter zavezoval odločevalce 
k oblikovanju celovitega in trajnega sistema zgodnje 
obravnave. K sprejemu takšnega zakona nas napotuje 

tudi posebna izjava EASPD – Evropskega združenja iz-
vajalcev socialnovarstvenih storitev o zgodnji obravnavi.
Namen predloga novega zakona o celostni zgodnji obrav-
navi predšolskih otrok s posebnimi potrebami je zagoto-
viti večdisciplinarno obravnavo otrok in njihovih družin. 
Njegov osrednji namen pa je krepiti ter razširiti obstoječe 
zmogljivosti za zagotavljanje storitev zgodnje obravnave 
otrokom s posebnimi potrebami ter njihovim družinam. 
Po pojasnilu Jasne Murgel je predlagana razširitev zdaj-
šnjih razvojnih ambulant. Preoblikovale bi se v centre za 
zgodnjo obravnavo, ki bodo vstopna točka. V njih bo več 
zdravstvenega osebja, več delovnih in drugih terapev-
tov. Oblikovan bo individualni načrt za celotno družino, 
ki se bo lahko v vsakem trenutku obrnila na koordina-
torja družine. Ta bo povezoval vrtec, center za socialno 
delo, bolnišnico in druge institucije. Cilj predlaganega 
zakona je torej zagotoviti varstvo otroka ter multidisci-
plinarno obravnavo otroka ter celotne družine. ”Razširili 
bomo razvojne ambulante, kjer so ti otroci obravnavani, 
in zagotovili financiranje od države za razvojne oddelke 
vrtcev za otroke s posebnimi potrebami,” je še poudarila 
poslanka dr. Murgel. Glavne vsebinske rešitve Zakona se 
torej nanašajo na izvajanje storitev zgodnje obravnave ter 
preoblikovanje razvojnih ambulant v centre za zgodnjo 
obravnavo, kjer bodo delovali multidisciplinarni timi.
Med drugim pa predlog zakona določa tudi:
1. določitev izvajalcev storitev zgodnje obravnave in 

njihova povezava preko koordinatorja pomoči družini. 
2. način prepoznavanja in napotitve v center za zgodnjo 
obravnavo,
3. zagotovitev pomoči staršem s predstavnikom družine,
4. določitev možnih vsebin individualnega načrta pomo-
či družine,
5. povezovanje centra za zgodnjo obravnavo s strokovni-
mi delavci vrtca in centri za socialno delo,
6. ukinitev postopkov usmerjanja za predšolske otroke.
Predlog Zakona je kompromis, tako da zajema le pred-
šolsko obdobje, je še pojasnila dr.Murglova. Zgodnja 
podpora je otrokom te skupine nujno potrebna zato, ker 
v zgodnjem obdobju otrokovega intenzivnega razvoja 
možganov (po definiciji EASPD do 6. leta) zagotavlja 
pospešitev njegovega razvoja z razvojnimi zaostanki in 
zmanjšuje možnost za razvoj njihovih trajnih posebnih 
potreb. Kasneje zmanjšuje stroške izobraževanja, ker 
zmanjšuje potrebo po posebnem izobraževanju. Zmanj-
šuje verjetnost institucionalizacije te skupine ljudi in 
zagotavlja temelj za razvoj njihovih sposobnosti za čim 
bolj neodvisno življenje v družbi. Zagotavlja nujno po-
trebno in stalno podporo družinam, ki tako pomoč potre-
bujejo, in otrokom v teh družinah, ki jo prav tako nujno 
potrebujejo. Predlagani Zakon bi najprej preizkusili s 
pilotnim projektom, uporabljati pa se bo začel z letom 
2019. Povedala je, da vrtcev s prilagojenim programom 
od tedaj ne bodo več financirale občine, ampak država. 

Fotografija: (z leve) Mojca Žnidarič, Dušan Kolarič, Jasna Murgel, Mojca Visenjak, Nataša Gregur

Kolpingove otroške  
počitniške delavnice
Tekst in foto: Matjaž Kosi

Šesto leto zapored v mesecu avgustu pri Veliki Nede-
lji Kolpingova družina prireja počitniške delavnice, 
namenjene otrokom. Z velikim veseljem opažamo, 

da je udeležba vsako leto večja, saj se dober glas širi tudi 
v sosednje župnije. Adolf Kolping je bil škof, ki je svoje 
življenje posvetil izobraževanju in pomoči preprostim lju-
dem, in takšno je tudi naše poslanstvo. V poletnih dneh, ko 
so otroci doma in velikokrat sami, saj so starši v službah, 
nudimo tem otrokom nepozabna doživetja. Tako smo letos 
preko raznih ustvarjalnih, športnih in družabnih delavnic 
spletli, tako otroci kot odrasli, nova prijateljstva. Poromali 
smo na Jeruzalem, kjer je romarska Marijina cerkev, saj je 
bila tema letošnjih delavnic ravno Marija. Veliko smo tudi 
peli in celo plesali. Letos je duhovno vodstvo delavnic 
prevzel farni kaplan gospod Boštjan Kotar, ki se je odlič-
no vključil v dogajanje. Prav posebno doživetje delavnic 
je bila vsem  peka palačink, ki so bile med otroki pravi hit. 
Sedaj nam ostane le še obujanje lepih spominov in čakanje 
na naslednje poletje, ko bomo delavnice še obogatili.
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Občina Ormož je bila soorganizator  
58. regijskega tekmovanja oračev Podravja
Tekt in foto: Karolina Putarek

Sredi avgusta je v OTOKU v Mihovcih potekalo 
58.regijsko tekmovanje oračev Podravja. Tekmo-
valo je 22 oračev v kategoriji obračalni plug in 

krajniki, 10 tekmovalcev pa se je pomerilo še v kategoriji 
starodobnikov. Njivo v velikosti 6 hektarjev je tekmoval-
cem odstopilo podjetje Jeruzalem SAT. Ker je tekmovanje 
letos potekalo v Občini Ormož, je vloga predsednika or-
ganizacijskega odbora tekmovanja pripadla županu Aloj-
zu Soku oziroma občini, v soorganizacijo pa se je aktiv-
no vključil tudi ormoški STROJNI KROŽEK Ormož z 
Mirkom Kosijem na čelu ter KTV ORMOŽ kot medijski 
sponzor.  Glavna organizatorja  sta KGZ Maribor in KGZ 
Ptuj, ki sta si v 58 letih z organizacijo takšnih tekmovanj 
pridobila veliko izkušenj. 
Tekmovanja v oranju niso slučajna, je dejal koordinaror 
tekmovanj v oranju dr. Stane Klemenčič iz KGZ Maribor,  
saj se z organizacijo takšnih tekmovanj želi poudariti po-
men kvalitete osnovne obdelave tal, s tem pa tudi kmeč-
kega stanu v celoti.  »Ravne, lepo oblikovane brazde so 
bile že nekoč ponos kmeta, ki si je z lepo obdelano njivo 
zagotovil uspeh v pridelavi kmetijskih pridelkov, seveda 
pa tudi ugled pri sosedih…«, je še dodal Klemenčič.     
Tekmovanja v oranju so prijetni družabni dogodki, ki 
prinašajo vrsto spremljevalnih dogajanj. V prvi vrsti 
uradni oziroma otvoritveni del prireditve, ki zajema tudi 
kulturni program. Letos so v pozdrav oračem in števil-
nim zbranim zapeli člani Mešanega pevskega zbora DU  
Velika Nedelja pod vodstvom Renate Horvat in Rogisti 
Lovske zveze Ptuj-Ormož.  Dogajanje pa so pospremi-
le tudi številne stojnice, ki so se šibile s ponudbo izdel-
kov, ki so rezultati dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 
V okviru tekmovanja je od 9.do 11.ure v gostišču »Pri 

Marti« v Cvetkovcih potekala še strokovna delavnica na 
temo Agrotehnološki ukrepi pri prilagajanju na klimat-
ske spremembe, kjer so strokovnjaki predstavili posa-
mezne agrotehnične ukrepe (varstvo rastlin, gnojenje), 
tako v poljedelski kot v vrtnarski proizvodnji v povezavi 
z namakanjem. Predstavili so zakonodajni del uvedbe 
namakanja kmetijskih kultur na ravni kmetijskega go-
spodarstva ter namakalne izkušnje  Namakalne zadruge 
Podgorci – Velika Nedelja, z.o.o.«.  Ob njivi, kjer se je 
odvijalo tekmovanje, pa je potekal tudi demonstracijski 
prikaz namakanja kmetijskih kultur. “Morda bo letosnja 
suša spodbudila pridelovalce, da izkoristijo priložnosti 
podpor PRP-ja za investicijska vlaganja v namakalne 
sisteme. Vodne vire v Sloveniji imamo. Brez namakanja, 
strokovno prilagojenega gnojenja in varstva rastlin bo na 

dolgi rok ekonomična tržna pridelava otežena in skoraj 
nemogoča«, je poudarila Simona Hauptman, vodja kme-
tijske svetovalne službe pri Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Maribor.  Med predavatelji   na strokovnih delavnicah 
sta bila tudi Miran Klinc iz oddelka za kmetijstvo občine 
in specialistka za zelenjadarstvo Miša Pušenjak iz KGZ 
Maribor. 
Tomaž Divjak v oranju »desni krajnik« in Peter Majal 
z obračalnim plugom sta letošnja zmagovalca. Tako sta 
ponovila lansko zmago: 
Kot ekipa pa so zmagali Tomaž Divjak in Jernej Divjak 
v oranju z desnim krajnikom ter Peter Majal  in  Matija 
Lešnik z obračalnim plugom.
V oranju s starodobniki  se je najbolje odrezal Gabrijel 
Veldin, sledila sta mu Marko Kočevar in Franc Šek.

Ormoške lagune so mokrišče izjemnega nacionalnega  
in mednarodnega pomena
Tekst in foto: Karolina Putarek

Društvo za opazovanje in proučeva-
nje ptic Slovenije (DOPPS)  je v 
petek, 8.9.2017 pripravilo uradno  

odprtje ORMOŠKIH LAGUN, ki jih je 
vlada RS maja letos razglasila za naravni 
rezervat. Gre za  55 hektarjev veliko mo-
krišče antropogenega nastanka, ki leži na 
območju rečnega ekosistema Drave. Ob-
močje naravnega rezervata je bilo v času 
delovanja ormoške tovarne sladkorja po-
znano po bazenih za odlaganje odpadnih 
vod, njihov pomen pa so že pred tremi de-
setletji prepoznali člani DOPPS in skupaj 
z zaposlenimi v Tovarni sladkorja Ormož 
ukrepali. Tako so postavili gnezditvene 
splave, poskrbeli za pozno košnjo, vodni 
režim, bazeni so bili že takrat pomemben 
del Nature 2000.
Ko jim je nizozemski lastnik po zaprtju 
tovarne sladkorja podaril lagune, se je po-
nudila priložnost zavarovanja biotsko iz-
redno raznovrstnega območja. Leta 2014 
so na območju lagun naselili tudi vodne 
bivole, saj je vlažne življenjske prostore 
najlažje ohranjati s pašo, s katero se pre-
prečuje zaraščanje. Trenutno jih je v rezer-
vatu štirinajst. Rezervat sestavljajo plitvi 
bazeni s trstišči in sestoji rogoza, obdaja 
ga poplavni gozd, redek ostanek mehko-
lesne rečne loke v Sloveniji. Mokrišče je 
izjemnega nacionalnega in mednarodnega 
pomena za številne ogrožene vrste ptic. 
Kot poudarjajo v DOPPS-u, so Ormoške 
lagune pomembno gnezdišče vodnih ptic 
in ključno postajališče za ptice selivke v 
Sloveniji. Ornitologi so na območju rezer-
vata opazili 266 vrst ptic, od tega jih 85 
tam tudi gnezdi, med njimi so mnoge ogro-
žene in redke vrste, kot so čapljica, mala 

tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi 
martinec in navadna čigra. V selitvenem 
obdobju so lagune pribežališče za  tisoče 
ptic, med katerimi so najštevilčnejši mo-
čvirski martinci in togotniki. V Ormoških 
lagunah živi namreč kar 69 odstotkov vseh 
ptic, ki so jih ornitologi našteli v Sloveniji.
»V okviru petletnega LiveDrava projek-
ta smo poskrbeli za renaturacijo, ta pa 
je zajemala vzpostavitev novega dotoka 
vode iz Drave, izgradnjo šestih večjih in 
30 manjših otokov, izkop jarkov, postavi-
li smo skoraj 13 kilometrov pašnih ograj, 
hlev, 1,5 kilometra dolgo učno pot, v od-
služenih ladijskih zabojnikih smo uredili 
opazovalnice, na vhodu v naravni rezervat 
pa prav poseben vrt,« je na otvoritveni slo-
vesnosti povedal dr. Damjan Denac, direk-
tor DOPPS-a. Dr.Denac se je ob tej prilo-
žnosti zahvalil za sodelovanje domačinom 
oziroma okoliškim prebivalcem, Vodnemu 
gospodarstvu Ptuj, ptujskim komunalcem, 
ormoškim lovcem in mnogim drugim, tudi 
posameznikom, ki so pomagali pri ureja-
nju rezervata. Zahvalil se je tudi hrvaške-
mu HEP-u (Hrvaška elektro privreda) in 
podjetju Hrvatske vode (Zavod za vodno 
gospodarstvo Hrvaške), ki so v rezervat 
napeljali vodo. Predstavniki obeh hrvaških 
podjetij so bili tudi na odprtju. 
Naravni rezervat je zdaj odprt za obisko-
valce, ki se lahko sprehodijo po posebni 
učni poti z opazovalnicami in s centrom, 
kar je omogočeno tudi skupinam s poseb-
nimi potrebami. V rezervatu organizirajo 
vodene ekskurzije, oblikovali so izobra-
ževalni program za mlade in za druge 
obiskovalce. Obenem je rezervat del turi-
stične ponudbe in pomembna pridobitev 
za občino. DOPPS je  izvajanje projekta 

LiveDrava, ki ga sofinancira EU, začel 
pred petimi leti, v tem času pa poskrbel za 
obsežno renaturacijo območja; bazeni za 
odpadne vode stare sladkorne tovarne pa 
so tako postali mednarodno pomemben re-
zervat za številne živalske vrste. Ureditev 
rezervata je stala 900 tisoč evrov.
Na svečanosti ob odprtju so zbrane poz-
dravili predsednik Društva za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije Rudolf Te-
kavčič, direktorica direktorata za okolje 
pri Ministrstvu za okolje mag. Tanja Bolte, 
ki sta povedala, da je bil glede na rezultat, 
evropski denar  odlično porabljen;   Bart 
Twaalhoven, nizozemski veleposlanik v 
Sloveniji,  Hans Hogeweg, komercialni 
direktor nizozemskega podjetja COSUN, 
pa sta povedala, da se zemljišče, ki ga je 
tovarna sladkorja marca leta 2010 podarila 

DOPPS-u izkazala kot odlična naložba, 
navdušenja nad urejenostjo in razsežnostjo 
rezervata tudi nista skrivala.  Nekdanji di-
rektor TSO Jurij Dogša, tudi sam  naravo-
varstvenik, pa je dejal, da je rezervat plod 
dolgoletnega sodelovanja  med industrijo 
in naravovarstveniki ter poučen prikaz so-
dobne naravovarstvene prakse;  Ormoške 
lagune pa bodo lahko nova priložnost za 
razvoj turizma in v smislu podjetništva 
vsaj delno nadomestilo za izgubljeno to-
varno. Zbrane je pozdravil tudi Alojz Sok, 
ormoški župan, ki je  renaturacije tega 
obdravskega območja vesel, a je dodal:  
»Bilo pa bi lepše, če bi to delovalo v sklo-
pu tovarne sladkorja«.
Za popestritev slovesnosti  je zapel Ptujski 
kvartet, sledila je pogostitev in nato mo-
žnost ogleda rezervata.



Ormoške novice, Leto 2017, številka 38, september

9ZGODILO SE JE

Folklorna skupina METLA:  
Nitke desetih let

Tekst in foto: Karolina Putarek

Folklorna skupina METLA, ki deluje znotraj TKD Miklavž pri Ormožu, letos pra-
znuje 10. obletnico. Jubilej so počastili v začetku julija z velikim folklornim spek-
taklom na prostem in ga naslovili NITKE DESETIH LET.

FS Metla je začela delovati 31. marca 2007. Danes skupina združuje 19 članov in de-
luje pod vodstvom dr.  Leonide Novak.  Skromno opremljena skupina, katere člane je 
združilo veselje do ljudskega plesa in petja,  je v desetih letih postala ena vrhunskih 
folklornih skupin tod okrog, ki dostojno predstavlja svoj domači kraj in domačo ljudsko 
kulturo, z dobro raziskano ljudsko kulturo oblačenja. Za Folklorno skupino METLA je 
vrsta nastopov  tako na domačih odrih kot v različnih krajih Hrvaške, Srbije, Makedo-
nije, Bosne in Hercegovine  ter Madžarske.  Na leto pripravijo po 20 nastopov in po 6 
odrskih postavitev.  Nastop ob obletnici  je predstavljal plesne nitke desetih let ustvarja-
nja ter vrhunske domiselnosti. Svojo jubilejno prireditev so folkloristi skupine METLA 
popestrili z nastopi folklornih skupin: Klasek iz OŠ Miklavž pri Ormožu, Leščeček KD 
Slavko Osterc Veržej,  domače folklorne skupine Podkev ter z nastopom priložnostnega 
pevskega zbora pod vodstvom Leona Laha. Razen običajnih ljudskih plesov, s katerimi 
se je Folklorna skupina METLA predstavila na jubilejni prireditvi, smo videli še vrsto 
plesov in slišali skladbe, ki so se zapisale v čas in gotovo predstavljajo del pestre fol-
klorne dediščine. Tudi časa partizanstva in partizanskih pesmi so se spomnili. Posebnost 
prireditve je bila tudi glasba in PLES tridesetih let prejšnjega stoletja. Na osnovi starih 
fotografij in raziskovanja virov  je skupina oblikovala  načrt za izdelavo kostumov, ki 
ponazarjajo oblačilni videz v letih 1935–1939. Mojstrsko je kostume sešila kar plesalka 
v folklorni skupini  METLA Monika Kelemina.
Skupina je s svojim jubilejnim nastopom navdušila zbrane na dvorišču kulturnega doma 
v Miklavžu pri Ormožu in še enkrat dokazala, da so pod vodstvom dr. Leonide Novak 
kos vsem izzivom, ki jih prinaša folklorna dediščina oziroma ples skozi zgodovino.

Z razglednega stolpa  na Cvetkovskem 
Vrhu se bo odslej videlo še dlje

Tekst in foto: Karolina Putarek

LENART HANŽELIČ, lastnik idilične cimprače na Cvetkovskem Vrhu (KS Pod-
gorci),  je na idejo JANKA KORPARJA iz Društva “PRLEŠKI ŽELEZNIČAR”  
pred cimpračo zgradil še  7 metrov visok razgledni stolp, ki nudi odličen razgled 

daleč naokrog, tudi do Varaždina, Jeruzalema, Borla in Zavrča… Tudi sicer se izpred 
cimprače, ki stoji na 310 metrih nadmorske višine, na idiličnem Cvetkovskem Vrhu da-
leč vidi, razgledni stolp pa bo omogočal videti še dlje. Lenart Hanželič je stolp zgradil s 
pomočjo številnih sponzorjev in prijateljev, sam opravil nešteto ur dela ter seveda z dobro 
voljo. Zgradil ga je po svoji lastni zamisli in v slogu, kot so razgledni stolpi izgledali ne-
koč. Imenoval ga je po 17-letni hčerki Lari (Larin stolp), ki  je na odprtju  stolpa, konec 
julija, zbrane tudi nagovorila in predstavila potek dogodkov okrog gradnje ter  zgodovino 
cimprače, ki jo je Hanželičeva družina spremenila v muzej.  »Larin razgledni stolp« je 
blagoslovil domači župnik, dekan in častni občan Občine Ormož Jožef ŠIPOŠ in med 
drugim dejal: »Naj stolp srečno služi svojemu namenu ter naj z lepotami narave, ki jih 
doseže človeško oko, napolni naša srca…«.
Lenartova cimprača na Cvetkovskem Vrhu je sicer že od nekdaj postojanka na plani-
sko-vinski-železničarski poti in tudi atrakcija ob tradicionalni Jakobovi poti. Tukaj se 
postoji tudi v času Vincekovega pohoda, ki ga organizira TD Podgorci, in na pohodih ter 
izletih, ki jih organizira Društvo za ohranjanje kulturne in tehnične dediščine PRLEŠKI 
ŽELEZNIČAR iz Osluševcev.

Lan – prleški pisker –  
prleške pogače
KGZS, KGZ PTUJ, KSS Ormož, Hinka Hržič, inž. kmet,  
svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti  

V osrčju Prlekije, v neposredni bližini Jeruzalema, v Cerovcu Stanka Vraza je  
ga.Marta Gregorc  skupaj s Kmetijsko svetovalno službo Ormož (KGZ Ptuj) in 
DKŽ Ormož organizirala zanimivo  družabno prireditev:

PREDSTAVITEV LANU OD SEMENA DO TKANINE
 Zbrali  smo se v petek, 28.07.2017, pri » teti Marti« v Cerovcu Stanka Vraza 38, 2259 
Ivanjkovci, v neokrnjeni naravi, ob ribniku, obdanem s pozitivnimi energijskimi toč-
kami. Marta Gregorc ima registriranih več dopolnilnih dejavnosti na kmetiji : od peke 
kruha, potic , peciva in testenin na tradicionalen način do izobraževanja na kmetiji, izde-
lovanja in prodaje izdelkov domače obrti ter oddaje prostora za piknik ob ribniku.  
Letos se že deseto leto zapored organizirali v juliju puljenje lanu. Ob tej priložnosti pa 
vsem navzočim Marta prijazno predstavi rastlino lan in celoten postopek od semena do 
tkanine. Puljenje lanu je enostaven postopek. Lan izpulimo iz zemlje in ga povežemo v 
manjše snopke ter zložimo v nizke kopice. Nato smo trli lan, predice so vrtele kolovrat, 
na koncu pa smo na statvah lahko tkali tkanino. Marta je bila oblečena v obleko, ki si jo 
je sama sešila, in nam predstavila pregovor » Le tisto dekle kaj velja, ki iz domače preje 
obleko ima«  Več udeležencev je bilo oblečenih v narodne noše oziroma v delovna obla-
čila, kot so jih nosili  nekoč na kmetijah. Ob takih družabnih delih so nekoč prepevali,  
zato so se nam pridružile Ljudske pevke iz Obreža, ki pa so tudi članice DKŽ Ormož. 
Prireditev smo popestrili s kuhanjem kisle župe (»prleški pisker«). Članice DKŽ Ormož 
so za Martinovo 2016 v Ormožu dosegle 2. mesto v kuhanju prleškega piskra : Marija 
Šek, Anica Praprotnik, Slavica  Mikložič in Nevenka Žganec.
Prav tako so izvedli delavnico priprave poletnih solat pod vodstvom predsednice DKŽ 
Ormož Milene Rajh. Za vse navzoče pa je teta Marta  pripravila različne potice (peh-
tranovo, makovo in rožičevo) in različne prleške krapce ter » ocvirkove  postržjače z 
bučnimi semeni in s česnom. 
Ob 10-letnici puljenja lanu so se prireditve udeležili predstavniki naslednjih društev: 
gostje  s  Hrvaške, predsednica Udruge građana za šport in kulturo »MARGARETA« 
iz Margečana, predstavniki KUD iz Ivanca; gostje z Destrnika, predstavniki TKD Stara 
Cesta, predstavnice društva KMEČKIH ŽENA IN DEKLET HAJDINA,  TKD Ivanj-
kovci s sedanjo vinsko kraljico Matejo ŠEK in s prihodnjo  Katjo Kolarič ter članice 
Društva kmečkih žena Ormož.   
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Raznoliko poletno dogajanje v ormoškem mladinskem centru
Tekst in foto: MCO 

V šolskem obdobju so najlepše poči-
tnice. Le kdo se s tem ne strinja? A 
počitnice niso namenjene zgolj po-

čivanju. Otroci in mladi si v poletnem času 
radi nabirajo novih moči tudi v organizira-
nih aktivnostih. V sproščenem in veselem 
druženju pridobivajo nova prijateljstva, a 
tudi znanja, izkušnje in različne veščine.
Ormoški mladinski center je tudi letos po-
skrbel, da so najmlajši, mladi in mladi po 
srcu imeli pestro izbiro kvalitetnih in brez-
plačnih prostočasnih dejavnosti. Tako so 
se mlajši in starejši osnovnošolci v dveh 
starostnih skupinah že v začetku počitnic 
ves teden z veseljem učili angleškega je-
zika. Mentorica Monika Lukman jih je 
spretno vodila skozi različne aktivnosti, 
da so nevede utrjevali slovnico, bogatili 
besedišče in izboljševali komunikacijo v 
angleščini. 
En teden je bil rezerviran za znanost, kjer 
so otroci na zabaven način raziskovali za-
kone naravoslovja, tehnike in računalni-
štva. S pomočjo zunanjih sodelavcev Mali 
ustvarjalci so uživali v delavnici legorobo-
tike, Simona Tomažič, profesorica kemije, 
jih je strokovno, a na zabaven in igriv na-
čin, z izvedbo navdušujočih eksperimen-
tov pripeljala do spoznanj kemijskih zako-
nitosti, učitelj tehnike Simon Hebar pa jim 
je s pomočjo nazornih poskusov približal 
težje razumljive zakonitosti fizike.
Ker je ormoški mladinski center doma v 
ormoškem gradu, so otroci za konec poči-
tnic postali še graščaki, spoznali so zgodo-
vino gradu in življenje med grajskimi zi-
dovi. Zadnji počitniški teden je  bil plesno 
obarvan. Otroci so ga preživeli v poletni 
plesni šoli, kjer so se v izvedbi Plesnega 
kluba Moreno učili hip-hopa.
Bilo je ustvarjalno, poučno, a predvsem 
zabavno in koristno. Med pogovori so 
nam najmlajši zaupali, kaj bi ta čas počeli 
doma, in najbrž ni treba citirati njihovih 
odgovorov.
Za mlade smo pripravili virtualno delav-
nico in delavnico DJ-janja. Domačina De-
nis Žuran in Anže Ivanuš sta udeležence 
naučila uporabljati 360-stopinjsko kamero 
in montažo posnetka. Vikend delavnica 
DJ-janja pa zaradi premalo udeležencev 
ni bila izvedena in čaka primernejši čas. 

Poskrbeli pa smo tudi za sproščena sobo-
tna druženja ob zvokih različnih glasbenih 
zvrsti, ki so jih sukali domači DJ-ji.
V medgeneracijskem vzdušju smo nego-
vali ljubezen do narave in živali, tako smo 
se v  času Ofaka, Ormoškega festivala ak-
tivnih klubov, odpravili v Naravni rezervat 
Ormoške lagune, spoznali floro in favno in 
seveda vodne bivole, izdelovali igrače in 
pekli priboljške za mačke ter od čisto blizu 
spoznali kače. 
Od poletnega dogajanja smo se poslovili z 
večerom za moške, ki so pridobili znanje, 
nasvete in napotke, kako si urediti brado, 
brke, pričesko za atraktiven videz tudi v 
jeseni. Podoben ženski večer, kjer bomo 
razširjali teoretično in praktično znanje li-
čenja in urejanja nohtov, nas že vabi...
Preživeli smo pestro poletje in trudimo se, 
da bodo tudi prihodnji letni časi polni ma-
mljivih mladinskih dogodkov

Tekst in foto: Karolina Putarek

V vrsti družabnih, kulturnih in 
športnih dogodkov, ki so jih v 
Ivanjkovcih pripravili ob svojem 

krajevnem prazniku, je bila v začetku sep-
tembra tudi osrednja proslava, na kateri so 
zaslužnim krajanom podelili priznanja ter 
pripravili bogat kulturni program;  v njem 
so sodelovali:  domača Ljudska godba, 
Folklorna skupina TKD in otroci iz vrtca. 
Slavnostna govornica je bila predsednica 
KS Ivanjkovci Slavica Rajh, ki je predsta-
vila dosežke in načrte krajevne skupno-
sti.  Med gosti so bili podžupana Občine 
Ormož Branko Šumenjak in Mirko Novak 
ter župan Alojz Sok, ki je zbrane v ivanj-
kovskem kulturnem domu tudi pozdravil 
in jim čestital ob prazniku. Višek proslave  
je bila podelitev priznanj zaslužnim kra-
janom, ki sta jih podelila predsednica  in 
strokovni sodelavec v Krajevni skupnosti 
Slavica Rajh in Franci Trstenjak. Podelila 
sta 4 priznanja in 2 plaketi. PRIZNANJA 

so prejeli:  Marija Henzl za več kot 30-le-
tno aktivno delo v raznih društvih in orga-
nizacijah, predvsem pa za neutrudno delo-
vanje v Aktivu kmečkih žena Ivanjkovci, 
Igor Fergola,  predsednik uspešnega pika-
do kluba Pinokio in dolgoletni lovec ter 
organizator različnih športnih in družabnih 
prireditev, med katerimi je najodmevnejša 
organizacija državnega prvenstva v pika-
du.    Miran Dovnik, predsednik TD KLO-
POTEC Žerovinci; zaslužen za številne ak-
tivnosti društva, s poudarkom na urejanju 
okolice v domači vasi,  in Sabina Muršič 
kot aktivna mlada gasilka ter članica do-
mače FS in TD Runeč.  PLAKETI krajev-
ne skupnosti pa sta prejela Zorica Gorjak, 
dolgoletna aktivistka v kraju,  članica v 
številnih društvih, koordinatorica družab-
nih prireditev in nepogrešljiva predsedni-
ca aktiva kmečkih žena,   ter Jože Plavec, 
dolgoletni gasilec, dva mandata poveljnik, 
neutruden v delu z mladimi gasilci ter idej-
ni oče kviza za gasilsko mladino.

V Ivanjkovcih zaslužnim sokrajanom podelili štiri priznanja  
in dve plaketi Krajevne skupnosti
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Kmetijski minister Dejan Židan obiskal ekološko kmetijo  
Mateja Zadravca v Miklavžu pri Ormožu 51
Tekst in foto: Karolina Putarek

Kmetijski minister mag. Dejan Ži-
dan se je na povabilo Sindikata 
kmetov Slovenije v začetku ju-

lija mudil na kmetijskih gospodarstvih v 
Podravju. Ustavil se je na dveh kmetijah 
v Občini Pragersko, obiskal zelenjadar-
sko kmetijo Radka Firbasa v Moškanjcih 
ter ekološko kmetijo Mateja Zadravca v 
Miklavžu pri Ormožu. Ekološka kmetija 
Zadravec je pri promociji in trženju mlade 
ekološke govedine že nekaj let povezana 
z Ekološko kmetijo Kosec, saj sta edini 
večji ekološki živinorejski kmetiji v Pr-
lekiji. Tako Matej Zadravec kot Boštjan 
Kosec sta ministru predstavila razloge za 
sodelovanje, ki izhajajo  iz želje po sku-
pni promociji, sploh pa ob dejstvu, da le 
s skupnimi močmi za trg lahko zagotovita 
dovolj mlade ekološke govedine za trg. 
Kar (zaenkrat) pomeni dve živali oziroma 
okoli 400 kilogramov ekološke senene 
govedine na mesec. S prodajo (približno) 
štirih ton mlade ekogovedine zlasti go-
spodinjstvom, vrtcu in štirim osnovnim 
šolam sta obe kmetiji lani ustvarili skoraj 
36 tisoč evrov prihodkov. Mesečno pro-
dajo mlade ekogovedine (baby -beef) že-
lita kmetiji povečati z dveh na tri živali. K 
400 individualnim kupcem želita pridobiti 
še restavracije in gostilne, ki vidijo v po-
nujanju lokalne hrane svojo prednost.
Obe kmetiji imata tudi certifikat za se-
neno meso, saj je kakovostnejše od eko-
loškega. Poslovno sodelovanje bosta 
še poglobili s predelavo. Skupaj pa tudi 
načrtujeta sušilnico in predelavo mesa v 
salame in druge mesnine. Ponudbo bosta 
širila tudi z »zorjenim mesom«,  sta še 
povedala ministru.

Po obisku na kmetiji sta oba rejca mini-
stra Dejana Židana s spremstvom odpe-
ljala še na Turistično kmetijo Hlebec na 
Kog, ki je tudi sicer poslovni partner, saj 
njuno ekogovedino pripravljajo za poku-
šino. Zadravec, Kosec in Hlebec so tudi 
skupaj kandidirali na razpisu za sredstva 
iz kmetijskega sklada Lokalne akcijske 
skupine (LAS) Ormož in so od vseh pri-
javljenih projektov  prejeli največ točk. 
Med zanimivostmi na kmetiji Zadravec 
sta tudi telički goveda wagyu, ki izvira z 

Japonske, in smo si ju ogledali v hlevu. 
Matej Zadravec je pojasnil, da gre za iz-
redno kakovostno goveje meso,  kar bodo 
zagotovo kmalu spoznali tudi ljubitelji 
mlade govedine v Sloveniji. 
Kot je povedal minister Židan, zasluga 
za preboj v slovenskem kmetijstvu gre 
predvsem mladim inovativnim kmetom. 
Glede na oddane subvencijske vloge, je 
teh v državi približno desetina, glede na 
celotno prebivalstvo pa približno osem 
odstotkov. Hkrati je opozoril, da klasični 

načini kmetovanja sodobnosti več ne 
ustrezajo in predstavljajo tveganje. Kme-
tije morajo zato iskati nove oblike proi-
zvodnje, zlasti pa so varne tiste, ki imajo 
poleg osnovnega kmetovanja še razširje-
no proizvodnjo in se ukvarjajo z dopol-
nilnimi dejavnostmi ter s turizmom. Tovr-
stne kmetije so najvarnejši  tudi v kriznih 
obdobjih, je še ocenil Židan in se strinjal, 
da sta Koščeva in Zadravčeva kmetija 
kmetiji Zadravec in Kosec (tudi kot zgle-
dni partnerski kmetiji) na pravi poti.

Skozi Lačaves po Vodranskem Vrhu 
vodi nova cesta

Tekst in foto: Karolina Putarek

Nove ali obnovljene ceste so na vasi še vedno velike pridobitve, ki se jih krajani 
zelo razveselijo, temu primerne pa so tudi otvoritvene slovesnosti.  Kogovčani 
so se tako tretjo nedeljo v juniju zbrali ob stari pošti,  od koder skozi Lačaves 

odslej vodi blizu 1700 metrov dolga nova cesta v “svet”  (kot se je izrazil predsednik KS 
Kog Slavko Bedekovič).  Cesta je bila zgrajena v okviru dvoletnega projekta izgradnje 
kanalizacije na Kogu, ki jo Občina Ormož gradi letos in prihodnje leto. Modernizacija 
ceste skozi Lačaves pa pomeni zaključek prve faze, vredne pol milijona evrov. Za uvod 
v slovesnost ob odprtju ceste je zaplesala folklorna skupina “Pastirčki” iz OŠ  Kog, ki 
deluje pod mentorstvom Tanje Novak in Anje Kocjan. V kulturnem programu pa so se-
dolavili še: ženska pevska skupina Turističnega društva Kog pod vodstvom Leona Laha 
in domača humorista Micika in Pepek. Zbrane sta nagovorila predsednik KS Kog Slavko 
Bedekovič in podžupan Občine Ormož Mirko Novak.   Cesto in vse njene uporabnike je 
blagoslovil domači župnik Janez Mohorič, tribarvnico pa so prerezali predsednik KS Kog 
Slavko Bedekovič, podžupan Mirko Novak, domačin Franček Fajfar in kogovska vinska 
kraljica Anja Kocjan.

Tudi Občina Ormož bo prispevala za 
gradnjo urgentnega centra na Ptuju

Tekst in foto: Karolina Putarek 

Ormoški svetniki so na seji v začetku septembra soglasno sprejeli sklep, da bo 
občina za gradnjo Urgentnega centra na Ptuju v občinskem proračunu za pri-
hodnje leto zagotovila blizu 35.600 evrov, kar pomeni 2,8 evra na prebivalca 

Občine Ormož. Občine v Spodnjem Podravju so namreč od strani Splošne bolnišnice 
Ptuj dobile pobudo za sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju, ki je pred leti 
brez utemeljenega razloga izpadel iz sistema gradnje urgentnih centrov v Sloveniji.  Tako 
so pripravili projekt in občine v Spodnjem Podravju pozvali k sofinanciranju izgradnje 
urgentnega centra oziroma k zbiranju manjkajočih 609 tisoč evrov lastnih sredstev, ki so 
pogoj, da bo država financirala gradnjo ptujskega centra. Občine bi na tak način zbrale 
400 tisoč evrov. Celotna investicija je sicer ocenjena na 3,5 milijonov evrov.
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003,18/2004 – ZVKSES, 47/2006 – ZEN, 45/2008 
– ZVEtL, 57/2008, 90/2009 –Odl. US, 56/2011 – Odl. US, 62/2010, - ZUPJS, 40/2011- ZUPJS-A, 87/2011, 40/2012 – ZUJF, 
14/17 – odl. US in 27/17), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 
62/2006, 114/2006 – ZUE, 11/2009 , 81/2011 in 47/2014), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, 
št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005 UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1,126/2007, 65/2008, 47/2009 
Odl. US:U-I-54/06-32 (48/2009 popr.),8/2010), Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 
(Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 54/1992 s spremembami) in na podlagi Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj z dne 
19.12.2005, sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, Javnim skladom, Poljanska c. 31, Ljubljana in Ob-
čino Ormož, Ptujska c. 6, Ormož, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Javni sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana in Občina 
Ormož, Ptujska c. 6, Ormož objavljata 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

I. PREDMET RAZPISA
1.1. Predmet razpisa
Občina Ormož skupaj s pooblastilom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Javnega sklada, (v nadaljevanju: razpi-
snik) razpisuje oddajo v najem neprofitnih stanovanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem v letu 2017 in 2018. 
Lastnika stanovanj sta Občina Ormož in Stanovanjski sklad RS, Javni sklad, Poljanska c. 31, Ljubljana in so na območju 
Občine Ormož

1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje 
stanovanja v najem. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu 
s citirano uredbo oz. predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. 
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša 
najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, 180,52 EUR.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v lasti Občine Ormož, v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša naje-
mnina na podlagi trenutno veljavnih predpisov 163,94 EUR.

1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji  površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila varščine 
– lista A

Površina stanovanja s plačilom varščine – 
lista B

1-člansko od 20  m2 do 30  m2 od 20 m2  do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2.

II. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Republike      Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na 
območju Občine Ormož. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: 
- ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v      materinskih domovih in zatočiščih in 
so z območja Občine Ormož;
- invalidi, vezani na trajno uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, če 
imajo v Občini Ormož možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;
- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljanju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice-, če izpolnjujejo 
splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem.
2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v  koledarskem letu pred 
letom razpisa ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je znašala 1.005,64 
EUR.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v spodnji tabeli, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez 
varščine – ali za stanovanja po listi B – z varščino.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni 
plačila varščine – lista A – in na prosilce, ki so dolžni plačati varščino – lista B.

Velikost gospodinjstva LISTA A LISTA B

% Meja dohodka/mesec EUR % Meja dohodka/mesec EUR

1-člansko 90 do 927,14   od  90 do 200 nad 927,14   do 2.060,32

2-člansko 135 do 1.390,72 od 135 do 250 nad 1.390,72 do 2.575,40

3-člansko 165 do 1.699,76 od 165 do 315 nad 1.699,76 do  3.245,00

4-člansko 195 do 2.008,81 od 195 do 370 nad 2.008,81 do 3.811,59

5-člansko 225 do 2.317,86 od 225 do 425 nad 2.317,86 do 4.378,18

6-člansko 255 do 2.626,91 od 255 do 470 nad 2.626,91 do 4.841,75

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi 
B pa s prištevanjem 25. odstotnih točk.
2.3. Premoženje prosilca 
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z nepro-
fitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska 
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino; 
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega 
stanovanja;
 - da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega nepro-
fitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja, ki ne sme presegati 40% vrednosti

primernega stanovanja. 15.512,37  EUR

1-člansko 15.512,37  EUR

2-člansko 18.515,20  EUR

3-člansko 22.763,60  EUR

4-člansko 26.224,26  EUR

5-člansko 30.381,76  EUR

6-člansko 33.579,84  EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami po vrednosti 
točke 2,63 EUR in površinski normativi, predvideni za stanovanja s plačilom varščine.

III. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENNJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH 
RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa pra-
vilnik, ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. 

3.1. Splošne prednostne kategorije prosilcev

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in 
družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, žrtve nasilja v 
družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici.

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA  A LISTA B

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV LISTA  A LISTA B

1. mlade družine; mladi                                                                                                                                     30 40

2. družina z večjim številom otrok, najmanj 4 oz. več otrok           20 15

3. invalidi in družine z invalidnim članom                                     10 10

4. družina z manjšim številom zaposlenih 10 10

(družina 3-članska in samo 1 zaposlen) 20

5. državljani z daljšo delovno dobo ( moški 13, ženske 12 let )       10 10

6. ženske in ženske z otroki, ki so žrtve družinskega nasilja             10 10
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja                                           10 10

IV. VARŠČINA
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja v 
stanje ob vselitvi pri upoštevanju običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, ki se 
dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega razmerja. Varščino so zavezani plačati upravičen-
ci, katerih dohodek presega mejo, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. 
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v pogodbi o varščini.

V. RAZPISNI POSTOPEK
5.1. Obrazci
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, oddajo vlogo na posebnem obrazcu Občine 
Ormož. Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, je na voljo v sprejemni pisarni Občine Ormož, prav tako pa 
je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Ormož.

5.2. Rok za oddajo vloge
Vlogo z vsemi prilogami lahko prosilci oddajo osebno od 20.09.2017 do vključno 20.10.2017 v sprejemni pisarni Občine 
Ormož ali pošljejo priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož – s pripisom »Javni razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge pro-
silcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane pred zaključkom razpisnega roka in po njem, bodo s sklepom zavržene.

5.3. Predložitev listinskih dokazil
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem prosilci priložijo naslednje listine (navedene pod točkami 1 – 5), druge 
listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno - zdravstvenih razmer;
2. izjavo o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za koledarsko leto pred 
razpisom;
3. dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa, če v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni imel dohodkov 
iz delovnega razmerja;
4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;
5. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih (dokazilo o zadnji plačani najemnini 
oziroma podnajemnini, pojasnilo, zakaj najemna oziroma podnajemna pogodba ni sklenjena);
6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, če je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje;
7. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po Pravilniku o me-
rilih in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/1981, 
65/1999, 127/2004 in 69/2005) ali, ki so ovrednotena z največ 170 točkami po Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004, 69/2005 in 75/2005);
8. izjava o utesnjenosti v stanovanju, če gre za prosilca, ki stanuje pri starših ali sorodnikih (upošteva se izjava prosilca o 
površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi);
9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko overjene izjave o obstoju zunajzakonske skupnosti;
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
11. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
12. potrdilo o delovni dobi;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma 
odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana 
oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
16. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično 
boleznijo zgornjih dihal ali astmo, in zapisnik o točkovanju stanovanja, v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne 
odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v 
stanovanju;
17. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, 
zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

Občina Ormož si bo neposredno od pristojnih državnih organov pridobila: potrdila o državljanstvu, potrdila o stal-
nem prebivališču in številu članov gospodinjstva, izpiske iz rojstne matične knjige, potrdila o nezaposlenosti in podat-
ke o obdavčljivih in neobdavčljivih dohodkih in prejemkih.

Če prosilci razpolagajo z zgoraj navedenimi listinami, naj jih priložijo, sicer jih bo pridobila  Občina  Ormož  sama.
Občina Ormož k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

VI. SPLOŠNE DOLOČBE
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter  stanovanjske in druge raz
mere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejše spremembe, 
razen spremembe glede ožjih članov družine prosilca, se NE upoštevajo.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih 
za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih orga-
nih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si bo stanovanjske razmere prosilcev tudi ogledala. 
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, se njegova vloga ne obravnava in se zavrže.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Seznam 
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak 
način kot razpis v roku 6 mesecev po zaključku razpisa. 
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Če 
se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi 
na razpisnika. O pritožbi odloči župan Občine Ormož po prejemu popolne pritožbe. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upra-
vičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno 
zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama 
upravičencev. Pred sklenitvijo najemne pogodbe lahko razpisnik ponovno preveri, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila 
za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, 
se lahko postopek obnovi in se prosilec črta iz seznama upravičencev.

Ormož, 20.09.2017

                                                                                                       ŽUPAN OBČINE ORMOŽ
                                                                                                          Alojz SOK, dr.vet.med.



Ormoške novice, Leto 2017, številka 38, september

13OBVEŠČAMO

Ljudska poskrbi za vso družino

Evropska unija Republika Slovenija

2. JAVNI POZIV EKSRP LAS UE ORMOŽ – POVABILO K ODDAJI VLOGE

S prvim septembrom 2017 je LAS UE Ormož razpisal 2. javni poziv za izbor operacij, ki bodo sofi nancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  
Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofi nanciranje znaša do 153.393,02 €. Stopnja sofi nanciranja upravičenih stroškov operacije bo znašala 85 %. 

V tem javnem pozivu so razpisana sredstva na treh različnih ukrepih iz Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož : 

●   1.2.1 Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu,
●   1.3.1 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter aktivnosti promocije in trženja

●   3.1.1. Spodbujanje operacij za ohranitev ali izboljšanje stanja narave in okolja«. 

Na razpis se lahko prijavijo fi zične in pravne osebe , ki imajo stalno bivališče na območju LAS (če gre za fi zično osebo) oziroma ima sedež, 
registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) 

oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu).

Podrobnejše informacije o javnem pozivu najdete na spletni strani www.las-ue-ormoz.si

Informacije so možne tudi po elektronsko pošti: info@las-ue-ormoz.si, po telefonu: 02 741 53 52 ali na sedežu Javne razvojne agencije v ponedeljek, torek in četrtek med 
7.00 in 15.00 uro, v sredo med 7.00 in 17.00 uro in v petek med 7.00 in 12.00 uro. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Javne 
razvojne agencije Občine Ormož, Vrazova ulica 9, 2270 Ormož do 15. 11. 2017 do 24.00 ure ali dostaviti  na sedež agencije do 12. ure.

Vabljeni k sodelovanju!

Javna razvojna agencija Občine Ormož

Vodilni partner LAS UE Ormož

 Tekst in foto: Ljudska univerza Ormož 

Ljudska univerza Ormož se spremi-
nja na vseh področjih, saj dejavnost 
postaja drugačna in vedno bolj vse-

binsko razpršena. Če so se nekoč ukvarja-
li le z izobraževanjem in usposabljanjem 
odraslih, ponujajo danes tudi mladinske 
dejavnosti, skrbijo za udeležence v tretjem 
življenjskem obdobju, izvajajo medgene-
racijsko učenje in od nedavnega nudijo 
podporo pri vsakodnevnih preizkušnjah 
družinskega življenja, varstvo za najmlaj-
še, počitniške dejavnosti. 
V Ljudski univerzi Ormož so dobrodošli 
vsi, ki bi se želeli česa naučiti, pridobiti 
višjo stopnjo izobrazbe, končati šolanje ali 
pa preživeti kakšno urico ob zanimivi temi 
in v prijetni družbi.

Za aktivne in vedoželjne
Ena najpomembnejših funkcij LU Ormož 
je svetovalna, saj lahko kompetentno od-
govorijo in pomagajo najti rešitve s podro-
čja izobraževanja v okviru lastnih progra-
mov ali pa kje drugje. Pri njih je še vedno 
mogoče pridobiti osnovno in srednješol-
sko izobrazbo, kjer prevladuje povpraše-
vanje po poklicih s področja gastronomije.
Veliko aktivnosti izvajajo tudi za Zavod 
za zaposlovanje, zainteresirani pa se pri 
svojih svetovalcih lahko pozanimajo o 
vključitvah v tečaje nemščine, računalni-
štva, usposabljanja za voznika viličarja ali 
težke gradbene mehanizacije. Prav tako je 
veliko zanimanje za programe operaterja 
ali tehnologa na CNC stroju. Letno uspo-
sobijo več skupin, katerih skupna značil-
nost je zelo visoka zaposljivost, kar je tudi 
namen takšnih usposabljanj. 
Največji delež dejavnosti LU Ormož da-
nes predstavljajo projektne aktivnosti. Na 
njih se prijavljajo sami ali sodelujejo kot 
partnerji v konzorcijih. Projekte (so)fi nan-
cirajo različni evropski skladi ter domača 
ministrstva ali občina. Za udeležence so 

projekti še posebej dobrodošli, saj je ude-
ležba zanje brezplačna. Tako imajo za za-
poslene nad 45 let na voljo tečaje tujega 
jezika in najrazličnejše tematike s podro-
čja računalništva. Spomladanske skupine 
so že uspešno končale usposabljanje, or-
ganizacije in podjetja pa so za svoje zapo-
slene rezervirali tudi že večino jesenskih 
terminov.
Bili so uspešni tudi pri prijavi na razpis 
LAS UE Ormož. V tem projektu bodo na 
svoj račun prišli kmetje, ki bodo imeli na 
voljo predavanja s področja javnega nasto-
panja, trženja, komunikacije v domačem 
in tujem jeziku, dopolnilnih dejavnosti, 
biološkega kmetovanja in turizma.
Zelo aktivni so tudi na področju medna-
rodnega delovanja, kjer so kot partnerji 
trenutno vpeti v kar tri projekte Evropa 
za državljane. Vsi trije spodbujajo večje 
vključevanje državljanov v delovanje EU 
na različnih ravneh ter jim s tem omogoča-
jo sodelovanje pri izgradnji vse bolj pove-
zane Evrope. Občane vabijo, da se jim pri 
teh aktivnostih pridružijo. Že v kmalu bo 
priložnost za izmenjavo zgodb o zgodo-
vini našega mesta s prijatelji s Ptuja in iz 
Varaždina, ko se bodo 12. oktobra srečali 
v Varaždinu.
Uspešni so bili tudi s programom Era-
smus, v okviru katerega se bodo mentor-
ji študijskih krožkov in univerze za tretje 
življenjsko obdobje teden dni izobraževali 
na izmenjavi v Bytomu na Poljskem.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
V novem šolskem letu pripravljajo pisan 
nabor brezplačnih aktivnosti Univerze za 
tretje življenjsko obdobje – angleščina na 
dveh ravneh, moderne tehnologije, krea-
tivne aktivnosti in čarobni svet zelišč. V 
aktivnosti se je že mogoče vpisati, zato si 
čim prej zagotovite svoje mesto. 
Kreativni in ustvarjalni pa si bodo jese-
ni lahko ponovno dali duška v študijskih 

krožkih, ki bodo krajšali zimske večere 
in ustvarjali umetnine, ki vedno znova 
navdušujejo.

Za vso družino
V novem šolskem letu poleg dejavnosti za 
mladino v njihovem mladinskem centru 
predstavljajo tudi novo aktivnost gRajski 
center za družine. Center za družine je 
podporna institucija v lokalnem okolju, 
namenjena vsem družinskim članom, ki 
živijo v različnih oblikah družin v vseh 
življenjskih obdobjih. Predstavlja prostor 
za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi 

socialnih vlog posameznika, podporo pri 
lažjem usklajevanju družinskega in po-
klicnega življenja ter prostor za izmenjavo 
dobrih praks in pozitivnih izkušenj. Ponuja 
možnost za neformalno druženje, podporo 
pri vsakodnevnih preizkušnjah družinske-
ga življenja, predavanja, delavnice, var-
stvo za najmlajše, počitniške dejavnosti.
Z obsegom aktivnosti se na Ljudski uni-
verzi Ormož veča tudi število sodelavcev. 
Oblikovala se je strokovna, dinamična in 
kreativna ekipa sodelavcev, ki poskrbijo, 
da se k njim radi vračate.
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Rešitev križanke št.: JUNIJ 2017 

Vodoravno: IRAČAN, VUKOVAR, ADAKALE, NASO, IS, PEK, TLESK, STREMUH, AT, PLANIKA, DEPO, LACI, 
OLGA, ER, AK, NAVAL, UTA, KARATE, ALKEN, TA, CAVE, RT, KLAUS, RAGADA, USK, SAN REMO, TA, INJE, 
ANEMIJA, LI, KOČNA, INOSLAV, LAKS, TAT, AKI, ENO.
GESLO KRIŽANKE: PENINA AUREUS 

Nagrajenci: 
1. nagrada: Jožef Prapotnik, Osluševci 37, 2273 Podgorci 
2. nagrada: Vera Novak, Libanja 9, 2259 Ivanjkovci 
3. nagrada: Cilka Špindler, Kolodvorska 2, 2270 Ormož 

Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti. 

Rešitev križanke – geslo iz osenčenih polj prepišite 
na dopisnico in jo do srede, 4.10.2017, pošljite 
na naš naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 
Ormož. Nagrajenci bodo obveščeni po pošti. Sponzor 
nagradne križanke je Zavod 100 % NARAVNO 
BOTANIK ORMOŽ
Ptujska cesta 2, 2270 Ormož

1. nagrada: paket eko zeliščnih čajev 
2. nagrada: paket eko zeliščnih čajev 
3. nagrada: paket eko zeliščnih čajev 

KRIŽANKA - RAZVEDRILO

AVTOR:
Jože

Borko

MANJŠE 
LJUDSKO 

GLASBILO
S

STRUNAMI

ŠPANSKI 
NOGO-
METAŠ 

(GONZALES)

TONE 
PAVČEK

MALI
OREH

SREDNJE 
VELIK

PES

IZPRA-
ŠEVANJE, 
ZASLIŠE-

VANJE

DRAGA 
AHAČIČ

ZDRAVNIK, 
SPECIALIST 

ZA
ORTOPE-

DIJO

VRTNA 
RASTLINA

ROMAN 
URANJEK

BISTVO V 
FILOZOFIJI

IZ ČRK:
SEN

PREHOD IZ 
NOČI V DAN

OTOK V 
JADRANU

ORGAN 
VIDA

MEDITACIJSKI
POLOŽAJ

V
JOGI

POLNILO
ZA

SLADICE

STRAN 
TELESA Ž(OL)Č MOLIBDEN

AFRIŠKA 
ANTILOPA

ZELO 
STRUPEN 

PLIN

DEL 
ŽELEZNIŠKE 

PROGE

ANGORSKI 
KUNEC MORALIST

PRVOTNO 
LJUDSTVO 

INDIJE 
(IZ ČRK: 

SLATINA)

DVORANA 
ZA FILME

NEKDANJI 
MINISTER

ŽARNIČ 

KRAJ 
PORAZA 

ITALIJANOV 
V

ETIOPIJI

VODNI 
VRTINEC RADIJ

UTEŽNA 
MERA

OKONČINA
GLASBA ZA 

SEDEM 
GLASOV

NIKALNICA

NEDA 
UKRADEN

ORGAN 
VOHA

CHARLES 
GOODYEAR

LEŽALNI 
STOL

KANT-
AVTOR 

SMOLAR

KNJIŽEVNIK 
(BOŽIDAR), 
NAŠ OBČAN

STARO-
GRŠKA 
LUKA

V
BEOCIJI
(IZ ČRK:
LIVADA)

KAVKAŠKO 
KISLO 

MLEKO

OTOK V 
JADRANU

LUDOL-
FOVO 

ŠTEVILO

EDVARD 
KOCBEK

MOČVIR-
SKA

PTICA

ZBIRANJE 
MNENJ GOSTIJA

NEKDANJI 
PLEMIŠKI 
STREŽNIK

BALETKA 
MLAKAR

EKIPA,
TIM

NARODNI 
BUDITELJ 
(BOŽIDAR)

VODNI 
»KROJAČ«

JEZERO NA 
FINSKEM 

(TUDI 
ENARE)

IME VEČ
KRAJEV V 
SLOVENIJI NAŠA 

PEVKA
DERENDA

HRVAŠKA 
IGRALKA 

(NINA),
IZ ČRK:
KARE

ODPRTINA 
V STENI

NAŠ DIRIGENT IN 
SKLADATELJ MIZERIT

GLAVNO 
MESTO 
GRČIJE

NAMIZNO PREGRINJALO
ŽITO 

TOPLIH 
KRAJEV

DROBIŽ
V

ANGLIJI

OTOK V 
JADRANU

ČAPKOVA 
DRAMA

ANTON 
NANUT

HUDALES 
OSKAR

PREBIVALCI 
KRAJA 
RTIČE

STAVBA ZA 
BIVANJE 

LJUDI

PALICA ZA 
BILJARD

DEL 
JEDILNEGA 

PRIBORA

MOGOČNA 
GORA

Zakaj so debeli moški priljudnejši, 
potrpežljivejši in prijaznejši?
Ker so prepočasni za beg.

Moški potiska svinjo na vrh Pohorja in 
se pri tem zelo utrudi. Ko pa pride na 
vrh , sede da bi si odpočil, svinja naredi 
hrrrk… 
Pohorec se zelo razjezi in vzklikne: 
»Prekleta svinja je šele zdaj vžgala!«

Nekega dne na taščina vrata potrka zet 
s kovčkom v roki.
»Kaj pa počneš tukaj?« ga vpraša 
tašča. 
»Skregal sem se z vašo hčerjo.«
»In?« začudeno reče tašča.
»Poslala me je k hudiču!«

Direktor stoji pred uničevalcem 
dokumentov s šopom papirjev v rokah. 
Mimo pride uslužbenka in vpraša:
»Lahko kaj pomagam?«
Direktor: »Moja tajnica je na bolniški, 
pa ne vem, kako to deluje.«
»Preprosto«, pravi uslužbenka, 
»vtaknete papirje v režo in poženete 
stroj.«
Ko stroj konča, direktor reče:
»Pa je res preprosto. In kje so zdaj 
kopije?«

Janez pride ob treh ponoči nažgan 
domov in takoj ga napade žena:
»Kaj se to pravi, ob treh ponoči priti 
domov!«
»Saj nisem prišel domov, samo 
harmoniko bom odnesel.«

Zakaj je blondinka, ki dela za 
računalnikom stalno prehlajena?
Ker ima odprta okna!

Policaj zaustavi pijanca ob štirih 
zjutraj.
»Kam pa greste?«
»Na predavanje,« odgovori pijanec.
»A ti zajebavaš, kdo ima predavanje ob 
širih ponoči ?!«
»Moja žena.«

Upokojenca sta krmila golobe in eden 
se oglasi:
»Golobi so kot politiki!«
»Kako to misliš?«
»Ko so spodaj, ti jedo iz roke, ko pa so 
zgoraj, serjejo po tebi!«

Sodnik vpraša roparja: 
»Zakaj ste oropali banko ?«
Ropar : »Oni so prvi začeli!«

Ženske imajo tri stopnje odraščanja:
1. jezijo očeta,
2. živcirajo moža,
3. sitnarijo zetu.

Zavod 100 % NARAVNO BOTANIK ORMOŽ
Ptujska cesta 2, 2270 Ormož
Iztok Luskovič: 051-616-302
info@botanik.si
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Tekst: Katarina Vaupotič 
Foto: MBV

V tednu od 24. do 29. julija je potekal 
19. počitniški tabor na Treh kra-
ljih, ki se ga je udeležilo 16 otrok 

iz Občin Ormož in Središče ob Dravi ter tri 
spremljevalke. Tabor je organizirala Med-
občinska lokalna akcijska skupina za pre-
prečevanje zasvojenosti na področju Občin 
Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Čeprav se je teden začel deževno, se je 
vreme, najverjetneje zaradi naše dobre vo-
lje, do sobote izboljšalo. 
Ponedeljek: Počitnikovanje smo začeli z 
zborom na avtobusni postaji v Ormožu, 
od koder smo se ob 10.00 uri z avtobusom 
odpravili proti Pohorju. Vožnja je poteka-
la mirno in kaj hitro smo že nosili svoje 
kovčke v sobe. Po kosilu nas je čakala 
prva popoldanska aktivnost. Pridružil se 
nam je gospod Marijan Škvorc in izve-
del zanimiv kviz na temo Martin Krpan. 
Tekmovali smo v dvojicah, zmagala pa sta 
Alen in Monika, in si tako prislužila knjigo 
Od Luka do Ane. Pri večerji smo začeli z 
našo že tradicionalno igro Skriti prijatelj in 
podali še nekaj navodil za boljše skupno 
počutje na taboru. Večer smo zaključili z 
igro bovlinga. 
Torek: Prebudili smo se v sončno jutro in 
dan začeli z jutranjo telovadbo. Po zajtr-
ku in ocenjevanju sob smo se odpravili na 
krajši pohod na Veliki vrh, od koder smo 
imeli krasen pogled v dolino, tudi do naših 
krajev. Na poti proti hotelu Jakec smo se 
ustavili še ob akumulacijskem jezeru, ki 
služi kot vir vode za umetno zasneževanje. 
Po kosilu so bile organizirane popoldan-
ske delavnice, na katerih smo si lahko iz-
delali majhne rokodelske izdelke, prtičke, 

zapestnice in majhne zajčke iz volne, ki 
smo jih napolnili z narezano gobo. Zaradi 
slabšega vremena smo bili ob popoldnevih 
prikrajšani za zunanje športne aktivnosti, 
vendar smo se vseeno imeli lepo ob dru-
ženju v domu. Po večerji je prišel plani-
nec Franc Hribernik in nam ob diapozi-
tivih predstavil del svojega potovanja po 
Pohorju.
Sreda: Spet je sijalo sonce, kar je nare-
dilo prebujanje, telovadbo in zajtrk še 
toliko lepše. Po ocenjevanju sob smo šli 
na pohod proti partizanski bolnici Jesen, 
ogledali smo si jo  od znotraj in izvedeli 
nekaj zanimivosti iz časa njenega delova-
nja. Vztrajno smo iskali tudi gobe in se v 
dom vrnili z nekaj majhnimi lisičkami. Po 
kosilu nam je popoldne popestrila Marija-
na Korotaj, ki nam je za začetek prebrala 
pravljico Ptica v duši, kasneje pa smo tudi 
sami postali ptice, odprli nekaj predalčkov 
v svojih dušah in si na koncu izdelali še 
vsak svojo iz papirja. Ko smo povečerjali, 
nas je obiskal lovec Alojz Gostenčnik in 
nam predstavil živalstvo Pohorja, njihovo 
prehrano in življenjski prostor. Zanimivo 
je bilo poslušati prigode ljudi, povezane 
z živalmi, in si ogledati nekaj za Pohorje 
značilnih nagačenih živali. 
Četrtek: Hladno in oblačno jutro nas ni 
ustavilo pred jutranjo telovadbo, vendar 
je vedno slabše vreme onemogočilo naš 
predvideni pohod. Dopoldne smo si tako 
popestrili z zdravstvenovzgojno delavni-
co, kjer smo izdelali dva poučna plakata 
na temi človeško telo in zdravo prehranje-
vanje. Gospod Božo Juhart nam je pripra-
vil semena in sadike, da smo pred kosilom 
in po njem urejali vrt za hotelom. Večer-
jo smo si danes pripravili sami. Tako so 
eni spekli klipiče, drugi pa so ob pomoči 

skuhali odličen pohorski lonec. Po večerji 
smo imeli zaključni večer, kjer se je vsaka 
soba predstavila s točko; razkrili pa smo 
tudi, kdo je bil za koga skriti prijatelj. Soba 
Lobanje je nastopila s točko Pogreb, Vraž-
ji angelčki so se nam predstavili s kratko 
plesno točko, sobi Kanarčki in Mali gasil-
ci sta združili moči in ob spremljavi zapeli 
pesem Lisička je prav zvita zver, z dodano 
koreografi jo. Okostnjaka sta nas nasmejala 
z najboljšimi vici o nas in naših sosedih, 
dekleta iz sobe Elementi pa so nas prese-
netila s svojimi pesmimi. 
Petek: Po telovadbi in zajtrku je prišlo na 
vrsto zadnje ocenjevanje sob. Čeprav smo 
skozi ves teden v svojih sobah red vzdrže-
vali vsi, sta dve sobi, Kanarčki in Vražji 
angelčki, izstopali in si za nagrado prislu-
žili lučke. Izkoristili smo možnost še za 
zadnji pohod in se odpravili proti Črnemu 
jezeru. Na poti smo se ustavili ob križu, 
postavljenem v spomin na smrt Uršule 
Janžič, ki je zmrznila, ko je svojemu možu 
nesla malico in legla na tla, da bi si odpo-
čila od naporne poti. Črno jezero nas je kot 

vedno presunilo s svojo lepoto in z mno-
gimi vrstami rastlin in živali, ki jih lahko 
najdemo tam. Jezernika nismo razjezili, 
saj se je iz ure v uro vreme le toplilo in 
izboljševalo. Na poti nazaj smo se ustavili 
še na učni poti, kjer smo preizkusili tam-
kajšnje naprave in se naučili kaj novega o 
gozdu. Po kosilu smo imeli prosto. Uživali 
smo lahko zunaj ob podajanju žoge ali no-
tri ob druženju na delavnicah. Po večerji 
smo si omislili disko, usposobili disko kro-
glo in večer preživeli ob plesanju in glasbi.
Sobota: Zbudili smo se malo kasneje, saj 
zadnji dan nismo imeli jutranje telovadbe. 
Večina si je stvari spakirala že v petek, pre-
ostali pa so to naredili pred njem. Kovčke 
smo iz sob prenesli na avtobus, ki nas je že 
čakal, se posedli in počakali, da smo se vsi 
zbrali. Odrinili smo malo prej, kot je bilo 
predvideno, in se mirno odpeljali v doli-
no. V Ormožu so nas že nestrpno čakali 
naši najbližji. Izmenjali smo si še zadnje 
besede, se poslovili in veselo zaključili še 
en tabor na najlepši strani Pohorja, ki ga 
bomo zagotovo ohranili v lepem spominu.

ZGODILO SE JE
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Veseli teden pri Jakcu 2017

KRAJEVNI
PRAZNIK 2017

Krajevna 

skupnost 

Ormož

14. - 24. september 2017

8.00 - 12.00
Tržnica Ormož

petek,  22. 9. 2017

VELIKA ORMOŠKA TRŽNICA

NA KRAJEVNEM PRAZNIKU 

18.00
KD Ormož

SVEČANA PODELITEV PLAKET 

IN PRIZNANJ
Kulturni dom Ormož 

sobota,  23. 9. 2017

16.00
Grajski park 

v bližini bazena

POZOR, ČUDOVITI PSI
Vabljeni vsi ljubitelji psov, da se nam s svojimi 

štirinožnimi prijatelji pridružite na dogodku, 

kjer se nam bodo predstavili vodniki psov - 

Policija, agility – Športno kinološko društvo 

Ljutomer Križevci, psi pomočniki – Slo-Canis 

in učenci OŠ Ormož. Na dogodku bo prav tako 

potekalo zbiranje hrane za pse.

Organizator: Ljudska univerza Ormož,

enota Mladinski center Ormož. 

V primeru slabe4ga vremena bo dogodek 

prestavljen na nedeljo, 24. 9. 2017 

14.00
Igrišče TK 

Ormož

TURNIR V TENISU 
Pokal KS Ormož 

19.00
Knjižnica  

Franca Ksavra 

Meška Ormož

četrtek,  21. 9. 2017

ORMOŽ NEKOČ, DANES, JUTRI 
Pogovorni večer, gosta Anton Luskovič

in Štefan Hozyan 

Arhiv 

fotografij 

iz 2016, 

Foto Žalar
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Tržnica v Ormožu

Anita Bolčevič 

Vabljeni na tržnico v Ormožu vsak 
petek med 8.00 in 12.00 uro. 
Vsako leto je več ponudnikov in ponosni 
smo, da narašča število lokalnih in doma-
čih izdelkov. Prav tako nas je vsak dan 
več tistih, ki se zavedamo pomena lokal-
nih pridelkov in izdelkov. Naj bo tudi vaša 
prednostna odločitev nakup na tržnici v 
Ormožu.
Ponudniki bomo  sodelovali tudi na kra-
jevnem prazniku Ormoža na otvoritveni 
paradi in v petek, 22.9.2017 na Tržni-
ci Ormož, dopoldan med 8.00 in 12.00 
uro, popoldan med 17.30 in 19.00 uro pri 
Domu kulture v Ormožu ob svečani pode-
litvi plaket in priznanj. Napolnite košarice 
za svoje gospodinjstvo na naši tržnici v 
Ormožu. 
Za vse informacije smo vam na voljo: M: 
051 33 7200 (Anita Bolčevič), E-p: anita.
bolcevic@ormoz.si, Občina Ormož, Ptuj-
ska cesta 6, 2270 Ormož

Organizator festivala: 
Javni zavod za turizem, 
kulturo in šport občine Ormož

Info: 
TIC Ormož, 
02 741 53 56, 051 634 311
www.martinovanje.si, www.ormoz.net

Martinovanje v Ormožu
10. in 11.11.2017

  
  festival vin v grajski kleti
  obisk vinskih kraljic
  tradicionalni Martinov sejem in tržnica lokalnih ponudnikov
  razstava dobrot in nagrajenih potic
  tekmovanje v kuhanju prleškega piskra
  vodeni ogledi vinske kleti, gradu in Grajske pristave
  šaljiv prikaz vinogradniških običajev
  predstavitev turističnih društev iz občine Ormož
  vodeni ogledi po mestu in okolici
  tekmovanje pihalnih godb Slovenije v zabavnem programu
  otroške in mladinske delavnice in predavanja
  vožnje s turističnim vlakcem
  celodnevno pestro dogajanje v šotorih, pred gradom in
  po mestnih ulicah
  ...

  Petek, 10.11.2017 
  Mambo Kings 
  Drugo Dugme

  Sobota, 11.11.2017 
  Dejan Vunjak & 
  Brendijeve barabe  
  Ansambel Opoj
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TURISTIČNO 
DRUŠTVO 
PODGORCI

vabi na NOČ ČAROVNIC, 
ki bo v torek, 31.10.2017, 

ob 16. uri v Kulturni dvorani 
v Podgorcih.  

Izvedli bomo delavnice za 
otroke in poslikave obraza. 

Vabljeni!


