
Ormoške novice
Glasilo Občine Ormož
Številka 49, junij 2020

Poštnina plačana pri pošti 2270 Ormož



Kolofon

Uredniški odbor si pridržuje pravico spremembe 
naslovov, izbire in krajšanja člankov. 
Izdajatelj: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 
Ormož. 

Odgovorna urednica: Alenka Lah. 
Uredniški odbor: Tina Erhatič, Nino Miličić, 
Irma Murad, Barbara Podgorelec.  
Lektoriranje: Tina Zadravec, Irena Kandrič, 
Slavica Šajnović in Sonja Muhič. 
Naklada: 4250 izvodov. 

Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o., Spodnje Jablane 19, 
2326 Cirkovce 
https://www.tiskarna-ekart.si/

Glasilo Ormoške novice je vpisano v razvid 
medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, 
pod zaporedno številko 1390. Glasilo prejemajo 
brezplačno vsa gospodinjstva v občini Ormož.

Obvestila uredniškega odbora

Naslednja številka bo izšla predvidoma septembra 
2020. Prispevke lahko pošiljate v digitalni obliki 
ali na e-mail: alenka.lah@ormoz.si, lahko pa jih 
osebno prinesete na sedež Občine Ormož. Za mo-
rebitne 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 4. 9. 
2020.  Prispevki naj bodo podpisani in opremljeni 
s fotografijo dogodka. Vsi prispevki so pred objavo 
lektorirani.

Dosedanjim avtorjem prispevkov se zahvaljuje-
mo za pomoč pri 
oblikovanju našega glasila in upamo na ponovno 
sodelovanje.
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Na življenjski poti nas večkrat čakajo prelomni trenutki, ki zaznamujejo naš vsakdan in nas usmerijo na novo, drugačno pot, na 
katero nismo navajeni in na kateri se nam izoblikuje drugačen tempo življenja. V tem letu nas je polovico časa zaznamovala 
ena izmed najzahtevnejših preizkušenj, ki smo jim bili priča v zgodovini človeštva. Pandemija koronavirusa je dobesedno 

ustavila svet. Postavila nas je v popolnoma nova dejstva, s katerimi smo se morali v kratkem času soočiti in konec koncev tudi spri-
jazniti. Ukrepi, ki smo jih izvajali na lokalnem nivoju v duhu preprečitve širitve okužbe bolezni COVID-19, so se izkazali za uspešne. 
V naši lokalni skupnosti smo zabeležili 6 primerov okužbe, v Centru starejših občanov Ormož pa zaradi COVID-19 nihče ni zbolel, 
kar je izjemen uspeh, na katerega moramo biti ponosni in za katerega moramo biti hvaležni vsem, ki so v teh časih, z doslednim upo-
števanjem ukrepov, to omogočili ter s svojim družbeno odgovornim ravnanjem pripomogli k zajezitvi epidemije.
V naši državi, kot tudi v naši občini, se v tem času sprošča mnogo ukrepov, ki so nas v času epidemije, seveda z razlogom, omejevali in 
nam preprečevali uživati dobrine, ki smo jih sicer vajeni. Napočil je tudi čas, da to izkušnjo ovrednotimo, se zamislimo in usmerimo 
poglede za naprej. V kratkem času smo namreč lahko ugotovili, kako ranljivi smo v primeru naravne katastrofe, kakršna je epidemija 
in kaj je vse tisto, od česar so odvisne posamezne aktivnosti našega življenja. Verjetno smo v tem času iskali odgovore na kar nekaj 
vprašanj, kot so npr.:
Ali dovolj cenimo svoje zdravje? 
Ali namenimo dovolj časa družini in oblikovanju dobrih odnosov?
Kaj pomenijo dobri sosedski in družinski odnosi?
Kako pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo?
Kakšen pomen ima lokalno pridelana hrana?
Ob odgovorih smo se včasih vsi skupaj zamislili, verjetno pa vsi skupaj hitro ugotovili, kako pomembna je v tem primeru skupnost. 
Kaj pomeni moč skupnosti, ko stopi skupaj. Šivali smo zaščitne maske, pred javnimi zgradbami ljudi obveščali in ozaveščali o pomenu 
zaščitne opreme, ljudi na domu oskrbovali s prehranskimi izdelki, higienskimi pripomočki in še in še. Veliko občank in občanov se 
je angažiralo in pokazalo veliko srce. 
Vsem, ki ste v tem času pripomogli k delovanju raznih institucij, predvsem na področju zdravstva in izobraževanja, službam za zaš-
čito in reševanje na čelu s Civilno zaščito, posameznicam in posameznikom, ki so v času izrednih razmer delali in bili na razpolago 
praktično dan in noč ter se, ne glede na možnost izpostavljanja okužbi, obnašali požrtvovalno in predano, družbeno odgovorno in 
strokovno, se iskreno zahvaljujem in čestitam za opravljeno delo. Iskrena hvala tudi vsem, ki so v tem času opravljali storitvene dejav-
nosti, gospodarskim družbam in podjetnikom, ki se s krizo soočajo ne le v zdravstvenem, temveč tudi v ekonomskem smislu. Iskreno 
upam, da bomo posledice čim hitreje preboleli. Preboleli kot posamezniki in kot družba.
Veseli smo, da vemo, da je v državi in v lokalnih skupnostih toliko predanih in požrtvovalnih posameznic in posameznikov ter or-
ganizacij, institucij in služb, ki se v izrednih razmerah zavedajo, da so v službi ljudi, da jim pomagajo, skrbijo zanje in da upravičijo 
zaupanje državljank in državljanov.

Srčno upam, da nam bo pretekla izkušnja v prihodnosti prihranjena.

Iskrena hvala in ostanimo naprej zdravi.

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Ormož

Župan občine Ormož
Danijel Vrbnjak 
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Aktivnosti, investicije in projekti 
občine Ormož

V občini Ormož se izvajajo številne aktivnosti in investicije. Občinski svet Ormož je sprejel tudi proračuna občine za leti 2020 
in 2021, kjer so zajeti številni projekti in investicije za obe leti. V letu 2020 so se že ali pa so še v izvajanju naslednje investicije.
Izvedla se je sanacija plazu Vičanci v skupni višini 400.000 EUR z DDV, ki bo v celoti financirana s strani Ministrstva za okolje 

in prostor. Občina Ormož je podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem Rafael d.o.o. iz Sevnice. Izvedla se je dostopna pot 
do samega plazu, narejeni so bili globoki jaški, v katere so bila vključena kamnita drenažna rebra iz masivnih skal. Voda je speljana v 
dolino deloma v obliki drenažnih in deloma v obliki kanalizacijskih cevi.  Kjer se je izkazalo, da je teren bolj nestabilen, so se naredile 
dodatne kamnite zložbe. Zabijale so se tirnice za stabilizacijo masivnih skal in navozila se je zemljina, ki je zapolnila ogromno luknjo.
Za letošnjo leto imamo podpisani pogodbi za modernizacijo in preplastitve cest v Občini Ormož za 588.700,00 EUR. Gre za 15 od-
sekov cest. Ceste smo razvrstili v 4 sklope. V prvem sklopu je dobilo delo KP Ormož v vrednosti 211.700, 00 EUR. Gre za dve cesti.  
Lokalna cesta Ormož – Koračice v dolžini 1200 m x 5m širine bo preplastena in javna pot v Frankovcih v dolžini 105 m, ki bo moder-
nizirana. Pogodba je bila podpisana konec aprila.  Dela bodo končana do konca avgusta. Ostale 3 sklope, gre za 13 cest – javnih poti v 
Vičancih, Mihovcih, Hermancih, Velikem Brebrovniku, Jastrebcih, Kogu, Mihalovcih, Pavlovskem Vrhu in Stanovnem, pa gradi pod-
jetje Gradnje Žveplan d.o.o. Gre za investicijo vredno 377.000,00 EUR. Tudi ta pogodba je bila podpisana konec aprila. Rok izvedbe je 
konec avgusta. Ob izgradnji cest se ureja še odvodnjavanje z muldami in propusti  ter  urejanje brežin.
Izvajala so se tudi številna investicijska dela na komunalni infrastrukturi, in sicer na kanalizacijskem in vodovodnem sistemu: sanacija 
kanalizacije na Kerenčičevem trgu 2, sanacija kanalizacije v Ulici kneza Koclja, sanacija filtrirne grede na RČN pri Veliki Nedelji. V  
okviru rednih vzdrževalnih del se je obnovila filtrirna greda na RČN Veliki Nedelji 20 x 5 m, sanacija filtrirne grede na RČN v Ivanj-
kovcih in INOX pregrade v usedalniku. V okviru rednih vzdrževalnih del se je obnovila filtrirna greda na RČN Ivanjkovci 22 X 11 m in 
vgradila dodatna pregrada v usedalniku, INOKS pregradna stena iz pločevine 4 mm z ojačitvami. Izvedla se je kanalizacija za potrebe 
HŠ Hardek 42, 42A in 44 (pri trgovini Sam, Hardek). Ker so imele stavbe na naslovih Hardek 42, 42A in 44 neustrezno kanalizacijsko 
omrežje, je bilo potrebno v dolžini 41 m izvesti kanalizacijo DN 200. Izvedla se je tudi nadgradnja črpališč na odseku VN-Sodinci 
(stikalni bloki, krmilni sistem …). Predvideva se tudi izvedba kanalizacije v naselju Ivanjkovci v skupni dolžini 195 m.
Izvedla se bo kanalizacija za naselje Ivanjkovci (gradbene parcele) v dolžini 195 m. V letošnjem letu se bo pričela izvedba nadgradnje 
zbirnega centra na Dobravi. Gre za triletni projekt, kjer so predvideni betonski elementi (boksi za frakcije) z ločilnimi elementi, pokriti 
prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena za kontejnerje in nadstrešnica za kontejnerje.
Izvaja se tudi obnova Kulturnega doma v Miklavžu v skupni vrednosti 384.910,00 EUR. Obnavljajo se notranji prostori preddverja, 
dvorana vključno z odrom, ureja se tudi prostor kuhinje. Zraven tega se bo uredil dostop in manjši podest za potrebe scenske tehnike. 
Zamenjal se bo kotel na olje in uredila razsvetljava, ozvočenje, prezračevanje in ogrevanje s klimatom.
V letu 2020 bo svojo novo podobo dobila tudi vinska galerija v grajskem stolpu. Izvajalec je JURKOVIČ SSGD d.o.o. Vrednost inve-
sticije je 76.393,53 EUR z DDV.
Na lokaciji Kolodvorska 2 v Ormožu bodo v letu 2020 in 2021 urejeni prostori za javno stranišče, trafiko in avtobusno postajo. Prido-
bljeni so bili tudi novi prostori: Staro sodišče – Vrazova 9, novi prireditveni prostor s Kolaričevo hišo in bivši prostori nogometnega 
kluba v Športnem parku »Mestna graba«.
Pri kopališču v Ormožu se je izvedla celovita obnova ograje in vseh bazenov z epoksi premazom po fugah, zamenjana je bila tudi 
sanitarna oprema.
Občina Ormož je bila tudi uspešna na razpisu WIFI4EU in je v okviru aktivnosti izvedla pokritost omrežja z WiFi, in sicer: glavni 
objekt oz. občinsko stavbo (2x notranji AP pritličje in nadstropje), oddaljen objekt Hostel (2x zunanji AP za pokritje trga), oddaljen 
objekt Grajska pristava Ormož (1x notranji AP in 6x zunanji AP).
V okviru izvajanja LAS projektov se bodo nabavili 4 digitalni panoji, ki bodo predstavljali turistične znamenitosti občine Ormož.
Občina Ormož je v tem letu gostila že številne visoke goste. Srečala sta se slovenski in hrvaški notranji minister. Glede tematike grad-
nje hitre ceste je občina gostila ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in državnega sekretarja Aleša Miheliča ter župane bližnjih 
občin. Minister Vrtovec se je na sestanku z župani občin Ormož, Ptuj, Markovci, Gorišnica, Zavrč, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž 
zavzel za čim hitrejši začetek gradnje cestne povezave Ptuj - Ormož. Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Zvonko Černač,  
se je v juniju 2020 srečal z županom občine Ormož. Z županom, mag. Danijelom Vrbnjakom, in njegovimi sodelavci je spregovoril o 
treh ključnih občinskih projektih. Izmenjali so mnenja o rekonstrukciji čistilne naprave, nadgradnji vodovodnega sistema in razširitvi 
ekonomsko poslovne cone Ormož. Minister je pojasnil, da je treba pri pridobivanju evropskih sredstev odpraviti številne administra-
tivne ovire v postopkih in zmanjšati število nivojev odločanja.
Glede pomoči mladim in mladim družinam pri pridobivanju ustreznih parcel za gradnjo je občina sprejela odlok, ki omogoča prido-
bitev finančne pomoči v višini 1/3 kupnine pri nakupu občinskih stavbnih parcel. Ukrep je že v izvajanju in se je nanj odzvalo že kar 
nekaj mladih in mladih družin.
V naslednjih letih nas čaka kar nekaj investicij in izzivov, ki jih bomo izvajali in premagovali skupaj v sodelovanju z občani Občine 
Ormož. Vsi skupaj se bomo trudili, da bomo uspešni in da se bo izpolnilo čim več ciljev in želja občanov Občine Ormož.

Milena Debeljak s sodelavci
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Opozorila lastnikom kmetijskih zemljišč in kmetovalcem 
ob občinskih cestah - škoda na javni infrastrukturi

V poletnih mesecih pogosto prihaja do neurij z močnimi nalivi, točo in vetrom, nazadnje dne 3. 6. 2020. Ob ogledih posledic 
neurja z vzdrževalci cest je bilo ugotovljeno sledeče: 
-odprti obcestni jarki, ki se nahajajo neposredno pod kmetijskimi zemljišči, so v večjem delu do roba napolnjeni z zemljo in 

blatom, ki so jo močni nalivi v zadnjih neurjih odnesli iz njivskih površin, zaradi česar  so v tem delu neprevodni, saj je onemogočen 
pretok meteornih voda; 
-usedline zemljine in blata, s katerim je napolnjen jarek, odnaša neposredno na vozišče in tako onesnažuje občinske ceste, posledično 

pa so le-te tudi nevarne za promet;
-blato in onesnaženo vodo iz zasutih jarkov odnaša ponekod tudi preko občinskih cest in povzroča materialno škodo tudi lastnikom 

objektov. 
 
Ravno zaradi vse hujših vremenskih razmer lahko tovrstno škodo vsaj delno preprečimo ali omejimo s tem, da se zagotovi spošto-
vanje predpisov o cestah. Navedene težave so v veliki meri namreč posledica nepravilnega oranja oz. neupoštevanja predpisanih 
odmikov pri oranju od roba cestnega sveta, odsotnosti zadostnega zelenega pasu med kmetijskimi površinami in prečnih jarkov. 
Ob tem vas opozarjamo na naslednje predpise, ki ste jih dolžni spoštovati kot lastnik in uporabnik zemljišč ob javnih cestah. Skladno 
s 4. odstavkom 5. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15, 10/18; v nad.: ZCes-1)  je pre-
povedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter 
od roba cestnega sveta vzporedno s cesto. 
Skladno s 3. in 8. alinejo 2. odstavka 5. člena ZCes-1 je prepovedano na cestnem svetu javne ceste med drugim tudi zasaditi visoke 
nasade ali poljščine ter ovirati odtekanje vode. 
V prvi alineji 5. tč. drugega odstavka 5. člena ZCes-1 je določeno, da je na cestišče javne ceste prepovedano nanašati blato ali ga 
kako drugače onesnaževati. 
Pri tem je potrebno poudariti, da cestni svet ni rob asfalta. Poleg roba asfalta je za odmik pri oranju potrebno upoštevati najmanj še 
bankino, bermo, naprave za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču (mulda, koritnica), nasip ali vkop, ker vse to sestavlja cestno telo in 
vpliva na cesto in so del cestnega sveta.
Na navedene predpise se smiselno enako sklicuje tudi 32. in 33. člen Odloka o občinskih cestah na območju Občine Ormož (Ura-
dni vestnik Občine Ormož, št. 14/2012).
Zaradi čedalje hujših nalivov, ki se dogajajo vse pogosteje in se odražajo tudi na vse večji škodi na javni infrastrukturi kot tudi na 
zasebnih zemljiščih, prosimo, da tudi sami kmetovalci ustrezno sodelujete pri večji učinkovitosti obcestnih jarkov in prevoznosti 
občinskih cest. 

Kmetovalce, katerih kmetijska zemljišča so ob javnih cestah in tudi tista, ki so višje ležeča, zato opozarjamo, da poskrbijo, da ne 
bo odnašalo zemlje s celotne površine njiv, zagotovijo prečne jarke (»razgone«) ter preusmerijo vodo na stran v urejene jarke, 
kakor tudi zagotovijo zadosten zeleni pas, ki bo prav tako pomagal zaustaviti tok vode in posledično zasutje obcestnih jarkov in 
razlitje le-teh na prometne površine in druga kmetijska in stavbna zemljišča. 

Potrebno se je zavedati, da ste vsi, ki imate kmetijska zemljišča ob in nad občinskimi cestami, soodgovorni za posledice, ki jih prinaša 
neupoštevanje določil ZCes-1.  Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih ni elementov, ki 
ogrožajo ali so potencialno nevarni za udeležence v prometu. 

Poleg že zgoraj navedenih prekrškov iz 5. člena ZCes-1 opozarjamo še na naslednje določbe tega člena: 
- na cestnem svetu javne ceste je prepovedano odvajati odplake in druge tekočine;
- preden se voznik vključi v promet na javni cesti, mora z vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče; 
- na cestišču javne ceste je prepovedano vlačiti hlode, veje, skale ipd. kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje in druge dele 

tovora.
Za naštete prekrške je po Zakonu o cestah je z zakonom predpisana zelo visoka globa: 1000 eur za posameznika (pravno osebo pa se 
kaznuje z globo 4000 eur ter njihovo odgovorno osebo z globo 1.000 eurov).
Prosimo, da v prihodnje upoštevate navedeno in hkrati postopate skladno z državnimi in občinskimi predpisi, saj bomo v na-
sprotnem primeru morali ob takšnih kršitvah uvesti ustrezne inšpekcijske oz. prekrškovne postopke. 

Za morebitna vprašanja ali dodatna pojasnila smo na razpolago na tel. št. 02/ 741 53 42 ali na mail: jana.cavnicar@ormoz.si. 

Jana Čavničar, inšpektorica v Medobčinski upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž
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Športno društvo Ivanjkovci obstaja že od leta 1962.  Imelo 
je vzpone in padce. V letu  2008, ko je bilo društvo v sla-
bem stanju, je vodenje le - tega prevzel dosedanji predsednik 

Denis Vamberger, ki je z novim elanom in pomočjo prijateljev 
ter novih članov društvu dal krila, kajti od takrat do danes se je 
društvo močno razvilo. Po dolgem času je nogometna ekipa, ime-
novana Lordi, postala znova močna in je tako bila uspešna na šte-
vilnih turnirjih in ligah. Znova je igrišče v Ivanjkovcih zaživelo, 
prirejali so se namreč turnirji in tekmovanja v ligah. 
Ker je na ivanjkovsko igrišče znova zahajalo tudi veliko drugih 
nogometnih ekip iz različnih krajev, se je na Denisovo pobudo ob 
igrišču postavila lesena utica, ki je služila predvsem za garderobo 
domačih igralcev in za pogostitvene namene. Utico so člani in 
članice postavili s svojimi rokami in s pomočjo mojstra Marjana 
Horvata iz Mežice. Društvo je povezovalo dobro prijateljstvo, ki 
se nadaljuje še sedaj,  kajti Lordi so imeli na vseh tekmah glasno 
podporo svojih navijačev, ki se jih je vedno zbralo veliko. Društvo 
v zadnjih letih pripravlja tudi odbojkarske ter pikado turnirje. V 
letu 2015 so se pobratili s Športnim društvom Grabe.  Z borih  
dvajsetih članov leta 2008 je do danes število naraslo na 116 čla-
nov in članic. 
V začetku letošnjega marca je društvo pripravilo 58. redni letni 
občni zbor. Zraven številnih članov in članic je bil prisoten tudi 
predsednik krajevne skupnosti Anton Zadravec. Leto 2019 je bilo 
za športno društvo kar uspešno leto. Nogometaši so sodelovali v 
zimski ligi v Ljutomeru, kjer so v kar močni konkurenci osvojili 
tretje mesto. 
V začetku aprila je sledila pomurska liga na asfaltu. Že drugič 
zapored so osvojili naslov prvaka pomurske asfaltne lige s samo 
enim porazom.  Po koncu rednega 
dela lige je sledil zaključni turnir, ki 
je potekal v Murski Soboti v Krogu. 
Tudi tam je ekipa odigrala  odlično 
in na koncu že tretjič zapored osvo-
jila zaključni turnir asfaltne lige in si 
s tem pridobila organizacijo zaključ-
nega turnirja. Na samem turnirju je 
blestel Mitja Cimerman, ki je bil na 
koncu izbran za naj igralca turnir-
ja. Lani so nastopili  na turnirju v 
Litmerku, kjer so osvojili drugo mes-
to. Sledil je domači turnir  v okviru 
krajevnega praznika Ivanjkovci. Iz-
med šestih ekip sta domači dosegli 
drugo in četrto mesto. Sledil je turnir 
na Malih Vinah, tam so osvojili od-
lično prvo mesto. V mesecu juliju so 
organizirali turnir v odbojki na miv-
ki, za katerega se je prijavilo 12 ekip. 
Organizacijo turnirja je tokrat prev-
zel Sašo Rajh, ki je le - to odlično iz-
peljal. Konec julija so se udeležili tur-
nirja v Ključarovcih, kjer so osvojili 

drugo mesto. Konec avgusta so sodelovali pri organizaciji krajev-
nega praznika v Ivanjkovcih, kjer so organizirali turnir v odbojki. 
Sodelovalo je 8 ekip. Popoldne so sledile vaške igre, kjer so branili 
prehodni pokal, ampak žal so na koncu osvojili drugo mesto.
V začetku septembra je se pričela nova sezona pomurske asfaltne 
lige, kjer nastopa šest ekip. Po jesenskem delu zasedajo odlično 
drugo mesto. V mesecu decembru so se udeležili tudi zimske lige 
v Ormožu, kjer pa ni šlo vse po zadanih načrtih in so tako na 
koncu zasedli skromno 6. mesto. Konec decembra so zdaj že tra-
dicionalno organizirali turnir v elektronskem pikadu. Turnir je 
uspel zelo dobro, saj se je prijavilo 32 parov tekmovalcev, posa-
mično pa kar 42 tekmovalcev. 
Tako je za športnim društvom res izjemno delovno leto.
V novem mandatnem obdobju društva je predsedovanje prev-
zel Boris Kosi, ki si je skupaj z ostalimi člani zadal veliko nalog. 
Prioritetna naloga bo še naprej nogometna ekipa Lordi, ki se bo 
udeleževala številnih turnirjev in lig. 
Na občnem zboru so se zahvalili sponzorjem, občini in krajev-
ni skupnosti. Podelili so priznanje Domnu Školibru za športnika 
leta. Zahvalo za dolgoletno delo so podelili Zdravku Fajfarju. 
Prav tako so zahvalo za dolgoletno uspešno vodenje društva po-
delili dosedanjemu predsedniku Denisu Vambergerju, ki je za-
služen za obstoj in razpoznavnost društva ter tako tudi krajevne 
skupnosti.

Občni zbor ŠD Ivanjkovci
Besedilo: Natalija Fajfar
Foto: Natalija Fajfar
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Društva Gasilske zveze Ormož so se organizirala na način, 
da so ohranjala zdravo operativno jedro, ki je lahko ope-
rativno posredovalo ob rednih intervencijah in nalogah, 

vezanih na izvajanje ukrepov v povezavi z razglašeno epidemijo. 
Od dneva razglasitve epidemije do danes je bilo izpeljanih več 
aktivnosti.
17. 3. 2020 smo po navodilu in smernicah organizirali dežurne 
enote za izvajanje JGS v vseh PGD in operativnih enotah. Dežu-
rne enote so še danes sestavljene in so pripravljene za izvajanje 
vseh nalog JGS.
21. 3. 2020 smo na podlagi dogovora z županom in s štabom CZ 
Občine Ormož formirali mrežo prostovoljcev, ki so pripravljeni 
na dostavo hrane, zdravil in pomoč občanom na domu.
V času od 2. 4. 2020 do 14. 4. 2020 smo na podlagi dogovora z 
županom in s štabom CZ Občine   Ormož vsakodnevno 2 do 3 
ure izvajali aktivnosti pred javnimi objekti z namenom osvešča-
nja, svetovanja in opozarjanja pri izvajanju ukrepov proti širjenju 
COVID-19.

V tem času smo organizirali dobavo zaščitnih sredstev iz logistič-
nega centra URSZR, Izpostave Ptuj, ki je bila določena za Občino 
Ormož.
Na praznik dela, 1. 5. 2020, pa smo zjutraj z ormoškim pihalnim 
orkestrom izvedli budnico v mestu Ormož in jo nato z gasilskimi 
vozili ponesli v vse KS po Občini Ormož.

Delo Gasilske zveze Ormož v času 
koronavirusa

Besedilo: Leon Antolič
Foto: Leon Antolič

Dejavnosti in programi Rdečega križa Slovenije (RKS) so 
vezani tako na posebna pooblastila, ki jih je Republika 
Slovenija, na podlagi Ženevskih konvencij in Zakona o 

Rdečem križu, zaupala nacionalnemu društvu (krvodajalstvo, 
izvajanje usposabljanja za prvo pomoč, pomoč ob elementarnih 
in drugih nesrečah, služba za poizvedovanje), kot tudi na druge 
programe, ki jih RKS opravlja kot temeljno poslanstvo. Pod okri-
ljem RKS OZ Ormož že od leta 1998 deluje Medobčinska lokalna 
akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž (Medobčinska LAS). Aktivnosti RKS 
OZ Ormož in Medobčinske LAS se tesno prepletajo predvsem 
na področju zdravstveno vzgojne dejavnosti in na področju dela 
z mladimi. Skupen je tako projekt Mali raziskovalec, ki je letos 
potekal v štirih vrtcih. Čeprav je dejavnost vezana na šolsko leto 
in se običajno zaključuje konec aprila, smo jo morali letos zaradi 
razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 zaključiti že 
marca. Pa vendar smo lahko v biltenu, ki ga izdamo ob zaključku 
dejavnosti, zapisali, da je »mali raziskovalec končno polnoleten«. 
Dejavnost, ki smo jo pričeli izvajati januarja 2002, je potekala že 
v vseh vrtcih in jo je obiskovalo skupno 811 otrok. V šolskem letu 

2019/2020 je projekt finančno podprla tudi Ustanova dr. Antona 
Trstenjaka ter tako omogočila izdajo biltena. Zraven tedenske-
ga izvajanja dejavnosti so v vrtcih postavljeni tudi zdravstveno 
vzgojni kotički, v katerih so na razpolago brezplačna zdravstveno 
vzgojna gradiva. Člani Medobčinske LAS so se srečali že tudi na 
prvi seji v novem mandatu ter pripravili vse potrebno za izvedbo 
ankete o uporabi alkohola in drugih drog, ki jo bodo med osnov-
nošolci in srednješolci izvedli že šestič.
Z mladimi se srečujemo tudi na področju prve pomoči. Letos je 
žal odpadlo regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomo-
či, na katerem nas je v zadnjih letih uspešno zastopala OŠ Sveti 
Tomaž. Prav tako smo morali odpovedati tradicionalni kviz za 
osnovnošolce v tednu Rdečega križa. Mentoricam mladih članov 
Rdečega križa smo zato posredovali program za izvedbo dneva 
dejavnosti na temo prva pomoč na daljavo, ki so ga pripravili na 
RKS OZ Ljubljana in ga prijazno delili z nami. V mesecu marcu 
smo pomagali pri dvodnevnem izobraževanju ekip prve pomoči 
Rdečega križa in Civilne zaščite, ki ga je RKS organiziral v gasil-
skem vadbenem centru Ormož in se ga je udeležilo 17 ekip iz cele 
Slovenije. Zaposleni in člani ekipe prve pomoči Rdečega križa 
smo se udeležili izobraževanja Priprava in ukrepanje v primeru 
morebitne epidemije infekcijskih bolezni, organiziranega v Mari-
boru. Prva dva meseca smo organizirali tudi tečaje prve pomoči 

Delovanje RKS OZ Ormož v obdobju 
januar–maj 2020

Besedilo: Maja Botolin Vaupotič
Foto: Maja Botolin Vaupotič
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za šoferje motornih vozil, nadaljevali jih bomo takoj, ko bo to 
mogoče, prav tako delo na postajah Rdečega križa, kjer našim 
občanom merimo krvni tlak in sladkor ter holesterol v krvi.
Na področju širjenja znanj o Rdečem križu smo s predavanji o 
zgodovini in poslanstvu Rdečega križa sodelovali v okviru obve-
znih izbirnih vsebin na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutome-
ru, zgodba o Henryju Dunantu pa je vključena tudi v publikacijo 
Mali raziskovalec 2019–2020.
V februarju smo organizirali krvodajalsko akcijo, ki je potekala v 
prostorih OŠ Stanka Vraza. Akcije se je udeležilo 78 krvodajalcev, 
sicer pa je v obdobju od 1. 1. do 21. 5. kri darovalo 226 občanov 
z našega področja. Udeležili smo se tudi svečanosti ob 70-letnici 
Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor.
Ker smo ob razglasitvi epidemije prevzeli koordinacijo pri 
preskrbi ranljivih skupin prebivalstva, ki niso imele možnosti 
pomoči sorodnikov ali prijateljev, smo k sodelovanju povabili 
prostovoljke in prostovoljce. Mreža prostovoljk in prostovoljcev 
je tako v času epidemije koronavirusa skrbela za izvajanje aktiv-
nosti za in v korist ljudi, ki potrebujejo pomoč, tako na področju 
neposredne humanitarne, materialne in finančne pomoči, kakor 
tudi na področju ozaveščanja posebnih skupin in širše javnosti. 
Štiriindvajsetim osebam so pomagali z dostavo humanitarne po-
moči – najnujnejše hrane, higienskih pripomočkov ali zdravil, 
naša prostovoljka Marija Imerovič pa je vse od razglasitve epi-
demije merila temperaturo ob vstopu osebam, ki so morale po 
nujnih opravkih na Upravno enoto Ormož ali Občino Ormož. Na 
naše prostovoljce so se spomnili tudi v Mercatorju ter jih v okviru 
akcije Minute za junake obdarili z malico in nekaj pozornostmi, 
prav tako pa smo od Mercatorja prevzeli donacijo približno 200 
kg hrane in higienskih pripomočkov. V okviru socialne dejavno-
sti smo v času od 1. 1. do 21. 5. razdelili 5.422 kg prehrambenih 
izdelkov 642 prejemnikom. V mesecu aprilu smo razdelili doda-
tnih 350 kg prehrambenih in higienskih izdelkov, ki jih je do-
nirala Občina Ormož. V letošnjem letu smo določenim razdelili 
tudi finančno pomoč v višini 4.219,60 evrov (za plačila položnic, 
šolo v naravi, cepljenje otroka, pomoč pri popravilu strehe, nakup 

kurjave in pohištva). Zbrana sredstva v 
času organizacije spletnih kvizov Klu-
ba ormoških študentov (357 evrov) 
in Mladinskega centra Ormož (114 
evrov) – ta je potekal na mednarodni 
dan Rdečega križa, 8. maja – smo na-
menili za nakup računalnika za učen-
ko OŠ Ormož. V letu 2020 smo zbirali 
tudi sredstva za študentko Samanto, ki 
zaradi invalidnosti potrebuje dvigalo 
(do 21. 5. se je zbralo 6.578,55 evrov), 
in deklico Nežo (zbralo se je 2.343,43 
evrov).
RKS vse od svojega začetka delovanja 
poziva tudi k varovanju okolja. Tako 
smo tudi v Ormožu 22. aprila obeležili 
svetovni dan Zemlje, letos že petdeseti. 
Odzvali smo se na pozive, da se names-
to velikih čistilnih akcij tokrat lotimo 
„individualne čistilne akcije“ in ob 
upoštevanju vseh varnostnih priporo-
čil poberemo smeti iz svoje okolice. Na 
RKS OZ Ormož smo počistili ekološki 
otok v neposredni bližini naše pisarne. 

Vsebine z naravovarstvenim sporočilom so zajete tudi v publika-
ciji Mali raziskovalec 2019–2020.
Na letovanje, ki je v februarju potekalo na Debelem Rtiču, smo 
z našega območja napotili sedem otrok, potekajo pa priprave na 
letovanje v Punatu, ki bo izvedeno, v kolikor bodo razmere to 
dopuščale. Starši lahko otroke – osnovnošolce in srednješolce do 
17 let – za zdravstveno kolonijo prijavijo pri izbranem zdravniku.
Ob naštetih rednih dejavnostih Rdečega križa na RKS OZ Or-
mož opravimo še številne spremljajoče dejavnosti, brez katerih 
zadanega programa ni mogoče izpeljati. Prav vsako poročilo pa 
dokazuje, da so prostovoljci hrbtenica našega delovanja in dokaz, 
da so temeljna načela aktualna tudi 55 let po njihovem sprejetju, 
načelo prostovoljnosti pa še kako živo, zato se jim ob tej prilož-
nosti zahvaljujemo za njihovo izjemno sodelovanje.

Prostovoljke RKS OZ Ormož ob prejemu donacije (Foto: MBV)
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V času epidemije, ko se je svet navidezno ustavil, smo se v 
Mladinskem centru Ormož potrudili, da našega dela ni 
zaustavil niti virus COVID-19. Zelo dobro smo se zave-

dali, da so mladi še vedno dosegljivi, četudi samo preko virtual-
nih kanalov. Skoraj čez noč smo se seznanili z naborom spletnih 
orodij, ki so nam olajšala vsakodnevno komunikacijo z mladimi. 
Prve dni karantene in dela od doma smo preko naše spletne stra-
ni, Facebook in Instagram profila skrbeli, da so bili mladi infor-
mirani glede ukrepov in prostovoljskih priložnosti v lokalnem 
okolju. Pripravili smo navodila za izdelovanje pralnih zaščitnih 
mask in občane pozvali k šivanju trudi za druge. 
V marcu se nam je iztekel mednarodni prostovoljski projekt Re-
zidenca za odraščanje. Naša turška prostovoljka Süheyla se je še 
pred zaprtjem meja uspela varno vrniti domov. Kmalu za tem se 
je mobilnost zaključila tudi našemu francoskemu prostovoljcu 
Ugoju, ki je zaradi poostrenih razmer in zapiranja meja, nekoliko 
hitreje kot načrtovano, odpotoval v domovino. 
Redni preventivni program Mladinske delavnice, ki ga za učence 
osmih razredov izvajamo na lokalnih osnovnih šolah, smo uspeš-
no nadaljevali preko virtualnih srečanj. Pohvalimo se lahko, da 
smo z učenci OŠ Središče ob Dravi izvedli prvo virtualno mla-
dinsko delavnico v Sloveniji, kar je posledica dobrega medseboj-
nega sodelovanja. Virtualne delavnice pa smo prav tako uspešno 
izvajali tudi z učenci OŠ Ivanjkovci. Naša prostovoljka Polona 
Niedorfer je izvedla 8 delavnic. 
Prvič smo se srečali s tako izjemno situacijo, ki je posegla v vse 
segmente našega življenja in se dotaknila slehernega človeka. V 
želji, da ohranimo spomin na izredne razmere, smo mlade pova-
bili k likovno literarnemu natečaju in  izdelke izdali v priložno-
stnem zborniku Kreantena.
Objavili in izvedli smo tudi fotografski natečaj koncertne foto-
grafije. Pri organizaciji različnih dogodkov pogosto sodelujemo 
s KAK ormož oz. Unterhund, zato smo obiskovalce koncertnih 
dogodkov v grajski 
kleti povabili, da nam 
pošljejo ujete trenutke 
z glasbenega odra. Na 
naš poziv se je odzvalo 
5 fotografov. Pripravili 
smo razstavo, ki je na 
ogled v prostorih Mla-
dinskega centra Or-
mož in razglasili naj-
boljšo fotografijo po 
izboru strokovnjaka. 
Da pa življenje ne bi 
bilo samo resno in 
stresno, smo si tedne 
popestrili s karantena 
izzivi, kio jih je prip-
ravljal Timon Grabo-
vac, mladi Ormožan, 
ki ga že zelo dobro 

poznamo. Zabeležili smo lep odziv in priročne nagrade pošiljali 
tudi v sosednje občine, kar je zagotovo pokazatelj, da naše delo-
vanje presega meje naše občine. V sodelovanju s Timonom pa 
smo pripravili tudi MCO-jev dobrodelni online kviz. Zbran de-
nar je bil namenjen pomoči socialno ogroženim otrokom iz naše 
občine. 
Kljub omejitvam smo se družili tudi z županom Danijelom Vrb-
njakom. Seveda preko video pogovora, ki smo ga pripravili sku-
paj s Klubom ormoških študentov, sodelovali pa so še predstavni-
ki organizacij, ki delajo z mladimi in za mlade: Planinsko društvo 
Franc Ksaver Meško Ormož, Gradimo prihodnost skupaj, KAK 
Unterhund, Medobčinske zveze prijateljev mladine Ormož, Gi-
mnazija Ormož, Zveza gasilskih društev Ormož in RK Jeruza-
lem Ormož. Pogovor je bil v živo predvajan na našem Facebook 
kanalu in je dosegel veliko gledanost. Nadaljevali smo z online 
dogodki in skupaj z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Or-
mož organizirali debato z mladimi podjetniki. Polona Kukovec 
Lakota, direktorica MPI Ormož, Nežka Orešnik, Grega Ivančič in 
Mitja Kelenc so z nami delili svoje izkušnje in zgodbe o razvijanju 
svojih podjetniških idej do uspešnega podjetja. Oba pogovora si 
še vedno lahko ogledate na naši Facebook strani ali na YouTube 
kanalu Mladinski center Ormož.
Naše delovanje je bilo opaženo tudi na nacionalni ravni, saj so 
naši programi in dogodki v času karantene bili prepoznani kot 
primeri dobrih praks in objavljeni v naboru aktivnosti mladin-
skih centrov.  
Ves ta čas pa smo delali tudi na programih za v prihodnje in bili 
aktivni pri različnih prijavah na projekte. Z veseljem vas lahko 
obvestimo, da bomo ponovno gostili mladinsko izmenjavo Agri-
kultura, čakamo pa še na rezultat za evropski prostovoljski pro-
jekt. Vabljeni, da nas spremljate na naših družbenih kanalih, kjer 
redno objavljamo aktivnosti in kjer lahko preverite dosedanje 
utrinke iz naših druženj. 
Najdete nas na www.mco.si, YouTube kanalu Mladinski center 
Ormož ter Facebook profilu MCO – Mladinski center Ormož in 
Instagram profilu @mcormoz.

Mladinsko delo vs. COVID-19
Besedilo: Tjaša Šnajder in Marijana Korotaj
Foto: arhiv Mladinskega centra Ormož
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V šolskem letu 2019/2020 se je Gimnazija Ormož prijavila 
na razpis Projekta RaST; ta je primarno namenjen nadar-
jenim dijakom, ki kažejo največje potenciale na določe-

nih vsebinskih področjih. Projekt financirata Republika Slovenija 
in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja ga II. 
gimnazija Maribor za dijake kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
na šoli  pa ga koordinira profesorica Polona Kosec Krajnc. V Gi-
mnaziji Ormož smo v letošnjem šolskem letu na razpis prijavili 
dve aktivnosti, in sicer Literarno ustvarjanje pod mentorstvom 
mag. Blanke Erhartič prof.,  in Likovno kolonijo Malek pod men-
torstvom Janje Rudolf, prof. Mentorici sta k sodelovanju povabili 
dijake, ki izkazujejo potenciale na obeh omenjenih področjih. 
Literarno ustvarjanje dijakov v okviru projekta RAST vodi men-
torica mag. Blanka Erhartič, profesorica, tudi pesnica, pisateljica 
ter članica Slovenskega centra PEN. V dejavnost se je vključilo 
pet deklet iz 3. a splošne gimnazije, od tega sta bili kot nadarjeni s 
postopkom identificirani dijakinji Ana Zemljič in Sandra Kumer. 
Aktivno sta se vključevali v nastope, šolske in javne prireditve, 
predvsem z avtorskimi literarnimi besedili. Sodelovali sta na lite-
rarnih natečajih, imeli možnost nadgraditi svojo izkušnjo s tek-
movanjem za Cankarjevo priznanje, pri čemer se Sandra Kumer 
lahko pohvali s srebrnim priznanjem; dijakinji sta svojo poezijo 
predstavili na literarnem srečanju članov Slovenskega centra PEN 
v oktobru 2019. Bili sta tudi udeleženki Likovno-literarne kolo-
nije Malek 2019 v organizaciji JSKD Ormož, sodelovali sta tui na 
PEN-ovem natečaju za najboljši srednješolski esej. Ana Zemljič 
je sodelovala na natečaju Mala Veronika 2020. Celotna skupina 
dijakinj, ki je angažirana v projektu na literarnem področju, je 
prispevala svoje literarne izdelke za občinsko proslavo ob sloven-
skem kulturnem prazniku v Občini Središče ob Dravi dne 7. 2. 
2020. V marcu, aprilu in maju sta mentoriranje in delo poteka-
la na daljavo, preko spleta in telefonskih sporočil. V tem času je 
mentorica z dijakinjama opravila izbor stvaritev za posamezno 

zbirko, ju spodbudila k načrtovanju knjižne oblike, likovne opre-
me, k ustvarjalni izbiri naslova in razmišljanju o promociji. V 
mesecu juliju bosta zbirki natisnjeni.

Likovna kolonija Malek
Po uspešnih izkušnjah iz preteklih šolski let smo na Gimnaziji 
Ormož tudi v tem šolskem letu poskusili poskrbeti za dijake, ki 
se imajo namen vpisati na katerikoli študij, ki zahteva preizkus 
likovnih sposobnosti. Tako kot vsako leto, je tudi v letošnjih zak-
ljučnih letnikih nekaj dijakov, ki svojo prihodnost vidijo v raznih 
ustvarjalnih vodah. Ker na raznih sprejemnih izpitih zahtevajo 
določeno likovno znanje, smo se tudi v tem šolskem letu organi-
zirali tako, da bi dijakom to znanje pomagali pridobiti. Likovno-
-literarna kolonija je bila načrtovana meseca maja kot ustvarjalno 
druženje likovno in literarno nadarjenih dijakov in osnovnošol-
cem okoliških osnovnih šol. Zaradi ukrepov ob epidemiji smo 
morali izvedbo kolonije premakniti na jesen. Mentorstvo na ko-
loniji bo nudila akademska slikarka, bivša dijakinja Gimnazije 
Ormož, mentorica likovne kolonije pa je Janja Rudolf, profesori-
ca likovne umetnosti na Gimnaziji Ormož.

Delavnice za nadarjene učence
Na Gimnaziji Ormož pa smo v šolskem letu 2019/2020 ponov-
no pripravili nekaj delavnic za nadarjene učence višjih razredov 
osnovnih šol, ki so nastale na pobudo delovne skupine za pove-
zovanje šol v občini Ormož. Konec avgusta 2019 smo na Gimna-
ziji Ormož uspešno izvedli glasbeni tabor z naslovom »Mamma 
mia«. Izvedli pa smo tudi delavnice
Logične igre: Jaz sem vitez, kaj pa ti? (12. september 2019)
Kulturno popoldne z naravnimi govorci (ob dnevu jezikov, 25. 
9. 2019)
Planetarij in naravoslovne delavnice (21. 11. 2019)
Animirajmo! Ustvarimo stop animacijo (28. 11. 2019)

Načrtovana je bila še delavnica Likovno in literarno ustvarja-
nje na Maleku 23. maja, a je zaradi izrednih ukrepov odpadla 
ter se prestavlja v jesenski čas.

Na Gimnaziji Ormož RaST-emo in skrbimo za 
razvoj nadarjenih dijakov

Besedilo: Blanka Erhartič

Skupina dijakinj pri literarnem ustvarjanju (foto: Tomas Golob)

Sandra Kumer: 
Se še spomniš sončnice? 
(2019)
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Epidemija novega koronavirusa, ki je v mesecu marcu 
povzročila zaprtje vseh knjižnic, nas je postavila pred 
nove izzive. V Knjižnici Ormož smo se med samoizola-

cijo trudili ohranjati stik z našimi bralci. Redno smo jih obveš-
čali o novostih preko elektronske pošte, spletne strani in dru-
žabnih omrežij, pripravljali radijsko oddajo. Spodbujali smo 
branje e-knjig na portalu Biblos, dokupili nov izbor e-knjig za 
naše bralce, jim svetovali in pomagali pri uporabi Biblosa in iz-
posoji e-knjig na njihovih pametnih napravah.  V času zaprtja 
knjižnice smo bili devet ur dnevno na razpolago preko dežurne 
telefonske linije, odgovarjali na njihova vprašanja, jim svetova-
li. Med prvimi knjižnicami v Sloveniji smo omogočili izposojo 
knjig s predhodno rezervacijo preko telefona, spletnega mesta 
Moja knjižnica ali knjižničnega maila. Želene knjige smo bral-
cem dostavili na dom preko pošte in  jim omogočili mirno branje 
v teh negotovih dneh. Za najmlajše obiskovalce knjižnice smo 
med karanteno in po njej pripravili virtualne pravljične urice 
Špelca, Pikina skrivnost in Petelinček prebudi upanje, ki si jih 
otroci še vedno lahko ogledajo na portalu YouTube, do katere-
ga jih vodi povezava z naše spletne strani in Facebook profila.  
Knjižnica Ormož je s ponedeljkom, 4. maja, ponovno odpr-

la svoja vrata obiskovalcem in omogočila varno izposojanje in 
vračanje gradiva. Čeprav je knjižnica odprta, poteka izposoja 
in vračilo gradiva po trenutnih navodilih NIJZS-a. V prihod-
njih dneh in mesecih si prizadevamo ponovno obuditi dogaja-
nje in organizirati različne dogodke na letni terasi knjižnice. 
Tudi letos pripravljamo Zelene četrtkove popoldneve, srečanja 
in predavanja, posvečena ohranjanju in izboljševanju zdravja, 
narave in dobrega počutja, ki se bodo odvijali vsak četrtek ju-
lija in avgusta ob sedemnajsti uri. V sklopu teh druženj bos-
te lahko spoznali tudi našo novo pridobitev, čebelnjak, za ka-
terega skrbita izkušena čebelarja, predsednik Čebelarskega 
društva Ormož, Jože Brumen in tajnik društva, Slavko Petek. 
 
 Ponovno bomo obudili tudi literarne večere. Za začetek v juniju 
pričakujemo pri nas  Beletrinine trubadurje in nadaljujemo lite-
rarna srečanja z zanimivimi gosti v jeseni. Ljubitelje knjig vabimo 
k opravljanju letošnje bralne značke za odrasle na temo Za lju-
bitelje knjig, kjer vam je na voljo petindvajset različnih avtorjev. 
Prebrati pa morate vsaj 5 knjig s seznama, ki smo ga pripravili 
za vas. Svoje misli ob branju knjig in prebrane knjige zapisujte v 
bralno mapico ter jo oddajte do 20. novembra 2020. Mapice so 
vam na razpolago v vseh naših knjižnicah, oddate pa jih lahko v 
kateri koli izmed njih. Prav tako za vas pripravljamo še zanimivo 
poletno branje.

Knjižnica Ormož po zaprtju 
ponovno oživela
Besedilo: Jana Petek

Za omejitev širjenja okužbe z virusom Covid-19 si mora vsak 
posameznik in društvo kot skupina prizadevati za zagotavlja-
nje varnih pogojev izvajanja vaj. Ob tem naj društva in posa-

mezniki ravnajo preudarno, samoodgovorno ter glede na specifike 
delovanja posamezne skupine dodatno prilagodijo pogoje na vajah. 
KAJ LAHKO STORIM SAM? 
Na vaje ne hodim, če imam znake okužbe dihal ali če sem bil v stiku 
z osebo s potrjeno boleznijo Covid-19. Poseben premislek o udelež-
bi vaj naj velja za ogrožene skupine. 
Zavedam se, da so glavni prenosi okužbe možni s fizičnimi stiki, 
kapljičnim prenosom, prenosom prek aerosolov in površin, zato 
skrbim za redno higieno rok (ob prihodu, odhodu, odmorih), higie-
no kašlja in nošenje maske, če je le mogoče. 
Na vajo pridem s svojimi notami, rekviziti, pisali, plastenko vode 
ipd., ki jih ne izmenjujem z drugimi in jih po vaji odnesem domov. 
Uporabljam določeno mesto, stol, notno stojalo, kjer tudi odlagam 
osebne stvari. 
Ohranjam ustrezno razdaljo, kolikor je še možno za nemoten potek 
dela. Če je mogoče, pri plesu nosim masko ali katero izmed drugih 

zaščitnih sredstev. 
KAJ LAHKO STORIMO KOT DRUŠTVO OZIROMA SKUPI-
NA? 
Če je le mogoče, vaje izvajamo zunaj na prostem, v odprtih atrijih 
ipd. 
Število udeležencev prilagodimo veljavnim odlokom in velikosti 
prostora. Če na voljo nimamo dovolj velikega prostora, vaje izvede-
mo v manjših skupinah ali poiščemo možnosti večjih dvoran. Med 
plesno aktivnostjo zagotovimo najmanjše možno število menjav 
med pari (priporočljiva je praksa stalnih parov). Omogočimo raz-
daljo vsaj 1.5–2 m med posameznimi glasbeniki in 3 m med posa-
meznimi pevci, tudi zunaj. 
Na več vidnih mestih namestimo razkužila, plakate, piktograme ipd. 
Če imamo vaje v notranjih prostorih, prostor pogosto zračimo ter 
redno čistimo in razkužujemo površine, skupne rekvizite, inštru-
mente idr. opremo, prav tako zagotovimo redno čiščenje in razkuže-
vanje toaletnih prostorov po navodilih NIJZ. 
Redno učinkovito komuniciramo med sabo in spodbujamo k odgo-
vornemu ravnanju. 
To je povzetek osnovnih smernic JSKD in ZKDS za zagotavljanje 
minimalnega standarda na vajah.

10 zlatih pravil varnejše izvedbe vaj za 
preprečevanje širjenja okužbe s Covid-19
Besedilo: JSKD, OI Ormož
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Ob prvem Občinskem prazniku Občine Ormož, ki ga v 
Ormožu praznujemo v spomin na najstarejšo omembo 
imena Holermuos – Ormož, tj. 16. junij 1273 – in je za-

pisana ter ohranjena na izvirni pergamentni listini v arhivu nem-
škega reda na Dunaju, smo v muzejski enoti Ormož v razstavišču 
Grajske pristave Ormož postavili na ogled zanimivo razstavo 
Pogledi na Ormož; Podobe Ormoža na vedutah, razglednicah in 
fotografijah. 
Na listini, datirani z datumom 16. junij 1273, Ptuj, je zapisano: 
Vitez »Wluingus de Poumgarten« se odpove v korist nemškega 
reda pri Veliki Nedelji (»in sancto Dominico«) ene kmetije na 
Gornji Hajdini pri Ptuju z vsemi pritiklinami pod pogojem, da 
mu nemški red izroči v dosmrtni užitek dve kmetiji v istem kraju. 
Listino potrdi deset prič. Prvi med njimi je Friderik iz Ptuja, za 
njim ptujski župnik Kondrad, nato komendator brat Bertold in 
še štirje redovni bratje. Na zadnjem mestu je kot priča omenjen 
»dominus Frizo de HOLERMUOS« – VITEZ Friderik (Fric) iz 
Ormoža.
Osebno izkaznico našega mesta lahko spremljamo na najstarejših 

ohranjenih vedutah, starih razglednicah in fotografijah ormoških 
fotografov.
Ormož se ponaša s številnimi upodobitvami mesta in okolice. 
Od 17. stoletja naprej so nastajale vedute mesta Ormoža in oko-
lice. Pomemben vir so tudi stare ormoške razglednice od konca 
19. stoletja naprej, na katerih je upodobljen Ormož s svojo vino-
rodno okolico. Poglede na mesto so s fotoaparati zabeležili tudi 
tukajšnji predvojni in povojni fotografi prejšnjega stoletja: Štefan 
Hozyan, Marija Polak, Anton Kosi in Rudolf Rakuša. Razstava 
predstavlja izbor vedut in razglednic mesta Ormoža do sredine 
prejšnjega stoletja, ki jih hranimo v fototeki Pokrajinskega mu-
zeja Ptuj – Ormož, enota Ormož, dodane pa so fotografije Cirila 
Ambroža. Priznani ormoški fotograf Ciril Ambrož si skozi objek-
tiv prizadeva ujeti podobe, zlasti narave in goric, v rodni Prlekiji. 
Tokrat je na ogled njegov pogled na Ormož, ki ga je v objektiv 
ujel s ptičje perspektive, kjer se vidi njegov svojevrstni način od-
krivanja mesta. Nenavadni zorni koti prikazujejo znane mestne 
lokacije na drugačen način..
Postavitev razstave: Nevenka Korpič. Razstava Pogledi na Or-
mož; Podobe Ormoža na vedutah, razglednicah in fotografijah 
bo v razstavišču Grajske pristave na ogled do konca meseca sep-
tembra 2020.

Podobe Ormoža na vedutah, razglednicah 
in fotografijah

Besedilo: Nevenka Korpič
Foto: Ciril Ambrož in arhiv
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V razstavišču Grajske pristave Ormož je ormoška mu-
zejska enota 18. maja ob Mednarodnem dnevu muze-
jev postavila na ogled razstavo Borisa Novaka z nas-
lovom Moje podobe, sledi in zgodbe. Razstavni opus 

ustvarjalca Borisa Novaka, ki živi v Središču ob Dravi, predsta-
vlja izbor njegovih slik, kipov in risb. Kot slikar razstavlja olji na 
platnu in risbe v pripovedni obliki stripa, kot kipar pa zanimive 
človeške like v gibanju. 
Ljubezen do likovne umetnosti je razvil že v otroških letih, kas-
neje pa so likovna dela začela nastajati v njegovem prostem času. 
Boris Novak se že več kot dve desetletji posveča prav posebnemu 
likovnemu izražanju, pisanju in risanju stripov. Kar nekaj časa je 
iskal sebi lastno temo, po kateri bi bil prepoznaven. Ustvarjati je 
začel stripe kot likovna dela, ki »pripovedujejo« zgodbo s pomoč-
jo linije (črte), ploskve in barve. Te elemente je želel postavljati v 
kompozicije, ki bi imele dolgotrajno avtorsko vrednost. Tako sta 
nastali njegovi izdaji stripa Sloven, ki sta na nek način nadaljeva-
nje znanih slovenskih stripov, kot sta Diareja in Stripburger. Ob 
prebiranju teh je dobil tudi navdih. V stripu Sloven spremljamo 
dogajanje okrog glavnega lika Slovena, ki je dobrosrčen, voljan 
pomagati nemočnim in ubogim, čeprav potem pade v težave. 
Njegovo zgodovinsko obdobje je izmišljeno, kljub temu pa bi ga 
lahko locirali v poantično obdobje nastanka Karantanije. Do-
datek k zadnjemu stripu Sloven je kratka zgodba v obliki stripa 
z naslovom Ein bishen dali, ki se dogaja v sodobnem času. Kot 
zanimivost imajo junaki v ščitih podobe grbov občin Središče 
ob Dravi, Ormož in Sveti Tomaž. Pri ustvarjanju stripa si avtor 
najprej skicira stripovske table, ki so osnova za njegovo izdelavo. 
V stripu se morata dopolnjevati oba elementa, tako besedilo kot 
risba. Zaveda se, da je pomembna zgodba stripa, ki omogoča, da 
»se bralcu med branjem v glavi odvrti film z vsemi detajli slike 
in zgodbe«. V zadnjih letih se ukvarja tudi izdelovanjem likov 
iz žgane gline, tako je ustvaril zanimivo zbirko kiparskih del. S 
svojim spoštljivim odnosom do materiala ročno gnete in oblikuje 
glino tako, da nastajajo figure človeka. Na posameznih likih se še 
vidijo sledi prstov, in to s posebnim občutkom za gibanje. Serija 

upodobljenih človeških likov je tista, ki nakazuje figuralno živost 
in naravno verodostojnost. Med njimi še posebej izstopajo figure 
človeka z naslovom Mislec.
V letu 2019 je imel samostojno razstavo v galeriji Ante Trstenjak 
v Domu kulture Ljutomer. V natečaju za Naj stripovsko izdajo 
leta 2019 je njegov strip Sloven med več kot 80 izdajami zase-
del odlično 10. mesto. Med prvimi desetimi je bil edini izdan v 
samozaložbi in je bil med stripi slovenskih avtorjev na tretjem 
mestu. Izbor in postavitev razstave je pripravila Nevenka Korpič. 
V razstavišču Grajske pristave Ormož bo razstava na ogled do 16. 
junija, nato pa do konca avgusta še v avli Občine Ormož.

Risba, figura, slika …
Besedilo: Nevenka Korpič
Foto: Nevenka Korpič
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Res je, lažje smo zadihali po blagi ublažitvi stroge karan-
tene in striktne izolacije, ki jo je uvedlo vodstvo Centra 
starejših občanov v Ormožu, pod vodstvom novoimeno-

vane direktorice, gospe Janje Jurkovič. Večina  nas varovancev je 
ukrepe sprejela z razumevanje, čeprav smo čutili nekaj tesnobe 
in nelagodja. Verjetno se je pojavila pri kom tudi depresija, ned-
vomno pa istočasno tudi strah za lastno varnost.

Ta »trdi režim« je tudi od vseh zaposlenih terjal izredne napore 
in dosledno vestnost. Varovanci smo jim hvaležni, da so svoje 
delo opravljali prizadevno in ohranili prijazen odnos do nas. 
Nam ostarelim laikom je bilo ob pojavu tega uničujočega viru-
sa marsikaj nejasno. Če smo sledili obvestilom sredstev javne-
ga obveščanja, smo spoznali, da tudi strokovnjakom ni bilo vse 
jasno. Vedeli so le to, da je virus začel svojo pot na Kitajskem. 
Obveščali so tudi o tem, da verjetno gre za zoonozo, ki se je 
prenesla iz živali na človeka, vse drugo pa so bila v prvi fazi le 
ugibanja. Tudi inkubacijska doba ni bila definirana. Govorilo se 
je, da traja nekaj ur do enega meseca. Dokopali so se do mnogih 
spoznanj, ki so izredno pomembna za ravnanje ob morebitnem 
ponovnem pojavu epidemije. Izredno pomembno je spoznanje, 
da je virus izredno virulenten in zlahka prenosljiv. Pomembno 
je tudi to, da povzroča velike patološke spremembe na organih 
za dihanje.
Mnoge zadeve v zvezi z boleznijo Covid-a 19 še niso jasne, 
predvsem to, ali po prebolelosti bolezni nastane imuniteta in 
koliko časa traja. Znano pa je, da za zdravljenje ni ustreznega 
ciljnega zdravila. Tudi vakcine ni, ki bi ljudi zaščitila proti temu 
soju virusa.
Čeprav je spoznanje o lastnostnih virusa zastrašujoče, laiki za-
upamo strokovnjakom, virologom, imunologom, mikrobiolo-
gom in vsem ostalim, da bodo uspeli izdelati ustrezno cepivo, 
čeprav z velikim naporom zaradi mutacijskih sposobnosti vi-
rusa. Zaupamo tudi farmacevtom, da bodo izdelali zdravilo, ki 
bo vsaj lajšalo bolezen, čeprav je splošno znano, da za viroze ni 
ustreznih zdravil. Virus lahko premaga samo odpornost orga-
nizma.
Zavedamo se tudi tega, da je razširitev virusa povzročila veliko 
gospodarsko škodo na širokem področju sveta, kar bo imelo bi-
stveni vpliv na življenje ljudi in gospodarski razvoj.
Predvsem pa mi varovanci CSO zaupamo vodstvu, da nas bo ob 
ponovni morebitni razširitvi virusa, ustrezno zaščitilo na enak 
način, kot nas je v sedanjem pojemajočem primeru. Razumljivo 
pa je, da nas je strah ponovitve bolezni in naše stiske. Hvaležni 
smo socialni službi doma, saj so nam ob naših osebnih straho-
vih stali ob strani in nam lajšali težave. Posebno še gospa Nataša 
Čavič, ki ima poseben čut, da takoj zazna, če je kdo v stiski in 
mu priskoči na pomoč. S poglobljenim strokovnim znanjem in 
izrednim čutom za ljudi ter odločnim nastopom ji je v teh tež-
kih časih uspelo obdržati ravnovesje pri varovancih.
Varovanci smo seznanjeni, verjetno pa tudi občani, o delovanju 
raznih služb na področju občine, ki so v času največje krize op-
ravile pomembno delo. Zaščitne ukrepe so usmerjali strokov-

njaki medicinske smeri iz Zdravstvenega doma Ormož. Naloge 
pa so pod vodstvom župana, magistra Danijela  Vrbnjaka, izva-
jali pripadniki civilne zaščite, policije, gasilci in mnogi drugi. 
Mi v domu, verjetno tudi občani, smo jim hvaležni za njihovo 
opravljeno delo, saj lahko že rečemo, da so nas očuvali pred ve-
likim zlom.
Zaradi vestnega opravljanja nalog na področju občine prebival-
ci nismo doživeli tako hudih pretresov, kot so jih v nekaterih 
drugih domovih in občinah. Zato živimo v prepričanju, da smo 
lahko nekoliko bolj mirni, saj bodo v primeru potrebe odgovor-
ni ravnali enako kot v sedanjem času. Na podlagi izkušenj bo 
delo lažje in zanesljivo uspešno. Veseli pa smo, da upoštevajo, 
da tudi ostareli in onemogli radi živimo. Mogoče kdo pomisli 
tudi na to, da smo nepotrebni. Njegovemu razmišljanju ne želim 
oporekati, lahko pa razmišljam o njegovi moralnosti.
Živeči v CSO upamo, da bo karantena v najkrajšem času uki-
njena, da nas bodo lahko obiskali svojci, sorodniki, prijatelji. 
Pogrešamo tudi obiske kulturno-zabavnih skupin, ki so nam 
popestrili življenje. Posebej še pogrešamo učence osnovnih 
šol in gimnazije, ki so nam z dobro pripravljenimi programi, 
predvsem pa s svojo mladostno živahnostjo pričarali spomin 
na lastno mladost. S tem svojim pisanjem jih kličem: »Pridite, 
čakamo vas.«

Zadihali smo globoko!
Besedilo: Tone Pučko

Kaja Mar, 5. razred
OŠ Ivanjkovci

Mentorica: Brigita Fridl

DRUŽINA

Vsak ima družino,
eno in edino.

Skupaj se veselimo
ter se veliko družimo.

Družine so si različne,
a vseeno enakovredne.

So majhne in velike,
ampak saj sploh ni razlike.

Nikoli se ne zapustimo,
ker se neskončno radi imamo.

PRIJATELJ

Pravi prijatelj nikoli ne spi,
ko se drugemu hudo godi.

Stoji ti ob strani čez dan in noč
in ti pomaga, ko rabiš pomoč.

Bodi njegov rešitelj tudi ti
in v njegovem srcu kot pravi prijatelj zaznamovan si.

Vse to počni z nasmeškom, veseljem,
pa te v svet prijateljstva popeljem.

Prijatelj pa bodi tudi zato,
ker vse se ti obrestovalo bo.
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Vsi čudoviti dnevi imajo svoje večere. Tako je tudi s 
človeškim življenjem. Vido smo poznali po njenem 
plodnem delu v šoli in novinarskem delu. Povsod so jo 

radi sprejemali in jo poslušali, a prišla je tudi jesen in začela je 
pešati. Kruta bolezen je bila močnejša in je pred enim letom 
omahnila. Zaradi njenega dela in lepega odnosa do ljudi, je 
prav, da si ogledamo njeno življenje.

Rodila se je v dela-
vsko kmečki dru-
žini 14. junija 1940 
na Podložah pod 
Ptujsko Goro v žu-
pniji Majšperk. V 
družini so se rodi-
li   še številni soro-
jenci. V Majšperku 
je hodila v osnov-
no šolo in takratno 
nižjo gimnazijo, 
v Mariboru pa na 
učiteljišče in ga 
končala leta 1960.
Kot učiteljica za-
četnica je v letih 
1960- 62 pouče-
vala na osnovni 
šoli na Runču bli-
zu Ormoža, a se 
kmalu zaposlila na 

osnovni šoli Ormož v letih 1962-79. V Ormožu je rodila dva 
sinova Janija in Vlada, ki jima je posvetila glavnino svojega živ-
ljenja.
S študijem na pedagoški akademiji v Mariboru si je pridobila 
naziv predmetne učiteljice zgodovine in zemljepisa. Med štu-
dijem se je srečevala z univerzitetnim profesorjem dr. Jožetom 
Koropcem in začelo se je njuno dolgoletno strokovno sodelo-
vanje.
V ormoški šoli je Vida vodila zgodovinski krožek in njeni učen-
ci so izkazovali izredno poznavanje zgodovine. Skoraj vsako leto 
so se udeležili republiških tekmovanj. Skupaj z učenci je uspeš-
no raziskovala ormoško krajevno zgodovino. Bila je priljubljena 
učiteljica pri učencih, starših in med člani svojega kolektiva.
Vendar je Vido gnala radovednost izvedeti kaj novega in naredi-
ti v življenju še kaj več. Tako je leta 1979 zapustila osnovno šolo 
in pri Delavski univerzi Ormož prevzela delo novinarke in ure-
dnice na ormoškem lokalnem radiu - od leta 1979 do leta 1989. 
Na Radiu je takrat delala požrtvovalna trojica prijateljev: Vida, 
novinarka in urednica, napovedovalka Majda Lukner in radij-
ski tehnik Franček Novak. S spoštljivim odnosom do ljudi in 

strokovnim delom so si pridobili ormoške poslušalce in postali 
popularni celo onkraj Drave, na Hrvaškem. Vida se je trudila, 
da bi bil Radio Ormož znan tudi po kvaliteti programa, zato se 
je udeleževala mnogih strokovnih srečanj o delu lokalnih radij-
skih postaj v Sloveniji.
Postala je uspešna in priljubljena novinarka in aktivno sodelo-
vala v vodstvu Krajevne skupnosti Ormož, Pri turističnem dru-
štvu Ormož in še pri drugih društvih občine. Vzpodbujala je 
obujanje starih ljudskih običajev, kot so npr. prireditve vinske-
ga praznika in drugo. Turistično društvo Podgorci ji je ob svoji 
20-letnici podelilo priznanje za pomoč pri organizaciji njihovih 
prireditev. 
Zelo uspešno je po potrebi sodelovala tudi z nekaterimi sloven-
skimi časopisi in revijami. Bila je članica Društva novinarjev 
Slovenije, imela je tudi mednarodno novinarsko izkaznico (In-
ternational Press Card).
S svojim delom je pokazala, da je uspešna novinarka, zato so jo 
leta 1989 sprejeli kot novinarko na Zavodu za časopisno in ra-
dijsko dejavnost Radio-Tednika Ptuj. Za ptujski Tednik je pisala 
o dogajanju na območju Ormoža. Med slovensko vojno 1991 je 
kot novinarka poročevalka poročala o prvih bojih TO obrambe 
na ormoškem območju, še posebej o bojih za ormoški dravski 
most. Takrat je doživela svoj ognjeni bojni krst v topniškem na-
padu JNA. Dogodek je opisala in dokumentirala s fotografijami.
Kmalu zatem je začela poročati tudi o življenju na območju slo-
vensko-bistriške občine. Leta 1995 je prenehalo redno Vidino 
delovno razmerje pri tedniku Ptuj, ko se je upokojila. Vendar 
je niso pozabili in so ji z avtorsko pogodbo podaljšali delo pri 
časopisu.
V tem času se je preselila v Slovensko Bistrico in seveda nada-
ljevala svoje novinarsko in svetovalno delo. Spodbujala je novi-
narske začetnike, sodelovala pri lokalni kabelski televiziji, pisala 
za občinsko glasilo Bistriški utrip, Panoramo; pisala za Kmečki 
glas, Gospodarski vestnik in še za nekatera druga glasila. Bila 
je članica Turističnega društva Slovenska Bistrica, podpredse-
dnica Turistične zveze Slovenska Bistrica, članica Geografskega 
društva Maribor, Zgodovinskega društva Ptuj in Slovenska Bi-
strica in delala v komisiji na ZDUS. Bila je med prvimi sloven-
skimi novinarji, ki so pisali o ljudskih in cerkvenih praznikih ter 
vodila razgovore s škofom Francem Krambergerjem.
O Vidi je treba povedati, da je gradila svojo osebnost in ugled 
skozi čas. Najprej kot učiteljica, nato kot pa kot uspešna 
novinarka. Svoje poslušalce in bralce je znala pridobiti z jasnim 
oblikovanjem misli, posebej pa si je pridobila spoštovanje tudi 
s tem, kako je znala pristopiti k vsakemu človeku. Svoje uspeš-
no učiteljsko in novinarsko delo je posvetila svojim ljubljenim 
krajem. Najprej je bil to Ormož, ki mu je ostala zvesta vseh šti-
rideset let svojega poklicnega dela.

Zato se mi je zdelo prav, da spomin nanjo obudim v glasilu 
ormoške občine.

VIDA TOPOLOVEC - po sledeh njenega 
življenja in dela

Besedilo: Edvard Pogorevc
Foto: Edvard Pogorevc
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V aprilu nas je za vedno zapustil Gusti Ozmec (1931–2020), 
rojen Ormožan, ki je življenje posvetil pospeševanju 
evropskega gospodarstva. Čeprav je za svoje domova-

nje izbral Bruselj, je svojo domovino in rojstni kraj vedno nosil 
v srcu. 
Osnovno šolo in nižjo gimanzijo je končal v Ormožu, izobraže-
vanje pa je nadaljeval v novoustanovljeni srednji kmetijski šoli v 
Mariboru. Tam sta se najini poti križali v prvih dneh šolanja leta 
1947. Vpisala sva se v vinogradniško sadjarski oddelek in matu-
rirala leta 1950. 
Po odsluženi obvezni vojaščini se je Gusti zaposlil pri takratnem 
podjetju Slovenijavino. Podjetje je imelo podružnico v Bruslju in 
tako se je njegova življenjska pot nadaljevala v Belgiji. 
Kmalu je Gusti ugotovil, da njegove ambicije in sposobnosti pre-
segajo vinarstvo. Poslovno so ga zanimale različne panoge, med 

drugim proizvodnja keramike, tapet, še najbolj pa steklarska in-
dustrija. Postal je eden pomembnejših akterjev v panogi, saj je 
pripomogel k zagonu steklarske industrije v Romuniji, Moldaviji, 
na Poljskem in v drugih vzhodnoevropskih državah. Pri teh veli-
kih poslih se je srečeval s pomembnimi posamezniki, ki so krojili 
usodo takratnega evropskega gospodarstva. 
Njegova velika strast je bil lov. Organiziral je lov za številne dr-
žavnike, evropsko plemstvo in predstavike finančnih korporacij. 
Poznal je lovišča vsega sveta, od Severne Amerike do Afrike in 
Azije. Velikokrat je pripravil lov za poslovne partnerje in prija-
telje v bližini Ormoža, v lovišču Zelendvor na Hrvaškem ali na 
Madžarskem.
Družini Ozmec je bilo v drugi svetovni vojni odvzeto premože-
nje. Po vrnitvi je Gusti v imenu družine prevzel upravljanje po-
sesti. V sklopu tega je prenovil in razširil vinograde na Gomili. 
V njegovih načrtih je bila še izgranja sodobne kleti. Na žalost so 
ga prehitela leta, zato je vinogradniško premoženje prodal Vinski 
kleti Ormož. 
Z Gustijem sva ostala zvesta prijatelja od prvega dneva srečanja 
do dne njegovega slovesa. Še v zadnjem telefonskem pogovoru 
me je bodril pred koronavirusom, naj pazim nase, da me še pot-
rebuje. 
Nečesa pa mi je iskreno žal, in sicer da tako zaslužnega promo-
torja slovenskega vina in rodoljubnega človeka, kot je bil Gusti, 
nismo sprejeli med slovenske redovnike vitezov vina. Ob vsa-
kem obisku Slovenije je prirejal prijateljska srečanja sredi Jeru-
zalemskih goric, ki so jih popestrili folkloristi in domači pevci. 
Velike zasluge ima, da se je o kvaliteti jeruzalemskih vin govorilo 
z veliko začetnico. 
Ne samo Ti, dragi moj prijatelj, ampak celotna tvoja družina bi 
si to zaslužila. 

Počivaj v miru, dragi Gusti.

Gusti Ozmec (1931–2020)
Besedilo: Jani Gönc
Foto: arhiv družine Ozmec

Osnovno poslanstvo društva je ozaveščanje o demenci, de-
stigmatizaciji in pomoč dementnim osebam in njihovim 
svojcem. Deluje od leta 2007. Na podlagi demografskih 

podatkov vemo, da se populacija stara, s tem pa se povečuje tudi 
število oseb, obolelih za demenco.  Ocenjujemo, da živi danes v 
Sloveniji okrog 33. 000 oseb, obolelih za demenco. Zaskrbljujoč pa 
je vsekakor podatek, da bi se naj v naslednjih dvajsetih letih to šte-
vilo podvojilo.
Demenca je bolezen sodobnega časa, ki ne prizadene samo po-
sameznika, ampak tudi njegovo ožjo in širšo okolico. Je kronična 
napredujoča bolezen možganov, ki je posledica propadanja mož-
ganskih celic. Po navadi se začne bolezen neopazno, prve nezna-
čilne znake pogosto spregledamo in jih velikokrat pripisujemo 
starosti in značajskim lastnostnim posameznika. Opazimo jih 

kot postopno izgubljanje spomina, težave pri govoru, težave pri 
orientaciji, iskanje in izgubljanje stvari, ponavljanje enih in istih 
vprašanj, težave pri vsakodnevnih opravilih, sprememba vedenja 
in čustvovanja, upad intelektualnih sposobnosti, zapiranje vase, 
izogibanje družbi, nezmožnost presoje… Bolezen traja v povpre-
čju 10 do 15 let in poteka skozi različne faze, za katere so značil-
ni tudi številni različno izraženi simptomi, psihične in vedenjske 
spremembe posameznika. Ne glede na posamezne faze bolezni pa 
se moramo zavedati, da se moremo osebi z demenco prilagoditi 
mi, kajti ona se nam več ne more.  Za dementne osebe je najbo-
lje in najbolj humano, da lahko ostanejo čim dalj časa v domačem 
okolju, seveda ob podpori ustreznih služb. To so tudi priporočila 
Alzheimer Europe in Alzheimer DISEASE Internacional in zdru-
ženja Spominčic Alzheimer Slovenije. Tudi rezultati ankete, ki smo 
jo v okviru našega društva izvedli v lokalni skupnosti v mesecu fe-
bruarju, so pokazali, da si velika večina oseb želi preživeti starost 

Demenca - bolezen sodobnega časa
Besedilo: Majda Keček
Foto: Arhiv Društva Spominčica Ormož
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doma (98% vprašanih). Večina oseb z demenco živi doma, zaradi 
tega lahko lokalna skupnost z oblikovanjem demenci prijaznega 
okolja pomembno vpliva k socialni vključenosti in razumevanju 
oseb z demenco in njihovih svojcev v lokalnem okolju in na tak 
način izboljša kakovost njihovih bivanj. V preteklih letih smo or-
ganizirali številna predavanja za strokovno in širšo javnost, osebna 
svetovanja, delavnice, INFO točke, izdali smo zloženke z informa-
tivno vsebino…Sodelovali smo v projektu »Za demenci prijazno 
skupnost« in v okviru tega projekta odprli dve Demenci prijazni 
točki (eno na sedežu Območnega združenja Rdečega križa Ormož 
in drugega v Centru starejših občanov Ormož), ki sta namenjeni 
osebam z demenco, njihovim svojcem in vsem ostalim osebam v 
lokalni skupnosti, zlasti pa vsem zaposlenim javnim uslužbencem, 
ki se pri svojem delo pogosto srečujejo tudi z dementnimi osebami, 
z namenom, da prepoznajo te osebe in jim tudi lahko pomagajo 
(policisti, trgovci, bančni in poštni uslužbenci…)
Na Demenci prijazni točki lahko dobite informacije o 
sami bolezni, o prvih znakih, kako jih prepoznamo, kam 
in kako do diagnoze, kako se sporazumevati z osebo z 
demenco, kam po nadaljnjo pomoč, na voljo pa so tudi 
informativne zloženke o demenci, glasilo Spominčica in 
drugi koristni nasveti. Z namenom, da bi izboljšali ka-
kovost življenja teh oseb v domačem okolju, smo začeli 
z usposabljanjem mreže družabništva v lokalnem okolju 
in tako s prostovoljskim delom prispevati k boljši kako-
vosti življenja teh oseb in k razbremenitvi njihovih svoj-
cev. Družabništvo je brezplačno druženje usposobljenih 

prostovoljcev z osebami z demenco. Namenjeno je aktivnemu pre-
življanju prostega časa z osebami z demenco. Tako lahko družab-
niki z osebami z demenco berejo revije, igrajo družabne igre, grejo 
na sprehod, ohranjajo prijetne spomine ob gledanju slik v foto-al-
bumih… Z družabništvom želimo preprečiti socialno izključenost 
teh oseb in njihovih svojcev, hkrati pa jim pomagati pri ohranjanju 
njihove samostojnosti in kognitivnih sposobnosti.
Naša vizija za prihodnje pa je ustanovitev »Centra Spominčica« na 
primerni lokaciji, kjer bi se lahko družile osebe z demenco, zlasti 
tiste v zgodnejših fazah demence, z zainteresiranimi osebami raz-
ličnih starostnih skupin, kjer bi lahko organizirali različne aktivno-
sti in bi tako pomagali osebam z demenco pri ohranjanju kogni-
tivnih funkcij, ohranjanju njihovega dostojanstva in zmanjševanju 
socialne izključenosti teh oseb in njihovih svojcev. Ti cilji so v naši 
lokalni skupnosti uresničljivi, vendar le ob sodelovanju vseh delež-
nikov, tako vladnih kakor tudi nevladnih.

Zdravje je naša največja življenjska vrednota, zato je prav, da 
se tega zavedamo in se zanj potrudimo. 
Preživeli smo čas, ki je bil za vse nas izziv, tako za vas, kot 

za nas. Sedaj, ko se stvari malo umirjajo in  življenje teče dalje v 
neki »novi« normali, se prav tako soočamo z stiskami in se spra-
šujemo, kako naprej. 
Tako kot pred epidemijo, vam je tudi sedaj na voljo tim Centra za 
krepitev zdravja Ormož z vsemi svojimi dejavnostmi, ki so opi-
sane v nadaljevanju. 
Naše poslanstvo je skrb za ohranjaje in krepitev zdravja in veseli 
bi bili, če bi tudi vi bili del naše zgodbe. Da poskrbite za svoje 
zdravje, se lahko pri nas udeležite:

Zraven vseh prikazanih delavnic, za vas iz-
vajamo tudi:
- Zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov,
- Pripravo na porod in starševstvo,
- Varno vadbo v nosečnosti,
- Svetovanje o vseh presejalnih programih: 

ZORA, DORA, SVIT,
- Promocijo ustnega zdravja pri otrocih in 

mladostnikih,
- Pogovorne ure vseh izvajalk v CKZ ( medi-

cinska sestra, fizioterapevtka, psihologinja, 
kineziologinja in dietetičarka).

Več informacij pa najdete na naši spletni strani CKZ Ormož, Fa-
cebooku Center za krepitev zdravja Ormož, na telefonskih šte-
vilkah 02 741 09 27 in  041 943 000 ali pa nam pišete na:  ckz@
zd-ormoz.si
Programi so za vse z veljavnim obveznim zdravstvenim zavaro-
vanjem brezplačni oz. jih financira Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije

Veselimo se že srečanja z vami.

Spoštovani dragi naši!
Besedilo: Marjana Kelenc
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Kajenje škoduje tako rekoč vsakemu organu v človeškem telesu in škodlji-
vo vpliva na zdravje skozi celotno življenje. Je eden od najpomembnej-
ših dejavnikov za razvoj številnih rakavih obolenj, bolezni dihal, bolezni 

srca in ožilja ter številnih drugih bolezni in zdravstvenih težav. 

V tobačnem dimu se nahaja več kot 4.000 različnih kemičnih spojin, za več kot 
50 teh  kemičnih substanc je dokazano, da povzročajo raka.
Že kmalu po opustitvi kajenja začne telo popravljati škodo, povzročeno s kaje-
njem:
– po 2 dneh se začneta izboljševati vonj in okus, 
– po 2 tednih do 3 mesecih se začne izboljševati pljučna zmogljivost, 
– po 1 mesecu do 9 mesecih se zmanjša dražeči kašelj in ublažijo težave 
   z dihanjem, 
– po 5–15 letih se tveganje za možgansko kap zniža in je enako kot pri nekadilcu,
– po 10 letih se tveganje za smrt zaradi pljučnega raka zniža za polovico.

V Centru za krepitev zdravja ZD Ormož izvajamo skupinske in individualne 
delavnice za opuščanje kajenja.
Če ste pripravljeni na spremembo, nas pokličite na: 041 943 000
ali pišite na: ckz@zd-ormoz.si.

Recimo kajenju stop in dihajmo 
s čistimi pljuči
Besedilo: Špela Šerod

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je pro-
jekt Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se v občini 
Ormož izvaja že od jeseni 2018. V izvajanje sta vključena 

Zdravstveni dom Ormož in Center za socialno delo Ormož. 
Osnovni namen projekta je odpravljanje oziroma zmanjševanje 
tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji in s tem zmanj-
šati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega 
življenja ter družbe. 
Kljub temu, da se pilotni del projekta na terenu zaključuje letos 
novembra, pa lahko že zdaj ocenimo, da je projekt uspešen in 
kaže pozitivne rezultate. Do sedaj smo v 18 lokalnih okoljih po 
celotni Sloveniji, kjer se projekt izvaja, aktivno vključili 807 pre-
bivalcev Slovenije, ki so spremenili svoje pivske navade v smeri 
zmanjšanja pitja alkohola. V Ormožu je takšnih posameznikov že 
več kot 30. V Podravju se projekt izvaja še na območjih Maribora, 
Lenarta, Ptuja in Slovenske Bistrice. 
Alkohol ne rešuje težav
Izvajanje projekta se ni ustavilo niti med epidemijo, kar je še po-
sebej pomembno in dobrodošlo, saj smo v tem času prepoznali 
povečano uporabo alkohola. To lahko pripisujemo več razlogom. 
Eden izmed njih je vsekakor mit, da pitje pijač z visokim od-
stotkom alkohola uničuje virus pri človeku, ali pa posamezniku 
dviguje odpornost in ga tako varuje pred okužbami. To vsekakor 
ne drži. Veliko bolj učinkovito v tem primeru je vzdrževanje oz. 

vzpostavitev zdravega življenjskega sloga, konkretno zdrav način 
prehranjevanja, redna telesna aktivnost in izogibanje slabim raz-
vadam. 
Zelo pomembna pa je tudi skrb za duševno zdravje. Namreč eden 
izmed razlogov za pogostejše pitje alkoholnih pijač (tudi v času 
epidemije) je naraščanje duševnih stisk, s katerimi se je marsikdo 
že soočil. A tudi v tem primeru pitje alkoholnih pijač ne pomaga, 
saj težav ne rešuje, ampak jih kvečjemu poglablja. V primeru, da 
tudi sami doživljate duševne stiske ali druge izzive na področju 
duševnega zdravja, so vam na voljo številni viri pomoči, ki so za 
področje cele Slovenije zbrani tudi na naši spletni strani www.
sopa.si.
Na duševno zdravje posameznika zelo pomembno vplivajo tudi 
medosebni odnosi. Ravno v tem času v sklopu projekta SOPA po-
tekajo delavnice Zdravi odnosi, kjer imajo udeleženci na štirih 
delavnicah možnost krepiti: učinkovito izražanje svojih potreb, 
dobro počutje, spretnosti reševanja problemov in medosebne od-
nose. Delavnice se izvajajo v Centru za krepitev zdravja - tudi v 
Zdravstvenem domu Ormož. Udeležba na delavnicah je brezplač-
na, potrebna je le predhodna prijava pri ge. Marjani Kelenc na 
marjana.kelenc@zd-ormoz.si, 041 943 000 ali 02 741 09 27.
V sklopu projekta SOPA imamo tudi letos, kakor lani aprila, na-
men obeležiti Dan brez alkohola. V kolikor nam bodo razmere 
dopuščale, ga bomo izvedli jeseni v obliki dogodka na prostem. 
Vsekakor bomo poskrbeli, da boste obveščeni kdaj in kje se bo 
dogodek odvijal. Upam, da se vidimo.

Projekt SOPA uspešen in še vedno aktualen
Besedilo: Tanja Veber
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Prostovoljno gasilsko društvo Ivanjkovci je v začetku marca 
pripravilo 24. občni zbor mladine. Zbrane mlade je najprej 
pozdravil vodja mladine Sandi Puntigam Slavinec, ki je 

prisotnim mladim predlagal delovno predsedstvo zbora. Predse-
dnica delovnega predsedstva Tanja Veldin je podala na glasova-
nje dnevni red in tako so se zbrani seznanili z opravljenim delom 
v lanskem letu.
Mlade gasilke in gasilci so se lani pomerili na domačem tekmo-
vanju za memorial Lovra Petovarja. Pionirji so osvojili 1. mes-
to, mladinci 2. mesto. Pionirji so se udeležili tudi tekmovanja v 
Cvetkovcih, v Koračicah in Trnovcih, kjer so osvojili 3. mesto. 
Konec meseca junija se je nekaj mladih udeležilo tudi tabora 
mladine GZ Ormož v Veliki Nedelji v organizaciji PGD Senešci.  
V juliju je društvo praznovalo 110. obletnico. Na glavni slovesno-
sti in paradi je sodelovala tudi mladina, ki je nosila  gasilski znak. 
Septembra so se pionirji udeležili tekmovanja v Veliki Nedelji, 
kjer je obenem potekalo občinsko tekmovanje. Osvojili so 3.mes-
to. V mesecu požarne varnosti so se udeležili srečanja in mladin-
ske vaje v Miklavžu pri Ormožu. Po vaji so se najmlajši pomerili v 
mladinskem ˝fire combatu˝, kjer sta naša pionirja Gašper in Maj, 
dosegla 2. mesto od 15-ih. V mesecu decembru je potekalo bo-
žičkovanje v organizaciji gasilskega društva in društva prijateljev 
mladine, kjer so si otroci ogledali predstavo gledališča Smejček.

Zbrane je med drugim nagovoril tudi predsednik KS Ivanjkovci 
Anton Zadravec.  Predsednica in poveljnik sta se mladini in men-
torjem zahvalila za vso opravljeno delo.
V lanskem letu so se k mladinskim vrstam na novo pridružili 
štirje člani. Za pomoč pri izvedbi 110. obletnice društva so zaslu-
žnim mladim podelili zahvale.
Mladina si je zadala nove naloge v letošnjem letu, ki pa jim jih 
sedaj zaradi virusa v celoti ne bo uspelo realizirati. 

24. občni zbor mladine PGD Ivanjkovci
Besedilo: Natalija Fajfar
Foto: Natalija Fajfar

Na Vinsko turistični cesti Jeruzalem (VTC 15) od sredine 
meseca maja, ob sobotah in nedeljah, navdušuje tržni-
ca, kjer svoje dobrote oziroma izdelke ponujajo lokalni 

ponudniki.  »Gre za idejo župana Danijela Vrbnjaka, ki je verjel, 
da tržnica na Vinsko turistični cesti VTC 15 lahko s  splošno 
ponudbo vin popestri in privabi še več gostov od blizu in daleč«,  
pravi koordinatorica  tržnih dni Anita Bolčevič,  strokovna so-
delavka na Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem 
občine Ormož.  Že po prvem tržnem vikendu se je izkazalo, 
da je ideja »zadetek v polno«. Ponudba na stojnicah navdušuje 
številne obiskovalce, ki se vračajo, s seboj pa vedno pripeljejo 
še koga.  Zadovoljni so tudi ponudniki, saj ob koncu tržnih dni 
na stojnicah ostane bolj malo. Gotovo pa obiskovalci izpraznijo 
stojnice s prehranskimi izdelki, ki se odlično priležejo k dobri 
kapljici. Kupijo pa radi tudi kakšen mojstrski izdelek za spomin. 
Tržnice delujejo ob sobotah in nedeljah, od 13.do 18.ure, (za-
enkrat) na treh lokacijah:  ob ZIDANICI MALEK, Svetinje 22, 
GOSTIŠČU TAVERNA, Svetinje 21 in ob kleti PEP‘S WINE, 
Svetinje 11. 
Stojnice  običajno polnijo: KMETIJA BEZJAK (bučno olje, te-
stenine, pražene bučne semenke…);  BRANKA JANEŽIČ (ro-
kodelski izdelki, replike otroških igrač); JASMINA VENTA (ro-
kodelski orgonitni in drugi izdelki); VIKICA FRIC (rokodelski 
kvačkani izdelki); VLADO KRAJNC (ročno izdelani leseni iz-
delki);  TETA MARTA, Marta Gregorc (postržjače, ajdove po-

Tržni dnevi na Vinsko turistični cesti 
VTC 15 navdušujejo

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Anita Bolčevič
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gače, prleška gibanica idr.);  BOMITELA, Mihaela Glavica (sla-
ščice, drobno pecivo idr.); »UNIKAT ZA VSAK DAN«, Tanja 
Moravec (rokodelske torbice, trakovi za ušesa, bižuterija idr.);  
UNIKATKO SANI, Štefanija Badnjević (rokodelski kvačkani iz-
delki in origami izdelki iz papirja);   UNIKATNIK PETRUSHA, 
Petra Kikl (ročno izdelan nakit);  LONČARSTVO ŽUMAN (še 
vroče prleške gibanice iz potujoče pečice in lončarski izdelki);   
R.P.S RIBIČ, Vanessa Ribic (sokovi, drobno pecivo, testenine 
idr.).
Kot dodaja Anita Bolčevič se na stojnici s svojo ponudbo še ved-
no lahko pridružijo vsi ponudniki s certifikatom »Destinacija 
Jeruzalem«. Tudi tri trenutne lokacije trženja niso dokončne. 
Vse skupaj pomeni začetek nove zgodbe v smeri vse pestrejše 
turistične ponudbe, ki bo sončnim vinorodnim gričem dodala 
le še piko na »i«.

Letos žal zaradi  razmer nismo mogli izvesti prvomajske 
budnice v obliki, kot smo je bili vajeni. Slovenci smo na-
rod, ki mu tradicija veliko pomeni, zato se nismo dali kar 

tako. Ormoški godbeniki smo kar nekaj časa razmišljali, kako bi 
kljub situaciji budnico izpeljali. V prvi vrsti smo morali upošte-
vati vsa navodila stroke glede epidemiološkega stanja v Sloveniji. 
Ker je zdravje posameznika in posledično celotne družbe vsem 
prioriteta, nismo nastopili v polni zasedbi. Nastopilo je samo 10 
godbenikov, pozneje sta se nam na Kerenčičevem trgu pridruži-
li naši najstarejši članici, Martina in Marija Lah, kar smo si šte-
li v čast. Verjamemo, da smo kljub majhni zasedbi opravili naše 
poslanstvo in ljudi vseeno prebudili. Upamo, da so od nas dobili 
nekaj pozitivnega, nekaj sreče, veselja, radosti. Da pa se zgodba 
ni odvijala in zaključila samo v Ormožu in da je dobila celotni 
pomen, gre zahvala domačim gasilskim društvom. Vključena je 
bila celotna GZ Ormož, vseh 15 društev. Skupaj z njimi smo na 
podlagi smernic, ki so nam jih poslali iz Zveze slovenskih godb, 

Zveze slovenskih gasilski godb in Gasilske zveze Slovenije, prišli 
do naslednjega scenarija: Pred Grajsko pristavo Ormož smo god-
beniki 1. 5. 2020 ob 5.30 ob spremstvu župana Danijela Vrbnjaka, 
predstavnice JSKD Barbare Podgorelec in gasilskih avtomobi-
lov vseh gasilskih društev Občine Ormož zaigrali budnico in se 
odpravili mimo avtobusne postaje proti Domu kulture Ormož, 
nato do občinske stavbe in z igranjem zaključili na Kerenčičevem 
trgu. Vsa gasilska vozila so se potem odpeljala pred svoje gasilke 
domove in ob 6. uri začela z igranjem budnic po svojem požar-
nem območju. Namen tega je bil, da melodije Pihalnega orkestra 
Glasbene šole Ormož prenesejo med vse občane Občine Ormož. 
Budnica se je igrala do 7. oz. do 8. ure – odvisno od velikosti 
požarnega območja. Godbeniki smo v isti zasedbi okrog desete 
ure zaigrali še stanovalcem CSO Ormož. Tudi tokrat je bil z nami 
župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je stanovalce tudi poz-
dravil in nagovoril. Verjamemo, da smo s tem dejanjem med naše 
občane prinesli vsaj delček prvomajskega vzdušja in pripomogli 
k temu, da smo lažje prebrodili te čudne čase.
Živel 1. maj v želji, da ostanemo zdravi.

Letošnja prvomajska budnica malo drugače
Besedilo: Tatjana Petek
Foto: Tatjana Petek
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Že nekaj petkov in sobot Kerenčičev trg v Ormožu ne sa-
meva. Za to je poskrbela mobilna točilnica piva G-SPOT, 
Goran Šnajder, s. p., ob kateri se spet družijo generacije. In 

kot je videti, ne gre samo za pijačo, točilnica prinaša veliko več. 
Tudi kulturne in družabne dogodke, ki jih prireja 
Klub ormoških študentov. Dogajanju se je pridružil 
tudi JSKD OI Ormož in  tako je zadnji petek v maju 
v času „Tedna ljubiteljske kulture“ k sodelovanju 
povabil Trobilni kvintet KD Ormož pod vodstvom 
Slavka Petka. Kvintet, ki ga sestavljajo Slavko Petek, 
David Petek, Damjan Rizman, Vinko Štefančič in 
Anton Prosnik, je navdušil z vrsto slovenskih zimze-
lenih melodij in marsikomu med zbranimi raznežil 
dušo. 
Sodelovanje in predvsem dobra volja običajno pri-
peljeta do odličnih rezultatov. To se je spet izkazalo 
v primeru ideje, kako oživeti Kerenčičev trg.  
V bistvu je ideja za postavitev točilnice domačega 
piva,  ki se imenuje G-SPOT (oziroma G-točka), bila 
ideja samostojnega podjetnika Gorana Šnajderja, ki 
je kmalu pridobil somišljenike – Klub ormoških 
študentov in vrsto domačih ponudnikov, ki ob pivu 

ponujajo tudi vino, podjetje Botanik 100 % pa ponuja svoj ze-
liščni 33.  Sicer pa Šnajder k sodelovanju vabi vse, ki imajo kaj 
lokalnega za prodajo in tudi kaj za pokazati – odigrati ali zapeti. 
Koncert Trobilnega kvinteta KD Ormož je tako že bil prijetna po-
pestritev enega izmed petkovih večerov na Kerenčičevem trgu. 
Možnost je torej ponujena. Pa kot pravimo: malo poguma, malo 
dobre volje – in že bo prihajajoče poletje pestrejše.

Kerenčičev trg oživel
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

17. maj je dan veteranov v spomin na domoljube v TO in mi-
lici, ki so se leta 1990 odločno uprli odvzemu orožja TO in 
vzpostavili delovanje Narodne zaščite, ki je kasneje dobila 

ime  Manevrska struktura narodne zaščite.
Veterani običajno ta svoj praznik obeležijo na GEOSS-u v Vačah, 

letos pa so ob spoštovanju vladnih ukrepov za ohranitev zdravja 
obeležili svoj  praznik v svojem okolju in položili venec k pomni-
ku ob gradu v Ormožu. Izmed delegacije članov, ki so se zbrali 
ob pomniku, so venec položili Miran Fišer, predsednik Združe-
nja veteranov Ormož,  Bolfenk Pokrivač, namestnik predsednika 
PVD Sever, Stanko Jurkovič, predsednik Občinskega združenja 
slovenskih častnikov, in Danijel Vrbnjak, župan Občine Ormož. 

Položitev venca so spremljali tudi pra-
porščaki vseh omenjenih združenj. Na 
čas vojne za Slovenijo je v nagovoru 
ob pomniku spomnil predsednik Ob-
močnega združenja Miran Fišer ter 
pojasnil namen minulega srečanja ob 
pomniku v Ormožu. V imenu Občine 
Ormož je spregovoril tudi župan Da-
nijel Vrbnjak, ki je izrazil spoštovanje 
do vseh, ki so kakorkoli pripomogli 
k osamosvojitvi Slovenije, teh pa tod 
okrog ni bilo malo. V bistvu je šlo 
za majhno gesto  in zaradi »korone« 
skromno slovesnost, ki pa vsem tistim, 
ki do časa osamosvojitvene vojne go-
jijo posebne spomine, veliko pomeni.

Naj ne bo pozabljeno …
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Ministra za notranje zadeve Slovenije Aleš Hojs in 
Hrvaške Davor Božinović s sodelavci sta se v so-
boto, 16. maja, simbolično srečala na sredi dra-

vskega mostu, kjer ju je pozdravil tudi župan občine Ormož, 
Danijel Vrbnjak. Oba ministra sta pozdravila tudi predstav-
nike mejne policije in se potem po vzhodni obvoznici od-
peljala do ormoškega gradu, kjer jima je župan Vrbnjak na 
kratko predstavil zgodovino ormoškega gradu in ju pospre-
mil v poročno dvorano, kjer je potem za zaprtimi vrati po-
tekal njun pogovor.  Kasneje sta na dvorišču Grajske prista-
ve podala izjavo za javnost.   Kot sta povedala, je pogovor 
tekel o aktualnih razmerah, povezanih s pandemijo co-
vid-19, predvsem o prestopanju slovensko-hrvaške meje. 
Pogovarjala sta se tudi o migrantski problematiki. Minister 
Hojs je poudaril, da je sodelovanje obeh policij na tem po-
dročju izjemno dobro. Kot je zagotovil hrvaški notranji mi-
nister Božinović, vračanje migrantov, ki nezakonito prečka-
jo mejo in ne izrazijo namere za mednarodno zaščito ali te 
ne želijo pridobiti v Republiki Sloveniji, ni problematično. 
Ministra sta govorila tudi o nadaljnjih postopkih o približeva-
nju Republike Hrvaške v schengenski prostor. Minister Hojs 
je ponovil stališče Slovenije, da je treba zagotoviti vse tehnič-
ne pogoje, da je ta vstop možen. Kot je še povedal minister, 
je hrvaški kolega Božinović zagotovil, da je Hrvaška tehnične 
zahteve v večji meri izpolnila. Interes Slovenije je, da se schen-
genska meja prestavi, oziroma v razumnem roku preseli na 
mejo med Republiko Hrvaško in Republiko Srbijo. 
„Hrvaška v schengenu je v interesu ne le Hrvaške, ampak tudi 
Slovenije in EU-ja. Vesel sem, da se to stališče vedno bolj uve-
ljavlja tudi v Bruslju,“ je dejal minister Božinović, minister 

Hojs pa je k temu dodal: „Interes Slovenije je, da se schengen-
ska meja v razumnem roku prestavi na mejo med Hrvaško in 
Srbijo. Če bi Slovenija kakor koli ugotovila, da ta njihov schen-
genski nadzor bodoče zunanje meje ne bo potekal tako, kot bi 
bilo pričakovano, je Slovenija v vsakem trenutku pripravljena 
in bo ponovno uvedla vse kontrole, ki bodo potrebne.«
Oba visoka gosta s spremljevalci in  župane sosednjih občin 
(tudi s Hrvaške) ter vse zbrane je pozdravil tudi župan občine 
Ormož Danijel Vrbnjak, ki je izrazil veselje, da se je srečanje 
ministrov za notranje zadeve zgodilo prav v Ormožu. Gre na-
mreč za še eno obmejno občino, na katero razmere na meji s 
Hrvaško še kako vplivajo. Dejal je, da upa, da to tudi ni zadnje 
srečanje na tako visoki ravni. Dobri dogovori in sodelovanje 
na vrhu seveda nakazujejo tudi dobro sodelovanje med ob-
mejnimi občinami Slovenije in Hrvaške.

Srečanje ministrov za notranje zadeve Slovenije 
Aleša Hojsa in Hrvaške Davorja Božinovića v Ormožu

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Pri Veliki Nedelji je že vrsto let problem odlaganje raznih 
odpadkov v kesone pri pokopališču. Ločene posode za 
zbiranje ostankov sveč, pokrovov in bioloških odpadkov 

so namreč namenjene izključno za odpadke s pokopališča. Kljub 
temu se v teh posodah znajdejo razni aparati bele tehnike, gume, 
gradbeni  material, odpadki od piknikov in še marsikaj drugega, 
kar v te posode ne sodi.  
Že večkrat smo se obrnili na krajane s prošnjo, naj vendar raz-
lične odpadke gospodinjstev in gradbeni material odpeljejo na 

deponijo v Ormož, kjer je odlaganje  brezplačno. Žal neuspešno! 
Odvoz vseh teh odpadkov pa nas seveda tudi veliko stane. 
Če bomo postali bolj odgovorni,  se bodo zmanjšali stroški odvo-
za in sortiranja smeti. Tako bo ostalo na računu tudi več sredstev 
za druge pomembnejše investicije, s katerimi bi poskrbeli za  lepši 
izgled naše krajevne skupnosti in za izboljšanje kvalitete življenja 
nas vseh.  

Hvala vsem krajanom, ki so se že do sedaj obnašali odgovorno. 
Še enkrat pa prosimo tudi vse ostale, da se z odgovornim ravnan-
jem z odpadki pridružijo skupnemu naporu za čistejše okolje in 
prijetnejše sobivanje. 

Namesto investicij plačilo odvoza smeti 
s pokopališča!
Besedilo: Janko Meško
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Po šolskem in območnem tekmovanju je v soboto, 7. marca 
2020, v 2. Osnovni šoli Slovenska Bistrica potekalo držav-
no tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Na 

državno raven tekmovanja so se uvrstile kar tri učenke iz Osnov-
ne šole Ormož, ki so se na razlagalni spis pripravljale z branjem 
knjig Preživetje (Igor Karlovšek) in Geniji z nasmehom (kratke 
zgodbe sodobnih avtorjev) ter s preučevanjem strokovne litera-
ture in z razmišljanjem o temah mladosti, odraščanja, vrednot, 
življenja nekoč in danes, preživetja v izrednih razmerah ... Os-
mošolki Gaja Otorepec Zlatnik in Veronika Viher ter devetošolka 
Aurora Nedog so pod mentorstvom učiteljice Irene Kandrič do-
segle izjemen uspeh, saj so vse tri osvojile najvišje – zlato prizna-
nje na državni ravni.   
Zelo uspešni so bili ormoški osnovnošolci tudi na raziskovalnem 
področju, saj so se v mesecu maju na 28. Regijskem srečanju mla-
dih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije z vsemi štirimi 
raziskovalnimi nalogami, ki so vse osvojile zlato priznanje, uvrsti-
li na državno srečanje mladih raziskovalcev. Osnovnošolski razi-
skovalci so raziskovali na različnih področjih. Na področju arhi-
tekture, gradbeništva in prometa so s svojo nalogo Sloveniaring 
Ormož Noel Arnuš, Tjaš Notersberg in Jure Rudolf (mentorici 
Nataša Kolar in Janja Rudolf) raziskovali možnosti za umestitev 
dirkališča, narisanega s poševno projekcijo na dejanske fotogra-
fije terena opuščenega glinokopa, kar bi po njihovem predvide-
vanju prineslo prepoznavnost in gospodarski razvoj Ormožu. Na 
področju biologije sta vpliv hrupa v šoli na ormoške osnovnošol-
ce (fiziološke, kognitivne in psihološke posledice ter subjektivno 
doživljanje) raziskovali v nalogi Tišje, prosim Dina Grabovac in 
Lina Šnajder (mentorici Nataša Rizman Herga in Irena Kandrič). 

Tretja raziskovalna naloga z naslovom KMS? je bila uspešna na 
področju slovenskega jezika in književnosti. V njej so Lana Za-
dravec, Ana Žnidarič in Jana Žnidarič raziskovale sleng in slen-
gizme med ormoškimi osnovnošolci, poznavanje slengizmov pri 
njihovih starših ter izdelale manjši spletni slovarček slengizmov 
(mentorici Brigita Brajković in Tina Zadravec). Četrta naloga z 
naslovom Kavalek je bila predstavljena na področju aplikativnih 
inovacijskih predlogov in projektov. V njej so Maja Bokša, Ema 
Šoštarič in Ana Štibler raziskovale možnosti ponovne oživitve 
in preureditve nekdanje zapuščene stare lekarne sredi Ormoža 
v kavarno (mentorici Mojca Bauman Kralj in Alenka Šalamon). 
Vse tekmovalce čaka konec junija ali v začetku julija še Državno 
srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza 
za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). Namen državnega sreča-
nja je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizacija znanosti 
in tehnike, odkrivanje mladih talentov in njihovo spodbujanje k 
poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni 
dejavnosti.

Uspeh ormoških osnovnošolcev na državnem 
Cankarjevem tekmovanju in srečanju mladih 
raziskovalcev
Besedilo: Irena Kandrič
Foto: arhiv OŠ Ormož

Nina Grašič, 9. razred
OŠ Ivanjkovci

Mentorica: Brigita Fridl

TI

Ko sonce zahaja,
mi misel k tebi uhaja.

In srce si želi,
da objel bi ga ti.

Zmeraj je lep sončni zahod,
saj iz žarov prelepih ustvarja pot,

katera vodila nas bo
okrog in okrog.

Vedno, ko sonce zaide,
me mrzel srh obide,
ampak hitro mine,

saj vem, da novi dan pride.
In tako ponavlja se dan za dnem

in meni dozdeva se, da za čas več ne vem.

Lana Rajh (P. V.), 7. razred
OŠ Ivanjkovci

Mentorica: Brigita Fridl

PRIJATELJSTVO

Prijateljstvo čarobno je,
že ko rodiš se,

s prijateljstvom seznaniš se.

Prijateljstvo polno je skrivnosti,
upanja in velikosti.
Prijatelji si upajo

in veliko tudi zaupajo.

Igra v prijateljstvu je,
zlata kot nebo je.

Blato kar po zraku leti
iz vseh možnih strani.

Zabava res dobra je,
za vsakega posebna je.

En, dva, tri,
skupaj smo si vsi prijatelji.

Prijateljstvo popolno je,
saj tam ljubezen prične se.

Radovednost prava je za vse,
saj to za nas napredek je.

Dobitnice zlatega Cankarjevega priznanja z mentorico Ireno Kandrič in 
ravnateljem Aleksandrom Štermanom
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„Pri uspehu gre v glavnem za to, da vztrajamo tudi po tem, ko 
so ostali obupali.“

William Feather

V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Ormož sodelovali v 
projektu SPIRIT. Projekt je zasnovan tako, da med mla-
dimi razvija aktivnosti na področju spodbujanja ustvar-

jalnosti, podjetnosti in inovativnosti. 
V projekt je bilo vključenih 30 učencev od 6. do 9. razreda pod 
mentorstvom učiteljic dr. Nataše Rizman Herga ter mag. Maje 
Korban Črnjavič. Pri delu smo izhajali iz aktualnih lokalnih pro-
blemov, preko katerih smo iskali rešitve in ideje za njihovo iz-
boljšavo. Tako je med izvedbo projekta nastalo 8 zanimivih idej 
naših šolarjev. 
Med procesom podjetniških idej smo spoznali proizvodnjo KEV, 
izvedli delavnice v Območni obrtni zbornici Ormož, organizirali 
»pitching contest«, spoznali model Canvas, pripravili zaključno 
predstavitev podjetniških idej za širšo javnost, povezovali smo se 
z Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Ormož, Gimnazijo Or-
mož ter Bistro Ptuj. 
S podjetniško idejo DravaLine, ki je dobila največ glasov po mne-
nju strokovne žirije, pa smo se udeležili polfinala podjetniškega 
tekmovanja Popri v Velenju in tekmovanja Podjetniški izziv za 

mlade na Ptuju. Predvsem smo ponosni na 1. mesto na podjetni-
škem izzivu za mlade. Učenki 9. razreda, Iza Korpar in Eva Petek, 
sta prepričljivo predstavili svojo podjetniško idejo DravaLine. 
Skozi celotni potek izvajanja projekta »Z ustvarjalnostjo in inova-
tivnostjo do podjetnosti« se je zagotavljala kontinuirana podpora 
preko predmetov, kot so likovni pouk, gospodinjstvo, računalni-
štvo ter tehnični pouk, kjer so učenci lahko dodatno izkoristili 
pomoč učiteljev teh predmetov za boljši razvoj in nadgradnjo 
podjetniške ideje.

Podjetništvo med mladimi 
na OŠ Ormož

Besedilo: Maja Korban Črnjavič
Foto: Arhiv OŠ Ormož

Alina Anželj, 7. razred
OŠ Ivanjkovci

Mentorica: Brigita Fridl

PRIJATELJSTVO

Kakšen je svet brez prijateljev?
Kot mavrica brez barv?

Brez prijateljev se ne bi smejali,
veliko časa bi jokali.

Prijatelji zares posebni so,
z njimi nam je vedno lepo.

Ko ga najdeš, ceni ga kot dragulj,
z njim po vesolju pluj.

Prijatelj je nekdo.
Vsak nekdo ima nekoga

in ni pomembno, da te imajo radi vsi,
pomembno je, da te imajo radi tisti, ki jih imaš rad tudi ti.

Rebeka Gregorinčič, 7. razred
OŠ Ivanjkovci

Mentorica: Brigita Fridl

PUNCE 7. RAZREDA

Prijateljice res smo dobre,
vsaka dobra je.

Začne se pri puncah.

Lanči res prijazna je,
Žana zaljubljena je.

Lana rada smeje se,
Alina pa uči se.

Jaz res prav faca sem,
učiteljice prave junakinje so.

Me punce 7. razreda smo
in imamo se lepo.

Prvo tekmovanje v »pitchingu«
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Novice iz Javnega zavoda za turizem 
kulturo in šport občine Ormož

JZ TKŠ Ormož je eden od glavnih nosilcev in organizatorjev različnih dogodkov in akcij povezanih z našo destinacijo Jeruzalem 
Slovenija, ki so jo oblikovale tri občine – poleg Ormoža še Sv. Tomaž in Središče ob Dravi, pa tudi organizator številnih dogodkov 
in prireditev v občini Ormož.

V času COVID 19 je turizem povsem zastal, ne le v Sloveniji, pač pa po celotni zemeljski obli. Enako pa je bilo tudi s prireditvami, kar 
pa ne pomeni, da nismo načrtovali nekaterih aktivnosti za vnaprej. Verjeli smo, da se bodo ukrepi slej ko prej sprostili, da bo epidemija 
mimo, da pa bodo posledice. Glede turizma smo napovedali, da bodo Slovenci bolj kot kdaj koli poprej ostali doma – ne le zaradi mo-
rebitnih nevarnosti, pač pa tudi zaradi pomanjkanja denarja. Tretja okoliščina pa je to, da bo država, ki je  prepoznala težave v turizmu 
in gostinstvu podelila vavčerje, ki jih bomo lahko vnovčili le doma. Žal imamo premalo nastanitev, ki bi omogočale bolj množičen 
priliv turistov z vavčerji  in s tem prihodkov v drugih s turizmom povezanih dejavnostih, a nekaj tega bo gotovo tudi pri nas. STO je s 
kampanjo Moja Slovenija in Zdaj je čas povabila Slovence, da ostanemo doma in odkrivamo lastne skrite in nepoznane destinacije ter 
kotičke. Je pa po drugi strani bolj poskrbela za velike nastanitve kot za majhne.
Tako smo v času Covida pripravili oglaševalsko akcijo, ki jo izvajamo od konca sprostitve ukrepov – po 4.maju, s katero želimo vabiti 
na destinacijo Jeruzalem Slovenija in izpostavljamo naše odlične vsebine. Promocija je na vseh medijih, obšli smo edino TV oglase, 
ker so resnično dragi, morda pa bo za njih ostalo nekaj denarja za jesenska dogajanja – martinovanje.
Verjamemo, da je že majski obisk pokazal, da se prebujamo v nove čase, saj so bili slovenski obiskovalci v preteklosti bolj redki in 
veseli.  Tudi odziv občinskih služb in zlasti župana, ki je našo pobudo, da pripeljemo  na destinacijo ponudnike – stojničarje, ki bodo 
obogatili ponudbo in poskrbeli za dogajanje vsaj za vikend, sprejel in zadeva je zelo lepo zaživela. Verjetno bo potrebno v visoki turi-
stični sezoni poskrbeti še za kaj drugo, ne le za vikend ponudbo. Ampak to bo pokazal čas. 
Digitalna kampanja po socialnih omrežjih je že v prvem mesecu dosegala visoko nadpovprečne rezultate, nato smo zadevo podprli 
še s tiskanimi oglasi v najpomembnejših medijih kot so Liza, Maja, Vklop – Stop, Zarja- Jana, Novice Svet 24 itn., vse v lasti največje 
medijske hiše Media 24. Obiskala nas je ekipa Revije Avtodom, ki bo pripravila veliko reportažo in izpostavila naše lepo urejene PZA. 
O nas bo poročal tudi radio. Ekipa Vala 202 bo v turistični oddaji iskala paralelo z Jeruzalemom v Sveti deželi. Najbolj smo veseli naših 
dobrih prijateljev, Sekcije turističnih novinarjev Slovenije, ki so nam že lani pomagali narediti medijski preboj in so nam obljubili, da 
bodo poleti spet tukaj.
V oglasni kampanji izpostavljamo, da je doma res najlepše, da želimo obiskovalcem ustvariti res neka nova, pristna in nepozabna do-
živetja in  da je pri nas resnično zelena destinacija, ki nudi popoln odklop. Kampanjo krasi izjemna stopnja ogleda, kar 45,92%. Skoraj 
polovica uporabnikov oglasa torej ni preskočila takoj po pričetku, ampak je nadaljevala z ogledom. To je zmes dobrega targetiranja, 
timinga kampanje in kvalitetnega videa. Naj zapišemo, da je povprečni t.i. view rate na kampanjah, ki se generirajo po spletu od 15 % 
do 31 %.
Poletje v Ormožu bo prišlo, prišlo pa bo tudi festivalsko dogajanje Ormoško poletje. Kako in kaj – pustimo se presenetiti. Verjamemo, 
da vam bo všeč. Nenazadnje, predstave bodo brez vstopnine, pa upajmo tudi brez mask.
Načrtujemo proslavo ob dnevu državnosti z zasedbo Brassband, tudi sv. maša za domovino na Humu bo kot obi-
čajno,  otroško predstavo,  Rožmarinkin festival skupaj s Športno šolo DADA in animatorji, koncert skupi-
ne Šukar, predstavo Tadeja Toša in za konec Jazzva zasedbo, ki nas bo 5.julija ponesla v pravo poletno vzdušje.  
Morda za julij pripravimo še kaj – tako omenimo, da pripravljajo svoj dan in koncert PGD Hardek, pa tudi KOŠ.  Študen-
ti bodo z OFAK-om poskrbeli za glasbene in kulinarične poslastice. Napoved dogodkov bo radijska, spremljajte nas na FB 
TIC Ormož, lahko pa pridete tudi pogledat obnovljeni TIC v grajskem poslopju in nas tam povprašate, kaj se pripravlja. 

Lepo vabljeni na dogodke! 

Andreja Brglez
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KO REČEŠ, DA JE ŽIVLJENJE LEPO.
Želimo si biti del tvojih zgodb, lepih spominov in novih načrtov.

www.jeruzalem-slovenija.si
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Spoznavamo lokalne ponudnike destinacije 
Jeruzalem Slovenija s Tržnice Ormož

Kmetija Kumer se nahaja v čudoviti vasici Trgovišče, ob glavni cesti Ormož – Ptuj, na nadmorski višini okrog 200 m. V vasici 
delujejo različna društva, kmetije in podjetja. 
Razgled, ki seže daleč naokrog, se večkrat ustavi ob pogledu na grič, kjer stoji grad Velika Nedelja, v katerem se nahaja etno-

loška zbirka, ki obsega več sto predmetov, ki ohranjajo dediščino naših prednikov. Z zbirko upravlja Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. 
Lahko si jo ogledate v odpiralnem času. V neposredni bližini je najstarejša stavba v Veliki Nedelji, cerkev sv. trojice, ki je obstajala že 
konec 12. stoletja kot majhna kapela in Osnovna šola Velika Nedelja, ki jo obiskujejo med drugimi tudi otroci iz Trgovišča. V Trgo-
višču prevladuje kmetijska panoga, saj ima naselje veliko kmetijskih zemljišč, del je opremljen z namakalnim sistemom in pokrit z 
rastlinjaki.
Kmetija Kumer je usmerjena v pridelavo sadik in zelenjave. Ne uporabljajo herbicidov, saj pridelujejo po navodilih integrirane pride-
lave. Čez leto v rastlinjakih in na njivah pridelajo 15 – 30 vrst zelenjave. S kmetovanjem so se ukvarjali že njihovi predniki in družina 
Kumer to tradicijo nadaljuje. Do leta 1990 je bila kmetija usmerjena v živinorejo – pridelavo mleka. Po letu 1990, ko so vsi trije otroci 
študirali, so uvideli, da morajo nekaj spremeniti, saj je dohodek od mleka bil premalo za obstoj kmetije. V letu 1995 so prodali krave in 
kmetijo preusmerili v pridelavo zelenjave. Odločitev se je izkazala za pozitivno, tako so leta 1997 postavili prvi rastlinjak in leta 2000 
drugega. Zelenjavo so prodajali na tržnicah in doma, kar delajo še danes. Njihovi pridelki so na razpolago doma na kmetiji, na Tržnici 
Ormož in v Slovenski Bistrici. Na Tržnici Ormož so prisotni s svojo ponudbo vsak petek med 8.00 in 12.00. Vabljeni, da jih obiščete.
Od leta 2000 so vsako leto prejemnik certifikata za pridelavo zelenjave po smernicah integrirane pridelave in imajo dovoljeno uporabo 
pikapolonice kot dokaz pravilne pridelave. Leta 2018 so pridobili certifikat Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija (KBZ JS), 
ki potrjuje kakovost pridelkov s kmetije.
Med mnogimi spomini, ki jih imajo na kmetiji, je obisk predstavnikov Evropske investicijske banke in obisk predstavnikov Poljop-
rivredne fakultete iz Zagreba z dr. Černetovo, iz Ljubljane. Njihov cilj so zadovoljne stranke in čim bolj pestra ponudba. Kmetijo radi 
obiskujejo domačini, društva in aktivi iz različnih predelov Slovenije in tujine, medijske hiše idr.
Kmetija Kumer, Kumer Zvonka in Vekoslav, Trgovišče 17, 2274 Velika Nedelja
M 031 438 006
EP: kmetijakumer@siol.net Anita Bolčevič
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OBČINA ORMOŽ in NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

o b j a v l j a t a 

R  A  Z  P  I  S
za subvencioniranje  obrestne mere in stroškov odobritve kratkoročnega kredita za nakup repromateriala in financiranje teko-

čih stroškov primarne kmetijske proizvodnje za leto 2020

Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Ormož za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 10/15 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

26/2020) in Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči št. K-M004-5883687-2020.
Sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja se dodeljujejo v obliki subvencioniranja obrestne mere in 

stroškov odobritve kredita.

Namen ukrepa Subvencioniranje  obrestne mere in stroškov odobritve kratkoročnega kredita za nakup repromateriala in finan-
ciranje tekočih stroškov primarne kmetijske proizvodnje je ponovno vzpostaviti vzpodbudno podporno okolje za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja ter vzpostavitev olajšanega dostopa do ugodnejših virov financiranja pod ugodnejšimi 
finančnimi pogoji od tržnih.

Višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kreditov  znaša 4.000,00 EUR.
Sredstva za  subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Ormož.

Upravičeni stroški: Subvencija obresti in stroškov odobritve kredita se lahko odobri za najetje kredita za naslednje upravičene 
stroške s področja primarne kmetijske proizvodnje:

1. stroški nakupa repromateriala za primarno proizvodnjo (semena, mineralna gnojila, pesticidi…),
2. obratni stroški vezani na primarno proizvodnjo (stroški elektrike, vode, najemnine…),
3. stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so potrebni za poslovanje kmetijskega gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko 
    proizvodnjo (strojne in knjigovodske storitve,…),
4. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk tega odstavka, če ni povračljiv.

Intenzivnost pomoči: subvencija obrestne mere in stroškov odobritve kredita v višini 100 %. 
Občina.

Pomoč bo dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013.

Obdobje upravičenosti: Upoštevajo se le računi in pogodbe za upravičene stroške, ki so nastali od 12. 3. 2020 do roka za oddajo 
vloge, ki je do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 15. 11. 2020.

Informacije o upravičencih, pogojih za pridobitev sredstev, pogojih banke, potrebni dokumentaciji so objavljene na spletni strani 
Občine Ormož www.ormoz.si. 

Navodila in informacije dobijo prosilci na NLB d.d.: 
Natalija Fras, tel. št.: +386 (0)2 515 4311, email: natalija.fras@nlb.si ali  

Darja Berke, tel. št.: +386 (0)2 515 4198, email: darja.berke@nlb.si 

Vlogo za dodelitev kredita po tem razpisu upravičenci osebno ali s priporočeno pošto oddajo 
v NLB d.d., v  Podravsko Pomursko regijo, sedež Titova cesta 2, 2000 Maribor ali 

v NLB d.d., v Poslovanje z mikro podjetji, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota.

Številka: 403-2/2020 04 20
Ormož, dne 18. 5. 2020
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OBČINA ORMOŽ in NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

o b j a v l j a t a 

R  A  Z  P  I  S
za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož 

za leto 2020

Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v 
občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/16, 4/18 in 15/19 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2020) in Mnenja o 

shemi »de minimis« pomoči Pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož, št. M001-5883687-2014/II.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo v obliki subvencioniranja obrestne mere in stroškov odobritve 

kredita.

Namen razpisa je, da se z ukrepom subvencioniranja obrestne mere in stroškov odobritve kredita ponovno vzpostavi vzpodbudno 
podporno okolje za delujoča podjetja in možnosti za obstoj in rast podjetij ter da se olajša dostop do virov financiranja pod ugo-

dnejšimi finančnimi pogoji od tržnih.
Pomoč de minimis se prednostno dodeljuje za projekte, ki zasledujejo naslednje cilje:

1. ohranjanje poslovanja podjetij,
2. ohranjanje obstoječih delovnih mest in/ali odpiranje novih delovnih mest.

Višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kreditov  znaša 6.000,00 EUR.
Sredstva za  subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Ormož.

Upravičeni stroški: Subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita se dodeljujejo za najetje kredita za naslednje 
upravičene stroške na področju malega gospodarstva:

1. stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
2. stroški nakupa opreme in strojev,
3. stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
4. obratni stroški,
5. stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so potrebni za poslovanje poslovnega subjekta (storitve zunanjega 
     računovodskega servisa…),
6. davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih točk tega odstavka, če ni povračljiv.

Intenzivnost pomoči: subvencija obrestne mere in stroškov odobritve kredita v višini 100 % brez DDV. Občina Ormož bo podelila 
subvencijo obrestnih mer in stroškov odobritve kredita do 2.000 EUR kredita.

Subvencija obrestne mere in stroškov odobritve kredita se nameni za isti projekt oziroma program le enkrat in se podeljuje v skladu 
s pravilom de minimis.

Obdobje upravičenosti: Upoštevajo se le računi in pogodbe za upravičene stroške, ki so nastali od 12. 3. 2020 do roka za oddajo 
vloge, ki je do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 15. 11. 2020.

Informacije o pogojih za pridobitev sredstev, pogojih banke in potrebni dokumentaciji so objavljene na spletni strani Občine Ormož 
www.ormoz.si.

Rok za vložitev prošenj je do porabe razpoložljivih sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov odobritve kredita oz. 
najkasneje do vključno 15. 11. 2020.

Navodila in informacije dobijo prosilci na NLB d.d.: 
Natalija Fras, tel. št.: +386 (0)2 515 4311, email: natalija.fras@nlb.si ali  

Darja Berke, tel. št.: +386 (0)2 515 4198, email: darja.berke@nlb.si 

Vlogo za dodelitev kredita po tem razpisu upravičenci osebno ali s priporočeno pošto oddajo 
v NLB d.d., v  Podravsko Pomursko regijo, sedež Titova cesta 2, 2000 Maribor ali 

v NLB d.d., v Poslovanje z mikro podjetji, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota.

Številka: 403-1/2020 04  18
Ormož, dne 22. 4. 2020
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Krajevna skupnost Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož     J  A  V  N  I     R  A  Z  P  I  S     Plaket in priznanj Krajevne skupnosti Ormož za leto 2020

   Krajevna skupnost Ormož bo na svečanosti ob prazniku KS, ki bo v mesecu septembru 2020, podelila plakete in priznanja za večletno izjemno 
uspešno delo in dejanja, ki pomembno prispevajo k boljšemu, h kvalitetnejšemu in k polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož ne 
glede na področje delovanja.
   Dobitniki so lahko posamezniki, društva in druge organizacije, ki ustrezajo kriterijem PRAVILNIKA O PODELITVI PLAKET IN PRIZNANJ 
Krajevne skupnosti Ormož, katerega je sprejel Svet KS Ormož na svoji 4. redni seji dne 22. 4. 2015.
   Predloge za plakete in priznanja lahko podajo fizične in pravne osebe, organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati 
samega sebe. Politične stranke ne morejo podajati predlogov.
   Predlog za plaketo ali priznanje mora vsebovati:
− podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv, naslov, ime odgovorne osebe …),
− podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, osnovni podatki o dosedanjem delu),
− jasno opredelitev – se predlaga za plaketo, priznanje ali oboje,
− pisno utemeljitev predloga z dokazili,
− pisno soglasje kandidata k prijavi.
   Izbor kandidatov se opravi v roku 10 dni po zaključku razpisnega roka in je v izključni pristojnosti komisije.
Vabimo vas, da podate pisne predloge za:
− Naziv častnega krajana Krajevne skupnosti Ormož,
− Plaketo Krajevne skupnosti Ormož,
− Priznanje Krajevne skupnosti Ormož,
− Priznanje Krajevne skupnosti Ormož s knjižno nagrado.

Predloge z obrazložitvijo podajte najkasneje do 20. 7. 2020 v zaprti kuverti na naslov:
KS Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož, s pripisom »PREDLOGI ZA PRIZNANJA KS«.

Predsednik KS Ormož: Vlado Hebar, l. r. Predsednik komisije: Slavko Petek, l. r.

3. javni poziv iz EKSRP – LAS UE ORMOŽ
LAS UE Ormož je s 15.6.2020 objavil 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS UE Ormož iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
Okvirna višina skupnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje po ukrepih znaša do 117.779,78 €, delež sofinanciranja upravičenih stroškov za 
operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80 %.
Razpisana sredstva so razporejena po naslednjih ukrepih:

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov Javne razvojne agencije Občine Ormož, Vrazova ulica 
9, 2270 Ormož do 30. 7. 2020 do 24. ure ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja Javne razvojne agencije Občine Ormož, Vrazova ulica 9, 
2270 Ormož, do 30. 7. 2020, do 12. ure.
Informacije o javnem pozivu so možne:
po elektronsko pošti: info@las-ue-ormoz.si.,
na sedežu vodilnega partnerja (Vrazova ul. 9, Ormož),
po telefonu: 02 741 53 52 v ponedeljek, torek in četrtek med 7. in 15. uro, v sredo med 7. in 17. uro in v petek med 7. in 12. uro.
Celoten razpis skupaj z razpisno dokumentacijo bo objavljen na spletni  strani LAS UE Ormož, zavihek javni pozivi, na povezavi: http://www.
las-ue-ormoz.si/3-javni-poziv-las-ue-ormoz-esrr/

JARA Ormož

Krajevna skupnost Ormož 
Skolibrova 17 
2270 Ormož 
 

J  A  V  N  I     R  A  Z  P  I  S 
Plaket in priznanj Krajevne skupnosti Ormož za leto 2020 

 
 Krajevna skupnost Ormož bo na svečanosti ob prazniku KS, ki bo v mesecu septembru 
2020, podelila plakete in priznanja za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki pomembno 
prispevajo k boljšemu, h kvalitetnejšemu in k polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu 
KS Ormož ne glede na področje delovanja. 
 Dobitniki so lahko posamezniki, društva in druge organizacije, ki ustrezajo kriterijem 
PRAVILNIKA O PODELITVI PLAKET IN PRIZNANJ Krajevne skupnosti Ormož, 
katerega je sprejel Svet KS Ormož na svoji 4. redni seji dne 22. 4. 2015. 
 Predloge za plakete in priznanja lahko podajo fizične in pravne osebe, 
organizacije, skupine ali posamezniki. Nihče ne more predlagati samega sebe. Politične 
stranke ne morejo podajati predlogov. 
 Predlog za plaketo ali priznanje mora vsebovati: 
− podatke o predlagatelju (ime in priimek oz. naziv, naslov, ime odgovorne osebe …), 
− podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, osnovni 
podatki o dosedanjem delu), 
− jasno opredelitev – se predlaga za plaketo, priznanje ali oboje, 
− pisno utemeljitev predloga z dokazili, 
− pisno soglasje kandidata k prijavi. 
 Izbor kandidatov se opravi v roku 10 dni po zaključku razpisnega roka in je v izključni 
pristojnosti komisije. 
Vabimo vas, da podate pisne predloge za: 
− Naziv častnega krajana Krajevne skupnosti Ormož, 
− Plaketo Krajevne skupnosti Ormož, 
− Priznanje Krajevne skupnosti Ormož, 
− Priznanje Krajevne skupnosti Ormož s knjižno nagrado. 
 
Predloge z obrazložitvijo podajte najkasneje do 20. 7. 2020 v zaprti kuverti na naslov: 
KS Ormož, Skolibrova 17, 2270 Ormož, s pripisom »PREDLOGI ZA PRIZNANJA 
KS«. 
 
Predsednik KS Ormož:              Predsednik komisije: 
    Vlado Hebar, l. r.                                                                         Slavko Petek, l. r. 
 
 
 

I Z J A V A 
 

Spodaj podpisani ____________________, stanujoč 

______________________________________, soglašam k predlogu 

______________________________________________ za dobitnika 

__________________________________ Krajevne skupnosti Ormož za leto 2020. 

         Podpis 
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Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 49, junij 2020

Rešitev križanke: MAREC 2020  
Vodoravno: VIKONT, ETAŽERA, LINARES, ČIST, OST, ARKO, ANKA, GLAVKONIT, AT, LAN-
TAN, VARL, APNO, OKARINA, SS, MAČAK, KIJ, BUGOJNO, IŠKA, SEB, ISKRA, ICO, RAROG, 
AMULET, OČ, BG, KEK, LOKVANJ, ITALIKA, NAAB, TANIN, ROKAVA, ALAVA, TRASAT. 
GESLO KRIŽANKE: ČIST AVTOMOBIL 

Nagrajenci: Nagrajenci so že bili obveščeni po pošti.
1. nagrada: Alojzija Štrucl, Veliki Brebrovnik 113, 2275 Miklavž pri Ormožu,  
2. nagrada: Pintarič Maks, Mihovci pri Veliki Nedelji 22a, 2274 Velika Nedelja, 
3. nagrada: Boris Rajh, Svetinje 7, 2259 Ivanjkovci     

Rešitev križanke – geslo iz osenčenih 
polj prepišite na dopisnico in jo do petka, 
3.7.2020  pošljite na naš naslov: Občina 
Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 
Sponzor nagradne križanke je 
Moja Biodežela, Zvonko Pukšič, Jastrebci 
62a, 2276 Kog. 

1. nagrada: karton bio rdeče pese 6 kozarcev
2. nagrada: karton bio rdeče pese 2 kozarca
3. nagrada:karton bio rdeče pese 2 kozarca

 

AVTOR: 
Jože 

Borko 
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OKLEŠČENA 
VEJA, 

OKLEŠČEK 
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AMERIŠKI 
IGRALEC 
(ALAN) 
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    Delamo za ljudi nove dobe. 

Zvonko Pukšič, dopolnilna dejavnost na kmetiji
Jastrebci 62a | 2276 Kog | Slovenija
primoz@moja-biodezela.com | www.moja-biodezela.com 

T 386 2 719 62 96 | M 031 390 890| F 386 2 719 64 96 




