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Poštnina plačana pri pošti 2270 Ormož

Matere spočnejo naše življenje. Nasnujejo naše bivanje. Učijo nas plesti desne in leve zanke.
Dajo nam osnovne vzorce. 

Toda dobre matere, takšne, kot si ti; nam čez nekaj časa podajo pletilke in rečejo: 
»Tam je svet, ljuba moja, ljubi moj. Poišči si nove odtenke, nove vzorce. Naredi si svoje življenje.«

Vse lepo ob materinskem dnevu!

Vabilo

Dragi starši, 
vljudno vabljeni na 

proslavo ob materinskem 
dnevu, ki bo v nedeljo,  
27. marca 2022, ob 15. 
uri v Kulturni dvorani 
Miklavž pri Ormožu. 

Vljudno vabljeni! 

Foto: Ciril Ambrož
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Publikacija VIZ Vrtca O
rm

ož 

VKLJU
ČEVAN

JE O
TRO

K V VRTEC 
 

O
troci pričnejo obiskovati vrtec z dnem

, opredeljenim
 v pogodbi. Takrat prič-

nem
o tudi s postopnim

 uvajanjem
 otroka v vrtec. Zato vam

 svetujem
o, da 

tem
u prilagodite svoje obveznosti in dolžnosti.  

 
Priporočam

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

 porodijo, pogovorite z 
vzgojiteljico vašega otroka. Čim

 boljše je m
edsebojno zaupanje (starši, vzgoji-

teljica, otrok), tem
 uspešnejše bo sodelovanje. 

 
Priporočam

o vam
 tudi posvet ali pogovor s svetovalno delavko vrtca. 

 
Priporočam

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

azali. Enako 
velja za obutev. N

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

 
V prim

eru izostankov otrok se za dneve odsotnosti odbijajo le sorazm
erni 

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

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

M
ia H., 2 leti (Vrtec O

rm
ož) 

»Igra z barvo« 

Stran 5 
Publikacija VIZ Vrtca O

rm
ož 

SREČAN
JA S STARŠI  

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

i delavci vrtca, s svetovalno delavko 
in ravnateljico. 

 

LU
TKO

VN
I ABO

N
M

A  

 

PO
STO

PN
O

 U
VAJAN

JE O
TRO

K  
v novo okolje in nov kolektiv. 

 

O
BO

GATITVEN
E DEJAVN

O
STI  

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

sov otrok). 

 

PLAVALN
I TEČAJ  

za otroke pred vstopom
 v šolo. 

Ekološka ozaveščenost je del našega dela in 
življenja v vrtcu. 

 

N
a ravni posam

eznih enot oz. oddelkov iz-
vajam

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

čim
o za življenje, Bralna pism

e-
nost, V objem

u besed, M
ali sonček, Varno s 

soncem
, Tradicionalni slovenski zajtrk in 

drugi projekti. 

 

Svetovanje staršem
,  

skrb za otroke s posebnim
i potrebam

i 
(defektolog, psiholog, logoped, …

). 

 

Zagotavljam
o zdravo in po potrebi tudi diet-

no prehrano. 

PO
SEBN

O
STI N

AŠIH VRTCEV  

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

o  CELO
DN

EVN
I program

 
(6-10 ur). O

troke v skladu z zakonodajo razporejam
o v  

HO
M

O
GEN

E in HETERO
G

EN
E O

DDELKE za 2 starostni obdobji: 
 

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

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

in KO
M

BIN
IRAN

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

 občine ustanoviteljice, pa lahko oblikujem
o tudi: 

- PO
PO

LDAN
SKI O

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

- IZM
EN

SKI O
DDELEK, če je v posam

ezni enoti vpisanih vsaj 12 otrok,  
- SKRAJŠAN

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

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

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

otrok. 
Posebnost skrajšanega in krajšega program

a je m
ožnost izbire kosila. 

 

 

_____________________________________________________________________________   

OSNOVNA  ŠOLA   VELIKA  NEDELJA  

Velika Nedelja 13 

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

  

PUBLIKACIJA 
CENTRALNA  ŠOLA  VELIKA  NEDELJA 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  PODGORCI 
VRTEC  PODGORCI 

za šolsko leto 2017/18 
 

Izdelali: 
ravnatelj: Anton ŽUMBAR, prof. 

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

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

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

RAZPIS ZA VPIS OTROK V 
VRTEC IVANJKOVCI 

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Osnovna šola IVANJKOVCI vabi k vpisu starše predšolskih 
otrok, ki želijo vključiti svoje otroke v VIZ enoto Ivanjkovci 

za šolsko leto 2022/2023.

VPIS BO POTEKAL OD 11. DO 13. APRILA 2022

V ČASU OD 9.00 DO 16.00 V PROSTORIH VRTCA 
IVANJKOVCI (stari del).

Vlogo za vpis lahko oddate vsi starši, ki nameravate 
vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2022/2023, 
ne glede na to, kdaj bo otrok dejansko vstopil v vrtec. 

Vrtec bo izvajal program za otroke v starosti od 
dopolnjenih 11 mesecev do vstopa v šolo.

Starši najdete vlogo za vpis na spletni strani 
OŠ IVANJKOVCI, pri vodji enote vrtca Ivanjkovci in v 

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

ter davčne številke.

Vlogo lahko posredujete tudi po navadni pošti ali na 
elektronski naslov tina.turin@os-ivanjkovci.si.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

Ravnateljica: Nada Pignar, prof.

VABILO K VPISU OTROK V VRTEC MIKLAVŽ PRI 
ORMOŽU Z ODDELKOM KOG ZA ŠOLSKO LETO 

2022/2023

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu vabi k vpisu starše/
skrbnike predšolskih otrok, ki želijo vključiti svoje otroke v 
VIZ enoto Miklavž pri Ormožu z dislocirano enoto Kog za  

šolsko leto 2022/23.

VPIS BO POTEKAL 30. IN 31. 3. 2022, IN SICER
• V SREDO, 30. MARCA, OD 11.00 DO 16.00 
   (V VRTCU MIKLAVŽ);
• V ČETRTEK, 31. MARCA, OD 11.00 DO 16.00  
   (V VRTCU KOG).

Zaradi lažjega upoštevanja higienskih ukrepov 
starše/skrbnike vljudno prosimo, da se za svoj termin vpisa 

predhodno dogovorijo s svetovalno delavko na 
tel. št: 02 741 63 54 ali po elektronski pošti: nadja.curk@
guest.arnes.si. Izpolnjeno vlogo za vpis lahko oddajo tudi 

po pošti. Vloga se nahaja na spletni strani šole.
Vlogo za vpis lahko oddate vsi starši/skrbniki, ki namera-

vate vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2022/23, ne 
glede na to, kdaj  bo otrok dejansko vstopil v vrtec. Vrtec 
bo izvajal program za otroke v starosti od dopolnjenih 11 

mesecev do vstopa v šolo.
Vljudno vas prosimo, da s seboj k vpisu prinesete EMŠO in 

davčni številki obeh staršev ter EMŠO otroka.
O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

VABLJENI.

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC PODGORCI PRI 
OŠ VELIKA NEDELJA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

Osnovna šola Velika Nedelja vabi k vpisu starše pred-
šolskih otrok, ki želijo vključiti svoje otroke v VIZ enoto 

Podgorci za šolsko leto 2022/23.

VPIS BO POTEKAL 5. IN  6. APRILA 2022:
• V TOREK, 5. APRILA OD 8.00  DO 16.00 
   (V VRTCU PODGORCI)
• V SREDO, 6. APRILA  OD 8.00  DO 16.00  
   (V VRTCU PODGORCI)

Vlogo za vpis lahko oddate vsi starši, ki nameravate 
vključiti otroka v vrtec tekom šolskega leta 2022/2023 ne 
glede na to, kdaj  bo otrok dejansko vstopil v vrtec. Vrtec 

bo izvajal program za  otroke v starosti od dopolnjenih 11 
mesecev (v kolikor ne uveljavljate več pravice do staršev-

skega dopusta) do vstopa v šolo. Če bo v vrtec vpisanih več 
otrok, kot je prostih mest, bo o  sprejemu le-teh odločala 

komisija.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.
Stanislav Bezjak, ravnatelj

Publikacijo izdal:   VIZ VRTEC ORMOŽ 

Pripravila in uredila:  Nataša Gregur 

Število izvodov:  spletna oblika 

Leto izdaje:   nov. 2017 

Tisk:     VIZ Vrtec Ormož,  

    Dobravska ulica 13 a,  

    2270 Ormož 

 

Tinka Š., 5 let (Vrtec Velika Nedelja)  

»Moj dom« 

Nov. 2017 

OBVESTILA ZA STARŠE 

PUBLIKACIJA VIZ VRTCA ORMOŽ 

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

»Moja družina« 

 

VPIS OTROK NOVINCEV V VIZ VRTEC ORMOŽ 
 
Spoštovani. 
VIZ Vrtec Ormož z enoto Velika nedelja vabi k vpisu otrok novincev (otroci, ki vrtca še ne obiskujejo) za 
šolsko leto 2022/2023. Vpisi bodo potekali v naslednjih dneh in na naslednjih lokacijah. 
 

Dan enota vrtca ura 

PONEDELJEK, 28. 3. 2022 VRTEC ORMOŽ 
večnamenski prostor 

12.00 - 16.30 
popoldne 

TOREK, 29. 3. 2022 VRTEC VELIKA NEDELJA 
večnamenski prostor 

7.30 - 11.00  
dopoldne 

SREDA, 30. 3. 2022 VRTEC ORMOŽ 
večnamenski prostor 

7.30 - 11.00 
dopoldne 

ČETRTEK, 31. 3. 2022 VRTEC VELIKA NEDELJA 
večnamenski prostor 

12.00 - 16.30 - 
popoldne 

PETEK, 1. 4. 2022 VRTEC ORMOŽ 
večnamenski prostor 

7.30 -11.00 
dopoldne 

OTROKA LAHKO VPIŠETE TUDI NA DALJAVO- izpolnjeno vpisno polo, ki jo najdete na spletni strani vrtca 
pošljite na e-naslov zana.milickovic@vrtec-ormoz.si.  

V vrtec sprejemamo otroke z dopolnjenimi 11 meseci starosti do vstopa v šolo. Vpis opravite tudi starši 
otrok, ki bi vrtec pričeli obiskovati med šolskim letom 2022/2023, ker bomo otroke med letom lahko 
vpisovali le v primeru prostih mest. Pri vpisu potrebujete EMŠO otroka ter EMŠO staršev.  
 
Za več informacij lahko pokličete na tel.: 02/ 741 14 16 (tajništvo) ali 02/741 06 02 (svetovalna služba) 
 

VABLJENI! 
Uprava VIZ Vrtca Ormož 

 
 
 
 
Vpisi bodo potekali v večnamenskem prostoru naših enot, kjer bo omogočeno tudi redno prezračevanje prostora in 
razkuževanje opreme. 
Starši, ko pristopate k vpisu, v prostore vrtca vstopate posamično in skozi za to določen vhod.  
Vstop v prostore vrtca je dovoljen le z zaščitno masko, pred vstopom si morate obvezno razkužiti roke. 
Če se bodo pojavljale čakalne vrste, skrbite za primerno razdaljo med čakajočimi (1,5 do 2m) in uporabljajte 
zaščitno masko. Razdaljo vzdržujte tudi do naših zaposlenih. 
V času vpisov obiski v drugih prostorih vrtca niso dovoljeni. 
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Pozdravljene drage bralke in dragi bralci,
čeprav naše Ormoške novice izhajajo samo štirikrat na leto, se mi zdi, da pošljem v nabiralnike en izvod in že počasi iščem ideje 
in članke za naslednjega. Res hitro gre čas, hitro mine mesec, še hitreje minevajo leta. Hitro se obračajo tudi letni časi. In glede 
na podnebne spremembe, ki se zadnja leta dogajajo, smo še bolj priča temu, kako nemočni smo proti naravi … Čeprav nam zima 
ni dala skoraj nič snega, proti temu ni bilo moč storiti nič, sedaj ko se narava prebuja v pomladnih, toplih sončnih žarkih, si pa 
želimo, da čez mesec ali dva ne pride spet pozeba in uniči vsega, kar bo takrat v naših sadovnjakih, poljih, vinogradih in vrtovih že 
raslo. Tako nas skozi vse leto narava opominja, kako lepo je potrebno ravnati z njo. V ta namen so se tudi letos zvrstile že številne 
čistilni akcije, da smo pobrali smeti, ki se nabirajo po naših gozdovih, travnikih in poteh. Upam da bo tega v prihodnje čim manj, 
saj imamo v ta namen postavljenih veliko »otokov«, kjer lahko brezplačno odvržemo vse, česar ne potrebujemo več. In bolj se 
bomo tega navadili, bolj nam bo narava hvaležna. 

Zraven čistilnih akcij, ki so se odvijale, je v naših Novicah veliko drugih dogodkov, ki so potekali na Ormoškem v tem času. Kot 
vsako leto, so tudi letos bila podeljena priznanja in plakete Ksavra Meška,  v času kulturnega praznika so bile pripravljene tudi 
razstave naših umetnikov in fotografov,  nikakor pa ne smemo pozabiti na pustni čas, ki se ga je ustrašila še korona in nam vsem 
nagodila z ublažitvijo vseh koronaukrepov ter nam privoščila malo več pustni norčij in veselih pustnih mask, ki so se tudi po 
Ormožu sprehodile v neorganizirani povorki in tako prinesle veliko nasmehov na obraze. Ne smemo pa pozabiti na naše šole in 
vzgojne ustanove, ki so zelo dejavne in se trudijo po najboljših močeh. Vsekakor pa ne pozabite na Dan sajenja medovitih rastlin, 
v svoje lončke ali gredice posadite kakšno medovito rastlino in s tem zagotovite dodaten vir medičine našim pridnim delavkam 
čebelam. Skratka v novicah se bo našlo polno raznolikega branja, zato vam želim prijetno prebiranje. 

Za nami je pa že tudi praznik vseh žena in deklet – 8. marec; upam da je bil ta dan vsaj malo drugačen od ostalih. Svoj dan so pa 
praznovali tudi naši moški, »naši mučeniki«.  25. marca bodo pa praznovale vse mame tega sveta.  Zato vsem mamam in babicam 
želim lep materinski dan. Naj bo ta dan prijeten, obdan z nasmehi, srečo in ljubeznijo. Naj se vse mame tega sveta zavedajo, kako 
pomembna naloga v življenju nam je bila podana – biti mama svojim otrokom.   

Biti starš je najtežja naloga na svetu. 
Ni namreč preprosto otroku podariti krila, 
da odleti stran od nas 
in mu hkrati dati korenine, 
da ve, kam se mora vrniti.   

Lepe pomladne dni vam želim, 

Alenka Lah
odgovorna urednica 

Kolofon

Uredniški odbor si pridržuje pravico spremembe naslovov, izbire in 
krajšanja člankov. 

Izdajatelj: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 
Odgovorna urednica: Alenka Lah. 
Uredniški odbor: Tina Erhatič, Nino Miličić, Irma Murad, 
Barbara Podgorelec.  
Lektoriranje: Marinka Vnuk.  
Naklada: 4250 izvodov. 
Tisk: Tiskarna Ekart, d. o. o., Spodnje Jablane 19, 2326 Cirkovce, 
https://www.tiskarna-ekart.si/

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

Obvestila uredniškega odbora

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

Glede na predviden izid naslednje številke vas prosimo, da pošljete 
prispevke najkasneje do 16.5.2022.  Prispevki naj bodo podpisani in opre-
mljeni s fotografijo dogodka. Vsi prispevki so pred objavo lektorirani.

Dosedanjim avtorjem prispevkov se zahvaljujemo za pomoč pri 
oblikovanju našega glasila in upamo na ponovno sodelovanje.
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Na območju občine Ormož se v letu 2022 pričenjajo 
ali nadaljujejo številne investicije, ki so financirane 
bodisi s pomočjo evropskih, državnih, proračunskih 

sredstev občine ali zasebnih sredstev.

RAZŠIRITEV IN KOMUNALNO OPREMLJANJE 
EKONOMSKO-POSLOVNE CONE ORMOŽ
Leta 2021 se je pričel izvajati projekt Razširitve in komunalne 
ureditve Ekonomsko poslovne cone Ormož, v sklopu katerega 
je bil odkupljen del zemljišč, gradi se komunalna infrastruktu-
ra, v sklopu katere se bodo uredile ceste, pločniki s kolesarskimi 
stezami, fekalna in meteorna kanalizacija, vodovodno omrežje, 
elektro omrežje ter cestna razsvetljava. Na območju poslovne 
cone bo zgrajeno optično omrežje, podjetje Adriaplin bo zgradilo 
tudi plinovodno omrežje. Poslovna cona bo na ta način dobila 
vso potrebno komunalno opremljenost. Izvajalec gradbenih del 
je podjetje KIT-AK gradnje d. o. o. iz Rogaške Slatine. Predvideni 
rok dokončanja del je maj 2022.  Prvi investitorji so že pričeli z 
gradnjo poslovnih objektov.

GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 
Podjetje Infratel d. o. o. iz Ljubljane po dogovoru z Občino Or-
mož izvaja gradnjo najsodobnejšega omrežja na območju Kra-
jevne skupnosti Kog, Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu in 
Krajevne skupnosti Ormož - Frankovci in Pušenci. Gradnja se v 
celoti financira iz sredstev podjetja Infratel d. o. o.

IZGRADNJA STEZE ZA KOLESARJE LIBANJA–
PAVLOVCI–ORMOŽ
Gradnja projekta se je pričela avgusta 2021. Gradi se steza za ko-
lesarje v dolžini dveh kilometrov. Dela izvaja Komunalno podje-
tje Ormož d. o. o. Rok dokončanja del  je junij 2022. 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE– 
ORMOŠKO OMOČJE
Projekt treh občin (Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž) se je 
pričel izvajati decembra 2020. Gradnjo izvaja Komunalno podje-
tje Ormož d. o. o. V okviru projekta se gradi ustrezna infrastruk-
tura za kakovostno oskrbo s pitno vodo in izboljšuje hidravlično 
stanje sistema. Gradnja je predvidena do konca leta 2022, zaklju-
ček projekta je pa predviden v maju 2023.

NADGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA ČISTILNE 
NAPRAVE ORMOŽ

Večje investicije, ki se izvajajo v občini Ormož
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Gradnja se je pričela v letu 2021, v začetku aprila 2022 je pla-
niran zagon poskusnega obratovanja. Izvajalec del je Komunal-
no podjetje Ormož. Po končanih delih bo čistilna naprava imela 
zmožnost čiščenja za 8.000 populacijskih enot in bo s svojim de-
lovanjem ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti. Zaključek 
projekta je predviden maja 2023. 

ENERGETSKA SANACIJA DOMA KULTURE ORMOŽ
Podjetje  GES d. o. o. iz Celja je pričelo z deli na projektu Ener-
getska obnova Kulturnega doma Ormož. V sklopu projekta se bo 
izvedla izolacija temeljev po celotnem obodu ter izvedba drenaže, 
izolacija fasade po celotnem obodu ter nov zaključni sloj fasade, 
zamenjana bodo vsa okna in vrata, uredilo se bo prezračevanje 
objekta, zamenjala se bo obstoječa kurilna naprava s toplotno čr-
palko, zamenjane bodo obstoječe luči z varčnimi LED svetilkami. 
Zaključek del je predviden v avgustu 2022. 

ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OBČINE ORMOŽ Z UE 
ORMOŽ
V začetku leta 2022 se je pričela tudi energetska sanacija objekta 
občinska stavbe Ormož z UE Ormož. Izbrani izvajalec je podje-
tje SGP Kograd d. o. o. iz Šentjanža pri Dravogradu, gradbena 
pogodba je podpisana v vrednosti 743.079,53 EUR. Ker je objekt 
zgrajen pred letom 1900, je energetsko stanje objekta slabše in so 
potrebni sistematični ukrepi za zagotovitev energetske učinkovi-
tosti ter posledično zmanjšanje porabe energije, seveda z upošte-
vanjem zaščite kulturne dediščine Slovenije. Z izvedbo energet-
skih ukrepov se bodo uredila vsa potrebna podporna gradbena, 
strojna ter elektromontažna dela za zagotovitev varnosti ter funk-
cionalnosti objekta. V sklopu energetske sanacije se bodo izvedli 
naslednji ukrepi: izoliranje stropa proti neogrevanem podstrešju, 
zamenjava stavbnega pohištva, izdelava toplotne izolacije fasade 
na dvoriščni strani objekta, izdelava toplotne izolacije tlaka na 
terenu v pritličju, izdelava toplotne izolacije tlakov vkopane kleti, 

sanacija sten proti terenu v kleti, optimiziranje kondenzacije pri 
zgorevanju zemeljskega plina, prezračevalni sistem, zamenjava 
svetilk v objektu, sanacija nepodkletenega dela in energetski mo-
nitoring. Na objektu se bo vgradilo tudi dvigalo, ki bo omogočilo 
dostop objekta tudi invalidom. Investicija se financira s pomočjo 
evropskih kohezijskih sredstev, občinskega proračuna in sredstev 
Ministrstva za javno upravo v deležu, saj ima v tem objektu svoje 
prostore tudi Upravna enota Ormož. Zaključek del se predvideva 
do konca meseca septembra 2022.

UREDITEV PARKA PRI AVTOBUSNI POSTAJI V ORMOŽU
Dela na projektu so se pričela izvajati julija 2021, izvajalec del 
je Komunalno podjetje Ormož d .o. o. V sklopu projekta so bili 
zgrajeni novi betonski parapeti/zidovi z delno ohranitvijo Mo-
škonovih elementov, fontana, površine za igrala, na novo se je iz-
vedla še urbana zasaditev. Zaključek del je predviden aprila 2022. 

NADGRADNJA PRIMARNEGA ČIŠČENJA NA 
RASTLINSKI ČISTILNI NAPRAVI SODINCI
V mesecu marcu se je pričela nadgradnja primarnega usedalni-
ka s tremi AB posodami za predčiščenje odpadne vode, dodatna 
namestitev mehanskih grabelj za odstranjevanje trdih delcev iz 
odpadne vode pred obstoječim usedalnikom ter menjava nasutja 
na rastlinski čistilni napravi Sodinci. Predviden rok za dokonča-
nje del je junij 2022. 

NADGRADNJA ZBIRNEGA CENTRA DOBRAVA 
2020-2022
Zaradi povečanja količin odpadkov in razvrščanja odpadkov 
se je pokazala potreba po nadgradnji zbirnega centra. V sklopu 
projekta se gradijo betonski elementi (boksi za frakcije), pokri-
ti prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena in 
nadstrešnica za kontejnerje. Projekt izvaja Komunalno podjetje 
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Ormož d. o. o., z deli so pričeli junija 2020 in se bodo zaključila 
predvidoma septembra 2022. 

UREDITEV SREDICE KROŽIŠČA V ORMOŽU
Septembra 2021 je Republika Slovenija, Ministrstvo za infra-
strukturo, Direkcija RS za infrastrukturo v Ormožu pričelo z 
izvajanjem projekta izgradnje dveh krožišč, ki bosta povezani s 
hodnikom za kolesarje in pešce in javno razsvetljavo. Občina Or-
mož bo sofinancirala izgradnjo obeh sredic v krožiščih in presta-
vitev komunalnih vodov. Izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj d. 
d. Zaključek del je predviden junija 2022.

UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN V NASELJU PRI VINSKI 
KLETI V ORMOŽU 
V sklopu ureditve preostalega odseka na območju naselja pri vin-
ski kleti se bo zgradila cesta s pasom za pešce, javna razsvetljava, 
uredilo se bo odvodnjavanje meteornih voda ter zgradil vodovod. 
Izvajalec del bo Komunalno podjetje Ormož d. o. o. Z deli se bo 

pričelo predvidoma v mesecu aprilu, rok za dokončanje del je av-
gust 2022. 

MODERNIZACJA CEST V OBČINI ORMOŽ V LETU 2022 
S Komunalnim podjetjem Ormož d. o. o. je podpisana pogodba 
za modernizacijo 13 odsekov cest v skupni dolžini 4.354 m, od 
tega 2.460 m preplastitev in 1.894 m modernizacije. Dela se bodo 
izvedla na naslednjih odsekih cest: KS Ivanjkovci: JP 802532 La-
honci 310 m,  JP 302581 Ivanjkovci 100 m, JP 802922 Ivanjkovci 
105 m, JP 802771 Žerovinci 310 m, JP 802952 Mali Brebrovnik 
310 m, JP 802953 Mali Brebrovnik 105 m, JP 803031 Pavlovski 
Vrh 810 m; KS Kog: LC 302151 Kog 370 m; KS Miklavž pri Or-
možu: JP 803165 Miklavž pri Ormožu 320 m; KS Ormož: JP 
804011 Pušenci 650 m; KS Podgorci: JP 804923 Strjanci 290 m, 
JP 804925 Strjanci 95 m; KS Velika Nedelja: JP 804741 Mihovci 
660 m. Predviden rok končanja del je september 2022.

GRADNJA VAŠKEGA DOMA PAVLOVCI
V letu 2022 bo zaključen projekt večletne gradnje novega vaškega 
doma v Pavlovcih, ki se gradi ob pomoči krajanov.

IZGRADNJA OBJEKTA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU MIKLAVŽ
Gradi se objekt, v sklopu katerega bodo urejene sanitarije in zu-
nanji prostor za druženje. Izvajalec del je podjetje Jurkovič d. o. o. 
iz Ormoža. Zaključek del je predviden junija 2022. 

REKONSTRUKCIJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKA NEDELJA
Krajevna skupnost Velika Nedelja je julija 2021 pričela z gradnjo 
prizidka in delno rekonstrukcijo mrliške vežice. Dela izvaja pod-
jetje OPTIMA GRADING d. o. o. iz Velike Nedelje. Zaključek del 
je predviden marca 2022. 



7

Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 56, marec 2022

SOFINANCIRANJE GRADNJE NOVEGA GASILSKEGA 
DOMA V TRGOVIŠČU IN NOVEGA GASILSKEGA DOMA V 
PODGROCIH
V Trgovišču in Podgorcih gasilski društvi gradita nova gasilska 
domova v lastni režiji. Občina projekt sofinancira pri pridobiva-
nju zemljišč, izdelavi projektne dokumentacije do nabave potreb-
nega materiala za gradnjo objektov. 

V postopku pridobivanja projektne dokumentacije sta projekta 
novogradnje Osnovne šole Velika Nedelja in izgradnja prizidka k 
telovadnici Ivanjkovci za namene širitve telovadnice.
Občini Ormož in podjetju Catrhago d. o. o. iz Odrancev je uspelo 
izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo in pridobiti vsa 
dovoljenja za pričetek aktivnosti, povezanih z izgradnjo poslov-
nih prostorov podjetja.  

Ostale investicije, ki so planirane v proračunu Občine Ormož za 
leto 2022, se bodo pričele izvajati po opravljenih izborih izvajal-
cev del oziroma pridobitvi sofinancerskih sredstev iz državnega 
proračuna, kjer je to predvideno.

Župan Občine Ormož in Občinska uprava Občine Ormož si že-
lita, da bi se naštete investicije uspešno izvedle do konca in da bi 
bili v prihodnje še naprej uspešni pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev ter na ta način realizirali čim več zadanih ciljev.

Gasilski dom Trgovišče

Gasilski dom Podgorci

Od vseh mesecev je december najbolj prazničen v letu, tak-
rat zagorijo luči, ki polepšajo naše domove, vasi in mesta, 
v srcih pa zažari plamen upanja. 

Šola je prostor, kjer sta učenje in poučevanje najpomembnejši 
nalogi. Šola pa ni le prostor pridobivanja znanj z različnih pred-
metnih področij, ampak je namenjena vzgoji mladih osebnosti. 
V šoli se skupaj navdušujemo, smejimo, tekmujemo, nastopamo, 
pa tudi jočemo. Že tretje šolsko leto bijemo bitko s koronaviru-
som, ki zahteva drugačen način dela in nenehno prilagajanje vseh 
obveznosti. Kljub izrednim razmeram v državi smo na OŠ Velika 
Nedelja pripravili proslavo »v živo«, s katero smo obeležili božič, 
dan samostojnosti in enotnosti ter novo leto. O upoštevanju NIJZ 
ukrepov smo proslavo pripravili kar dvakrat, in sicer 24. 12., v 
dopoldanskem času v Kulturnem domu v Veliki Nedelji. Na pri-
reditvi so nastopali naši učenci, ki so kulturno dvorano napolnili 
z ubranim petjem, domovinskimi deklamacijami, s prazničnimi 
dramatizacijami ter z instrumentalnimi točkami. Tako smo uži-

vali v prazničnem duhu, ki nas je popeljal v božično-novoletne 
počitnice. 

Program sta pripravili in koordinirali učiteljici Angelca Meško in 
Aleksandra Šoštarič.

Veselo stopimo v praznične dni!
Besedilo: Aleksandra Šoštarič
Foto: arhiv šole 
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Prve dni meseca februarja je zaznamoval slovenski kulturni 
praznik. Glede na epidemijo so tudi letos raznoliki dogod-
ki bili odvisni od iznajdljivosti organizatorjev. Osrednja 

občinska proslava s podelitvijo priznanj Ksavra Meška je, s po-
močjo domače televizije, tudi letos potekala virtualno. Kulturni 
del proslave so po scenariju mag. Mateje Meško pripravili učenci 
OŠ Ormož. Sodeloval je tudi šolski pevski zbor pod vodstvom 
učiteljice Alenke Šalamon, proslavo so pa naslovili Vsemogočna 
fortuna, kar je bilo tudi simbolično sporočilo celotne proslave. 
Govornik je bil župan Danijel Vrbnjak, ki je poudaril, da je kul-
tura že od nekdaj bila združevalna sila slovenskega naroda in nič 
drugače ni bilo tudi v naši okolici. »Tudi v Ormožu se lahko po-
hvalimo, da imamo bogato kulturno dediščino, da imamo ljudi, 
ki ohranjajo našo kulturno identiteto,« je dejal med drugim.
Ob slovenskem dnevu kulture se običajno spomnimo tudi obča-
nov, ki so dejavni na področju kulture 10 ali več let. Za trud prej-
mejo bronasto, srebrno ali zlato značko Ksavra Meška, najzaslu-
žnejši za življenjsko udejstvovanje v kulturi pa prejmejo plaketo 
Ksavra Meška. Letos je župan podelil skupaj 18 značk in plake-
to Ksavra Meška, od tega 15 bronastih , dve srebrni in eno zlato 
značko ter plaketo Ksavra Meška. 
Plaketa Ksavra Meška Danici Cvetko

Najvišje priznanje oziroma plaketo Ksavra Meško je za 60 let de-
lovanja na področju ljubiteljske kulture prejela amaterska gleda-
liška igralka Danica Cvetko, članica KD Simon Gregorčič Velika 
Nedelja, ki je bila tudi slavnostna govornica. »Razdajanje za lju-
biteljsko kulturo je posebne vrste dobrota, ki je ali pa je ni,« meni 
nagrajenka Danica Cvetko. V svojem čustvenem govoru se je 
zahvalila občinstvu, ki jo vsa ta leta spremlja na odrih, družini in 
mentorjema pokojnemu Lojzetu Matjašiču in Antonu Žumbarju.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Ob dnevu kulture podelili 19 priznanj 
Ksavra Meška

Značke Ksavra Meška so letos prejeli še:

Bohumil Ripak – zlata značka
Oto Žnidarič – zlata značka
Alenka Kandrič – srebrna značka
Marija Klemenčič – bronasta značka
Inna Klemenčič – bronasta značka
Marjan Ratek – bronasta značka
Snežana Vindiš – bronasta značka
Amadej Šilak – bronasta značka
Marko Jenuš – bronasta značka
Tadeja Ozmec – bronasta značka
Žana Miličkovič – bronasta značka
Janja Rudolf- bronasta značka
Mateja Gašparič – bronasta značka
Larisa Juvančič – bronasta značka
Manica Hartman – bronasta značka
Anita Kosec – bronasta značka
Ivan Škrlec – bronasta značka
Sonja Kamplet Rotar – bronasta značka

Koronačas je zaznamoval tudi tradicionalne prireditve v 
okviru Antonovanja na Kogu. Društvo Antonovanje na 
Kogu je tako svoj praznik letos omejilo na tri dni.  Začeli 

so v četrtek, 13. januarja, z ocenjevanjem čurk, nadaljevali nas-
lednji dan s predstavitvijo ocenjenih čurk na tržnici v Ormožu in 
z nedeljsko mašo v cerkvi svetega Bolfenka na Kogu. 

Skrbno pripravljena razstava čurk na tržnici v Ormožu je dala 
vedeti, da tržni dan v petek pred antonovim ne bo običajen. Dru-
štvo Antonovanje na Kogu je namreč ostalo zvesto svoji obljubi, 
da prireditve v okviru njihovega Antonovanja ne bodo omejene 

samo na Kog, ampak se bo dogajalo vse naokrog. Zaradi viru-
sa so prireditve omejili na četrtek, petek ter nedeljo in petek je 
bil namenjen razstavi ocenjenih čurk. Zbrane na ormoški tržnici 
je skozi prireditev vodil koordinator prireditev Antonovanje na 
Kogu Ivan Škrlec, kulturni program so pa pripravili učenci OŠ 
Kog, ki so se po uradnem delu odpravili v ormoško enoto Po-
krajinskega muzeja Ptuj-Ormož, kjer so jim pripravili ustvarjalne 
delavnice.
V času Antonovanja se sicer vse vrti okrog prleških čurk oziro-
ma kašastih klobas, za katere velja, da jim je prav Antonovanje 
na Kogu prineslo novo slavo, čeprav so že od nekdaj specialen 
produkt prleških kolin. V čast čurkam in vsemu dogajanju v času 
Antonovanja so v Društvu celo imenovali svojega posebnega 
predstavnika, mesarja Matjašeka I. Kogovskega (Ivana Žinka), si-

Čurkarijada letos na ormoški tržnici
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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cer specialista za izdelavo čurk, ki svojega talenta ne skriva - tudi 
recept za odlično čurko z veseljem podeli z drugimi. 
»Poznamo črne, sive in bele – odvisno od nadeva – vsaka zase pa 
lahko predstavlja izvrsten kulinarični užitek. V 13 letih, kar na 
Kogu ocenjujejo čurke, se je marsikaj spremenilo na bolje in pri-
neslo, tako pridelovalcem kot organizatorjem prireditve, veliko 
dobrega,« je na razstavi čurk v Ormožu povedal Peter Pribožič 
iz KGZ Ptuj. 
Letos je strokovna komisija ocenila 28 vzorcev in, kot običajno, 
ni imela lahke naloge; čurke  - tako črne kot sive in bele, so vse 
boljše.
Na uradnem delu razstave čurk na ormoški tržnici so bili tudi 
predstavniki treh velikih sponzorjev Antonovanja na Kogu: pod-
jetja FAGUS GIS ter Občin Središče ob Dravi in Ormož. Dani-
jel Vrbnjak, župan Občine Ormož, je na prireditvi dejal, da se 
zaveda, da v teh časih ni enostavno pripraviti takšne prireditve, 
a je čut do tradicije očitno premagal tudi to  trenutno oviro in 
»čurkarijada« je kljub vsemu oživela.

Prireditev Antonovanje s čurkarijado je tako bila letos drugačna, 
gotovo pa za organizatorje še ena nova izkušnja. V nedeljo se niso 
odrekli niti sveti maši v cerkvi svetega Bolfenka niti tržnici, ki 
so ju s strogim upoštevanjem vseh epidemioloških ukrepov tudi 
izpeljali.

V okviru Festivala Vizije – Festival mladinske kulture, ki 
ga organizira JSKD RS je letos nastopila tudi mladinska 
sekcija KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki deluje pod 

imenom Mladi Gregorčič. Konec februarja so tako na odru Doma 
kulture v Veliki Nedelji premierno odigrali svojo prvo samostoj-
no predstavo Roža pod kamnom avtorja Antona Žumbarja, ki je 
tudi režiser predstave in mentor mladim gledališčni-
kom. Predstavo je spremljala strokovna spremljeval-
ka, znana slovenska gledališka igralka Ana Ruter, in 
mladi gledališčniki si obetajo dovolj dobre ocene za 
uvrstitev na regijsko in potem morda tudi na državno 
srečanje mladinskih gledaliških skupin.
Mladinska gledališka sekcija Mladi Gregorčič je bila 
ustanovljena poleti 2019. Izkazali so se že pri igri 
na prostem Miklova Zala, istega leta jeseni pa sta 
mladinska in odrasla sekcija KD Simon Gregorčič 
združili moči v muzikalu Poljub za slovo.  S svojo 
samostojno predstavo so tako čakali do februarja 
letos zaradi epidemije. Kot pravi njihov mentor An-
ton Žumbar, so sekcijo Mladi Gregorčič ustanovili iz 
razloga, ker je v stalni gledališki skupini KD Simon 
Gregorčič veliko mladih igralcev, s svojimi predstava-

mi pa bodo imeli več priložnosti za nastope na gledaliških odrih. 
Barbara Podgorelec, vodja Območne izpostave JSKD Ormož  ob 
tem dodaja, da skupino v večini sestavljajo srednješolci, ki smo 
jih na odrih že srečavali, največkrat v okviru regijskih srečanj 
otroških gledaliških skupin Igrajmo se gledališče.

Še najbolj pa razveseli dejstvo, da si gledališka skupina KD Simon 
Gregorčič, ki je bila ustanovljena leta 1928,  z mlado generacijo 
odpira nove nadaljnje poti.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Arhiv  KD Simon Gregorčič Velika Nedelja

Gledališka sekcija Mladi Gregorčič 
Velika Nedelja odigrala svojo prvo 
samostojno gledališko predstavo
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Septembra 2020 smo Gimnaziji Ormož začeli z izvajanjem 
projekta z naslovom Pripovedovanje zgodb ob podobah 
– kamišibaj. Gre za projekt programa Erasmus+, ki je na-

menjen mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja. Projekt 
smo izvedli v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021. Osnovni 
cilj projekta je bil uvesti kamišibaj kot didaktični pripomoček in/
ali kot metodo dela pri strokovnih modulih jezikovno izražanje 
otrok, igre za otroke, veščine sporazumevanja in pri praktičnem 
usposabljanju z delom. 
Na mobilnost smo septembra 2021 poslali 21 dijakov, in sicer v 
Wrocław na Poljskem. Dijaki so bili deljeni v dve skupini, vsaka  
skupina je opravila 10 dni praktičnega usposabljanja z delom v 
različnih, predvsem angleško govorečih vrtcih v Wrocławu. Prva 
skupina je bila na mobilnosti od 5. do 19. septembra 2021, dru-
ga skupina pa od 19. septembra in do 2. oktobra 2021. Njihovi 
spremljevalki sta bili Simona Meglič, koordinatorica projekta ter 
profesorica angleščine in slovenščine, in mag. Aleksandra Štih, 
profesorica slovenščine, geografije in modula jezikovno izražanje 
otrok. 
Dijaki so spoznavali delo v vrtcih na Poljskem in ga primerjali z 
našimi slovenskimi pristopi, tehnikami in metodami dela. Pred-
vsem so razvijali veščine sporazumevanja v tujem jeziku, poklic-
ne in vseživljenjske veščine ter vsakodnevno oblikovali dnevne 
zapise o praksi. V vrtcih so imeli svoje mentorje, ki so jih ves čas 
usmerjali in jim predajali izkušnje. 

Preostali čas bivanja so bili na voljo tutorji, ki so pomagali pri 
organizaciji dela, prehrani in spoznavanju mesta z okolico. Tako 
so si ogledali kulturno-zgodovinske spomenike mesta, botanični 
in živalski vrt, odpravili pa so se tudi na daljši izlet v bližnje kon-
centracijsko taborišče Auschwitz (poljsko Oświęcim). 

Dijaki so svoja spoznanja prenesli med vrstnike, učitelje, vzgojite-
lje v domačih vrtcih in tako širili dobre prakse v domačih okoljih. 
Z mobilnostjo so spoznali,  da lahko v svojem poklicnem življe-
nju napredujejo in rastejo le z menjavo idej iz različnih kulturnih 
okolij.

Erasmus+ v Gimnaziji Ormož
Besedilo: mag. Aleksandra Štih in Simona Meglič
Foto: arhiv GO

Letošnji informativni dnevi v srednjih šolah so potekali 11. 
in 12. februarja 2022. Tako je tudi ormoška gimnazija bo-
dočim dijakom virtualno odprla svoja vrata in jim predsta-

vila življenje in delo na šoli. Obiskali so nas učenci številnih 
osnovnih šol iz bližnje in daljne okolice. Zanimal jih je vpis in 
šolanje na vseh treh izobraževalnih programih splošne gimnazije, 
predšolske vzgoje in zdravstvene nege.

Na uradnem delu je učence pozdravila ravnateljica Klavdija Zor-
jan Škorjanec in jim predstavila pomembne prednosti majhne, a 
kakovostne šole. Svetovalna delavka Polona Kosec Krajnc pa je 
obiskovalce seznanila z značilnostmi izobraževalnih programov. 
Učencem so informativni dnevi in izbira srednje šole velik izziv. 
Tisti, ki se bodo odločili za vpis v Gimnazijo Ormož, bodo oddali 
prvo prijavo za vpis najkasneje do 4. aprila 2022. Do 25. aprila 
bodo lahko prijavo prenesli na drugo srednjo šolo, med 18. in 
21. junijem pa bodo vabljeni na vpis v 1. letnik. V primeru ome-
jitve vpisa bo izpeljan izbirni postopek. Vse informacije v zvezi z 
vpisom lahko učenci in starši najdejo na spletni strani Gimnazije 

Ormož (https://www.gimnazija-ormoz.si/), lahko nas pokličejo 
ali se dogovorijo za obisk v pisarni šolske svetovalne službe.
Poleg osnovnih informacij o izobraževalnih programih so si obi-
skovalci ogledali film od A do Ž, kjer so naši dijaki predstavili 
številne dejavnosti šole, dijaško skupnost, različne športne aktiv-
nosti, prireditve, tekmovanja, pomembnejše dosežke naših dija-
kov ter različne projekte, ki bogatijo šolski vsakdan. Predstavili so 
pevski zbor in bend, plesno skupino Gimnazije Ormož, kamor so 
vključeni odlični glasbeniki, pevci in plesalci vseh treh izobraže-

Besedilo: Polona Kosec Krajnc
Foto: Tomas Golob 

Pozdravljeni v Gimnaziji Ormož, 
šoli za življenje
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…Pravijo, da nikoli ni prezgodaj, da nikoli ni prepozno in vsaki 
čas je ravno pravi za branje,
pogovor in prijetno druženje ob branju… (Jamnik, Perko)

Knjižnice in knjige imajo veliko vlogo pri informacijskem opi-
smenjevanju. V vsakdanjem življenju potrebujemo ogromno 
informacij in pri tem si lahko pomagamo s knjižnim gradivom. 
Cilj vsake knjižnice je uporabnike informacijsko opismeniti. 
Sposobnosti, ki jih uporabniki pridobijo skozi proces, so aktiv-
na uporaba, samostojnost, kritičnost do informacij, ustvarjalno 
razmišljanje. Pomembno je pridobivati informacije iz različnih 
virov in knjižnica je tista, ki mora uporabnike motivirati. Tu pa 
smo pomembni knjižničarji in komunikacija z uporabniki. 
Naloga knjižničarjev je bralno kulturo dvigniti na čim višjo ra-
ven. Trudimo se, da bi učenci radi brali in da bi branje vzljubili.  
Da bi brali za vse življenje.  Ljubezen do knjig moramo privzga-
jati otrokom od rojstva naprej. Če v otroku vzbudimo zanima-
nje za knjigo, bo po njej segel tudi v prostem času. Prav danes je 
to zelo pomembno, saj sta TV in računalniški medij naše otroke 

v veliki meri odrinila od knjige. Knjige so nepopisna zakladnica 
znanja, misli, besed, fantazije, veselja in mogoče tudi žalosti.
Poleg tega, da ima dobra knjiga izobraževalni pomen, lahko za-
gotovo trdimo, da dobra knjiga tudi vzgaja. Otroci se srečujejo 
z različnimi stališči in preko pravljice lahko naš otrok spremeni 
svoje stališče. Pisana beseda tako lahko v otroku vzbuja pozi-
tivna čustva, lahko omogoča spoznavanje samega sebe, spozna-
vanje sočloveka, razumevanje sveta, spoznavanje drugačnega 
načina življenja - takšen način mu lahko približamo prav preko 
zgodbe, pravljice. 
V OŠ Ivanjkovci in Krajevni knjižnici Ivanjkovci  se tega prav 
dobro zavedamo in na vzpodbude ravnateljice Nade Pignar ve-
liko pozornost namenjamo branju.
Učenci ob knjigi razvijajo in bogatijo govor, svoje mišljenje 
in inteligenco. Razvijajo svojo domišljijo in to jih spodbuja k 
različnim oblikam ustvarjalnosti. Kot knjižničarki sva združili 
moči obe knjižničarki, Brigita Fridl kot šolska knjižničarka in 
Leonida Šumenjak, knjižničarka Krajevne knjižnice Ivanjkovci. 
Začutili sva, da naju povezujejo podobne stvari. Veseli naju delo 
z otroki. Obe radi bereva in misli o prebranem deliva z drugimi. 
Obe radi preživljava čas z učenci. 

valnih programov. Posebnost naše šole je nagradna ekskurzija, ki 
se je lahko udeležijo najbolj aktivni dijaki in se gredo potepati po 
Evropi. Tukaj je še vsakoletno popotovanje na Dansko in druge 
evropske ekskurzije, seveda pa s strokovnimi ekskurzijami osta-
jamo zvesti tudi Sloveniji in njenim neprecenljivim danostim. Di-
jaki predšolske vzgoje so letos o okviru projekta Erasmus+ prido-
bivali zanimive praktične izkušnje v vrtcih na Poljskem. Dijaki se 
lahko odločijo za raziskovanje naše prestolnice in prek izmenjav 
spletejo nova prijateljstva.
Učenci so v popoldanskih urah v Klepetalnici poklepetali z naši-
mi dijaki in izvedeli marsikaj, kar v uradnem delu informativnih 
dni ni bilo povedano. 

Zakaj torej na Gimnazijo Ormož?
Zaradi enoizmenskega pouka, izobraževanja v bližini doma, kjer 
dijakom ostane veliko več prostega časa, zaradi posredovanja 
kakovostnega znanja ter zanimivih obšolskih dejavnosti, skrbno 
pripravljenega učbeniškega sklada, prijetne knjižnice, sodobne 
učne opreme, urejenih in subvencioniranih avtobusnih prevozov 
ter občinskih štipendij, organizirane tople in zdrave prehrane, 
zaradi velikih in svetlih učnih prostorov, telovadnice in baze-
na ter zaradi kakovostnih pogojev za delo in sprostitev. Dijaki 
radi pohvalijo prijetne medosebne odnose med dijaki in učitelji. 
Odraz takšnega dela so uspešni maturanti. Uspešnejši dijaki so 
upravičeni tudi do štipendij Občine Ormož. Manj uspešni pa do 
medvrstniške tutorske in učiteljske učne pomoči. Okolje ormoške 
gimnazije je varno, mirno in prijetno, šola se pa aktivno povezuje 
z drugimi lokalnimi institucijami in društvi v občini in izven nje. 

Besedilo: Brigita Fridl, Leonida Šumenjak
Foto: arhiv šole

Ko prijateljski odnos dvigne sodelovanje 
na novo raven
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Zavedava se, da je ključnega pomena komunikacija in moti-
vacija. Pri komuniciranju moramo biti prilagodljivi, uvidevni, 
rahločutni, čustveni, odločni, dobri poslušalci, znati se moramo 
vživljati v ljudi, topli, razumevajoči, samozavestni, domiselni. 
Biti moramo prijazni, se znati nasmejati, pomagati učencem, 
skupaj z njimi delati in se veseliti, jih znati pohvaliti in spodbu-
jati, motivirati. V OŠ Ivanjkovci se trudimo na različne načine 
motivirati učence. 
Organizirali smo Bralnice s Tilko Jamnik. Našim učencem je 
povedala, da najraje na svetu bere in motivira druge za branje. 
Pravi, da povprečno prebere eno knjigo na dan. Branje je uče-
nje, da pridemo do poklica, kasneje pa svoje znanje nadgraju-
jemo in se nenehno izobražujemo. Rada bere leposlovje, ker to 
učinkuje z estetskimi prvinami, prinaša izkušnje, modrosti dru-
gih piscev, branje nas ponese v druge svetove. S spoznavanjem 
zgodb drugih rešujemo lastne težave. Poudarja glasno branje v 
družini, kar njej velja kot dajanje ljubezni. 
Učenci od 6. do 9. razreda so se v knjižnici srečali s Sašo Pavček, 
katera jim je z igralskim nastopom predstavila svoja dela. Uži-
vali smo v poslušanju, njenem nastopu, njeni pozitivni narav-
nanosti. Navdušeni smo bili nad njenim deklamiranjem svojih 
del, katera vse zna na pamet. Pravi, da moramo verjeti vase, biti 
pozitivni, samozavestni in uživati v tem, kar delamo. Bilo je pri-
jetno druženje, ki nam bo še dolgo ostalo v spominu. 
Ko skupaj združiva moči obe knjižničarki, pa otroke povabiva 
v svet pravljic. Vsak teden v knjižnici preberemo pravljico, se o 
njej pogovarjamo, vživljamo v junake, podoživljamo dogajanje, 
iščemo sporočilo, se pogovarjamo o tem, komu bi knjigo pri-
poročali, kako bi pripravili reklamo za knjigo. Zgodbe izbirava 
glede na letni čas, na aktualne dogodke in praznike ter na želje 
učencev. Po pogovoru pa sledi ustvarjanje na prebrano. Učen-
ci ustvarijo prekrasne izdelke, kateri krasijo šolo, potem jih pa 
z veseljem odnesejo domov, da jih pokažejo svojim staršem. 
Ustvarili smo duhce, pajkove mreže, svoje male knjige. Ob pre-
biranju zgodbe Angelček brez perutničk smo ustvarili angelčke, 
ki so polepšali domove naših otrok.
V zimskem času so izpod naših rok nastale ptičje hišice, ptički, 
snežaki, božični okraski. Ob valentinovem smo z učenci brali 
zgodbe na temo ljubezni, prijateljstva, zaupanja. Ustvarili smo 
rože in magnetke v obliki srčka kot drobna darilca za tiste, ki 
nam veliko pomenijo. Po prebrani knjigi Zelo lačna gosenica so 
učenci od 1. do 3. razreda  ustvarili gosenico, ki ima natančno 
sto nog. Verjemite, nekega dne bo iz gosenice nastal čudovit pi-
san metulj. In verjemite, da vsi z majhnimi koraki iz gosenic 

postajamo metulji. V času pusta pa smo seveda ustvarjali pustne 
šeme, s katerimi prinašamo smeh in s smehom pomlad.
V decembrskem času sva otrokom v knjižnici pričarali novo-
letno vzdušje in predstavili kamišibaj Vranček Razputin. Vsak 
dan je v knjižnici svoje zveste bralce čakala smrečica preseneča-
nja. Mogoče jo naslednje leto najdete tudi vi. V knjižnici prip-
ravljava tematske razstave in skupaj z učenci kotičke za branje. 
Tako smo imeli kotiček za uganke, pa vse knjige o Bertiju – Rad 
berem Bertija. Pa ti? Pa kotiček s stripi, pa seveda vedno aktual-
na Desa Muck in njene Anice.

Verjemite, knjige nam velikokrat odpirajo možnost za med-
sebojno komunikacijo. Odprimo torej otrokom vrata v svet 
branja.
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Od 14. do 18. februarja 2022 smo, kljub še prisotnim ukre-
pom zajezitve virusa, izpeljali zimsko šolo v naravi na 
Treh Kraljih. V zimsko ŠVN smo se odpravili učenci 5. a, 

5. b in 6. a razreda z učiteljicami Sabino, Suzano in Majo. Zbrali 
smo se pred šolo. Pot nas je peljala proti Pohorju, v hotel Jakec, ki 
je bil ves teden naš drugi dom. 
Po uri in pol vožnje smo srečno prispeli do hotela in se namestili 
v lepih in udobnih sobah. Po dobrem kosilu smo se hitro poda-
li na smučišče in opravili preizkus v znanju smučanja. Nekateri 
so preizkušali prve korake na smučeh, drugi so se že spuščali po 
smučišču. Prvi dan je pomembno spoznati pravila, ki so ključ-
na za varnost na smučišču, zato nam je nadzornik smučišča le-ta 
izčrpno predstavil.

Drugi dan se na smučišču žal nismo mogli zadržati cel dan, saj je 
popoldan deževalo. Naslednje jutro smo se zbudili v pravo zim-
sko idilo. Jutro nas je presenetilo s snežno odejo. Učenci so pre-
ostale dni prosto smučali s svojimi učitelji in utrjevali pridobljeno 
znanje. Iz dneva v dan jim je šlo bolje. 
Premagali so veliko strahov, doživeli prav toliko padcev, spod-
budili nekatere, da so si ponovno nadeli smuči.  Velikokrat se je 
slišalo: »Bravo!« 

K prijetni utrujenosti so poleg smučanja pripomogle še ostale ak-
tivnosti – pisanje dnevnika, večerni pohod z baklami, bowling, 
družabne igre, izdelava smučarjev.

Zadnji dan je bil vrh letošnje zimske šole v naravi. Na beli strmini 
so učenci imeli pravo slalomsko tekmo, kjer so pokazali, kaj so se 
naučili. Vsi učenci so se zelo izkazali, naučili so se smučati ter bili 
za ta dosežek nagrajeni z diplomami.

V petek smo se po kosilu, polni lepih vtisov, poslovili in z avtobu-
som odpeljali proti Miklavžu. Preživeli smo čudovit teden.

Zimska šola v naravi (Trije kralji)
Besedilo: Sabina Jurkovič
Foto: arhiv šole

Osnovna šola Ormož skozi svojo 120-letno tradicijo pred-
stavlja pomembno vzgojno-izobraževalno in kulturno 
središče v domačem kraju. Učitelji in strokovni delavci 

šole si v prvi vrsti prizadevamo za kvalitetno zasnovan pouk, za-
vedamo se pa, da lahko šolski kurikulum še poglobimo in raz-
širimo z vsebinami, ki so za razvijajoče se mlade osebnosti zelo 
pomembne. 
Naša šola je v tem šolskem letu v celoti vključena v poskus pre-
nove vsebin razširjenega programa (RaP) osnovne šole v koordi-

naciji Zavoda RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za iz-
obraževanje, znanost in šport. V okviru kurikuluma razširjenega 
programa tako na OŠ Ormož poglabljamo vsebine na področjih, 
kot so hrana in prehranjevanje, zdravje in varnost ter duševno 
zdravje s socialnim in čustvenim učenjem. Mlajšim učencem vse-
bine teh področij ponujamo predvsem v času podaljšanega biva-
nja, učenci od 4. do 9. razreda so deležni vsebin s področja varne 
rabe interneta, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ormož smo de-
vetošolcem ponudili predavanje dr. Zlatka Zimeta Dobri nasveti 
za dobro počutje, osmošolcem pa v sodelovanju z Mladinskim 
centrom Ormož delavnice Odnos s samim seboj. Vsi učenci od 
6. do 9. razreda so pa v okviru razširjenega programa bili deležni 

Besedilo: Tina Zadravec
Foto: arhiv OŠ Ormož

Pogled v mozaik bogatih vsebin 
šolskega vsakdana
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tudi delavnic, skozi katere so se seznanili z nevarnostjo kajenja, 
energijskih pijač in nevarnostjo uporabe pirotehnike. 
Tudi v tem šolskem letu OŠ Ormož v okviru razširjenega pro-
grama v sklopu interesne dejavnosti Jaz tebi, ti meni pod men-
torstvom Mojce Bauman Kralj, prof., sodeluje na medgeneracij-
skih delavnicah, ki jih organizira Ljudska univerza Ormož, enota 
Mladinski center Ormož, in se jih enkrat mesečno prostovolj-
no udeležujejo učenci od 6. do 9. razreda. V mesecu decembru 
smo za pripravo in izvedbo delavnice bili zadolženi prav na naši 
šoli, zato so plesalke starejše plesne skupine pod mentorstvom 
učiteljice Sanje Miškovič za vse udeležence pripravile prav po-
seben praznični ples, tako da smo ob videu, ki smo ga posneli 
ob pomoči učitelja Nejca Podplatnika, lahko prav vsi, ki smo to 
želeli, zaplesali v božično-novoletne praznike. Februarja smo se 
pridružili delavnici Ljudske univerze Ormož, po zaslugi učiteljice 
Metke Lešničar je pa na šoli zadišalo po valentinovih piškotih, ki 
so jih pekli učenci izbirnega predmeta sodobna priprava hrane. 
Januarsko delavnico je organizirala Psihiatrična bolnišnica Or-
mož, pridružili so se ji pa učenci od 3. do 9. razreda, saj smo jo 
združili z vseslovenskim januarskim projektom Teden pisanja z 
roko, katerega koordinatorica na šoli je učiteljica Metka Lešničar. 
Učenci so se skozi ustvarjanje čestitk in vabil, ob učenju kaligraf-
ske pisave, med krašenjem torte z napisom, ob pripravi pogrinjka 
z napisi gostov in skozi druge aktivnosti prepričali, da je njihova 
pisava lepa in so nanjo lahko ponosni. O tem je pričala razstava v 
jedilnici šole in video, ki ga je pripravila učiteljica Urška Veber in 
ga najdete na naši FB strani.

Da so obvezni šolski predmeti lahko tudi področje za poglablja-
nje in tekmovanje, pa dokazujejo uspehi naših mladih kemikov. 
Devetošolke Maša Murad, Ana Hudin in Lucija Kukovec so pod 
mentorstvom Andreje Kolar, prof., in dr. Nataše Rizman Herga 
na državnem tekmovanju iz kemijskih poskusov osvojile zlato 
priznanje. Tekmovanje v mesecu decembru je potekalo virtual-
no, zato so eksperiment z naslovom Barvilo iz krompirja posnele. 
Prav tako se naši kemiki vsako leto udeležujejo akcije podjetja 
MicroPolo, ki preko nagradnega natečaja na takšen način popu-
larizira znanost, naravoslovje in kemijo. Vse osnovne šole lahko 
sodelujejo tako, da posnamejo 3-minutni video posnetek, s kate-
rim predstavijo določeno kemijsko vsebino od začetka do konca 
s teoretično podlago. Učenci z veseljem pristopijo k tovrstnemu 
načinu dela in so na tem področju zelo uspešni. Lanska generaci-
ja je celo zmagala na tem nagradnem natečaju. Letošnji osmošol-
ci Neža Kralj, Marijan Borovičkić, Jaka Vaupotič, Tim Šoštarič in 

Lan Žalar so pod mentorstvom Andreje Kolar, prof., in dr. Nataše 
Rizman Herga pripravili posnetek z naslovom Kamen modrosti 
in ga tudi zmontirali samostojno (glavni pri montaži je bil Jure 
Kosi). Do meseca maja še čakajo na rezultate, vas pa vabijo k 
ogledu posnetka in ter všečkanju njihovega videa na FB profilu 
podjetja MicroPolo.

Ormožani se zagotovo spomnijo odmevne zmage pred več kot 
tremi desetletji, ko je OŠ Ormož premagala prav vse ekipe v TV 
oddaji Male sive celice na TV SLO 1. Naši učenci se tekmovanja 
po zaslugi mentorice Nataše Kolar, prof., udeležujejo tudi zadnja 
leta. Letošnjo generacijo odlično zastopa ekipa, ki jo sestavljajo 
devetošolec Filip Kirič, osmošolec Tim Šoštarič in sedmošolec 
Jan Erman. Fantje se na tekmovanje, ki poteka v več stopnjah, 
pripravljajo enkrat tedensko, kar je svojevrsten izziv, saj za kviz ni 
posebne literature. Med letošnjimi prijavljenimi 287 ekipami iz 
cele Slovenije se je naši trojici v soboto, 29. 1., uspelo prebiti med 
najboljših 8 ekip v Sloveniji, zanje pa lahko spet navijate v soboto, 
2. 4., ko se bodo na TV SLO 1 pomerili z OŠ Miška Kranjca iz 
Ljubljane. 

Vse pestro dogajanje na OŠ Ormož lahko redno spremljate na 
šolski spletni strani, na šolskem profilu na Facebooku, video po-
snetke, ki so jih pripravili učenci pod mentorstvom učiteljev, in 
šolske mesečne TV oddaje pa najdete na YouTube kanalu Ormo-
žanček TV.

Teden pisanja z roko na OŠ Ormož

V oddaji Male sive celice: Jan Erman, Filip Kirič in Tim Šoštarič 
(od leve proti desni)

Uspešni mladi kemiki OŠ Ormož
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»Ker si želim deliti čas s teboj in se s knjigo 
odpira nov svet. Pridi, beriva skupaj!«

Projekt Beriva skupaj! na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu, 
september 2021–junij 2022

Ob povabilu k sodelovanju pri Nacionalnem mesecu skupnega 
branja - NMSB 2018 je na Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu 
vzniknila zamisel, da bi k spodbujanju branja pristopili na druga-
čen, živ in ustvarjalen način. 
V dogovoru z učenci, učitelji in vzgojiteljicami smo pripravili 
vrsto kakovostnih bralnih dogodkov za otroke stare med enim in 
štirinajstimi leti, na katerih so učenci v okviru pouka, podaljšane-
ga bivanja ali v vrtcu navdušeno brali, interpretirali oz. poslušali 
besedila v treh jezikih.
Dogodki so vzbudili veliko navdušenja in so se kmalu zlili v ži-
vahen projekt Beriva skupaj!, ki pa ni trajal le mesec dni, temveč 
smo ga na željo bralcev in udeležencev že prvo leto podaljšali 
najprej do konca koledarskega leta, kasneje pa na vse šolsko leto. 
V življenje obeh šol in vrtca je prinesel novo sodelovalno in po-
vezovalno razsežnost in žar, skupnemu branju pa dal že leta ne-
doseženi pomen in mu začasno povrnil že skoraj pozabljeno težo. 
Od tedaj smo se trudili dejavno skupno branje ohraniti živo tudi 
v času, ki je bil vsakršnim gostovanjem in druženju skrajno nena-
klonjen. Razvijali smo ga v smer branja, pripovedovanja in  po-
vezovanja na daljavo v okolju MS Teams ter kot branje v krogu 
družine. Od tod se je med drugim pozimi 2020 porodila zamisel 
o šolskem literarno-pripovedovalskem natečaju na daljavo, ime-
novanem Zgodbe ob svetlobi kamina, ki ga je nosila osrednja 
misel »brez tebe in tvoje zgodbe ne more biti enako lepo«, in je 
prinesel neverjeten razmah sodelovanja in ustvarjalnih dosežkov.
Bistvo naših prizadevanj v okviru projekta Beriva skupaj! pa vsa 
leta ostaja - gojiti branje kot vrednoto. Skupnemu branju želimo 
vrniti njegovo izjemno združevalno, povezovalno moč in pose-
ben položaj dragocenega, čarobnega početja. Prizadevamo si za 
zavest o tem, da je tako branje lahko odličen družabni dogodek, 
vir učenja in plemenite zabave hkrati.
Osrednja misel prisrčno vabi: »Ker si želim deliti čas s teboj in se 
s knjigo odpira nov svet, ti podarjam svoje branje. Pridi, beriva 
skupaj!«

V šolskem letu 2021/2022 učenci - navdušeni bralci - pri pouku in 
podaljšanem bivanju vrstnikom po dogovoru berejo in interpre-
tirajo kakovostna otroška in mladinska besedila, ki jih izberejo  
ob posvetu s šolsko knjižničarko. V prostem času, med prazniki, v 
času počitnic in sploh kadarkoli pa prirejajo mini bralne dogodke 
doma, kjer berejo mlajšim bratcem in sestricam, staršem, starim 
staršem, sosedom … in se z njimi ob tem pogovarjajo.
Skozi čar zgodb in žive besede se tako z bližnjimi povezujejo, nav-
dušujejo za branje in prijetno skupno sobivajo. Skupaj rastejo, se 
učijo in vzajemno krepijo. Otroci lahko berejo komurkoli, ki ga 
imajo radi, s komer želijo deliti svoj čas in jim z branjem polepšati 
dan. Tudi svojim živalskim prijateljem, če želijo. 
S tem se projekt Beriva skupaj! na kar je le mogoče življenjski 

način povezuje in vzajemno osmišlja tudi s šolskim ekološkim 
projektom Živimo z naravo. Ker se zavedamo, da je vse navedeno 
izjemno pomembno in dragoceno za polnovreden razvoj naših 
učencev, njihovih  nadarjenosti in osebnostnih potencialov, si 
bomo projekt vsekakor prizadevali obdržati in ga še naprej raz-
vijati.

Besedilo: Fleur Tkalčec
Foto: Mojca Novak, Fleur Tkalčec
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Zadnji dan v mesecu februarju obeležujemo dan redkih bo-
lezni. Redka bolezen je tista bolezen, ki prizadene največ 
5 ljudi na 10 000 oseb. Glavni cilj dneva redkih bolezni je 

med seboj povezati ustanove, strokovnjake in bolnike z redkimi 
boleznimi ter njihove svojce, obenem pa bolnikom in strokov-
njakom omogočiti dostop do kakovostnih informacij o obravnavi 
redkih bolezni v Sloveniji. Na mednarodni ravni gre za pobudo 
o boljšem razumevanju, prepoznavanju in zdravljenju redkih bo-
lezni.

Slogan letošnjega dneva redkih bolezni je Deli svoje barve!
V času pred epidemijo so bili z namenom ozaveščanja o redkih 
boleznih po svetu organizirani pohodi z rdečimi baloni, ki sim-
bolizirajo ljubezen in sprejemanje vsakršne drugačnosti. Letos 
pohodi potekajo virtualno.
Simbol dneva redkih bolezni je tudi zebra. Zakaj zebra? Zgodba 
pravi, da študente medicine učijo, naj ob simptomih pomislijo na 
najočitnejši vzrok in bolezen. (Ko slišijo zvok kopit, naj najprej 
pomislijo na konje, ker je veliko bolj verjetno, da slišijo njih, ne pa 

zeber.) Včasih pa ne kopitljajo konji, temveč ravno zebre.
Dan redkih bolezni smo obeležili tudi v enoti Ormož. Na to temo 
so že v tednu med 21. in 25. februarjem potekale različne aktiv-
nosti po skupinah, nastali so barviti in raznoliki izdelki, ki so raz-
stavljeni pred igralnicami. 
Otroci so poslušali zgodbo o Elmerju, slončku, ki je drugačen od 
drugih ter si želi postati takšen kot drugi, vendar na koncu ugoto-
vi, da je prav to, da je drugačen, njegova posebnost. Po branju so 
ustvarjali na temo zeber in rdečih balonov z različnimi materiali 
in likovnimi tehnikami.
Otroci iz skupine Prijatelji so brali Zgodbo o prijateljstvu, v kateri 
nastopata Luka in Steven. Luka boleha za neozdravljivo bolezni-
jo in je drugačen od svojih vrstnikov. Steven mu pomaga, da ga 
sošolci sprejmejo. Luka odraste in postane slavni slikar. Slikarji 
so postali tudi otroci iz skupine in z drugimi delili barve tako, 
da so zebre (simbol dneva redkih bolezni) odeli v barve v različ-
nih slikarskih stilih, tehnikah in z različnimi pripomočki. Barve 
so delili tudi preko interaktivne igre za spodbujanje in krepitev 
življenjskih veščin To sem jaz, katere cilj je krepitev identitete in 
učenje samospoštovanja s pomočjo likovnega izražanja ter spod-
bujanja pozitivnega razmišljanja o razlikah med ljudmi. Izdelali 
so plakat z naslovom To smo mi.

Mednarodni dan redkih bolezni
Besedilo: Nataša Grabovac, Eva Lorenčič
Foto: Nataša Grabovac, Eva Lorenčič

 

Aprila 2020 smo uspešno kandidirali na razpisu projektov 
Erasmus+, v vrednosti  30.599,00 EUR za nadaljnje uspo-
sabljanje strokovnih delavcev vrtca.

S projektom želimo izboljšati kompetence in zmožnosti zaposle-
nih za delo s predšolskimi otroki, še posebej s tistimi, ki izkazu-
jejo višje potenciale. Zato smo ga tudi poimenovali Moj talent 
- vaša prihodnost. Doseči želimo nekaj ključnih  izboljšav, in sicer 
dvigniti kvaliteto znanja tujega jezika (angleščine) na takšen nivo, 
da ga bomo lahko uporabljali tudi za zgodnje poučevanje otrok, 
opolnomočiti zaposlene, da suvereno in smiselno uporabljajo 
elemente pristopov NTC, STEAM in drugih metod za dvig mo-
tivacije in ustvarjalnosti pri učenju. S sodelovanjem s partnerski-
mi organizacijami v tujini pa pri strokovnih delavcih nedvomno 
spodbujamo tudi mednarodno sodelovanje in povezovanje v po-
dobnih projektih.

V okviru projekta bodo potekale naslednje aktivnosti za strokov-
ne delavce našega vrtca: 
• izobraževanja na strukturiranih tečajih v tujini (Malta, Finska, 

Grčija); 
• obiski na delovnih mestih oz. tako imenovani »job-sha-

dowing«: Vrtić Šumska Bajka (Beograd), Escola Ruben Dario 
(Barcelona), Przedszkole Nr 83 Kolorowe Kredki (Gdansk) in 
Tiny Hands English Kindergarten (Helsinki); 

• implementacija novih pristopov in elementov v redno delo; 
• prenos znanja na sodelavce znotraj in izven zavoda; 
• predstavitev izkušenj. 

Zapisala koordinatorica projekta: Nataša Gregur, univ. dipl. psih. 

“Job shadowing” v Beogradu – primer dobre prakse 
V začetku meseca oktobra sem se s sodelavkami Mihaelo Meško, 
Alenko Ivanuša in Marijo Klemenčič udeležila »job shadowinga« 
v Beogradu. »Job shadowing« je aktivnost, ki omogoča posame-
zniku vpogled v delo na določenem delovnem mestu. S sodelav-
kami smo opravile obisk v zasebnem vrtcu Šumska Bajka v Be-

Projekt ERASMUS+ v VIZ Vrtec Ormož
Besedilo: Nataša Gregur, Nataša Grabovac, Lara Kosi, Eva Lorenčič
Foto: arhiv
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ogradu in tako pridobile nova znanja, ki jih vpeljujemo v svoje 
delo, s tem pa izboljšujemo kakovost predšolske vzgoje v našem 
vrtcu. 
Tri dni smo bile gostje v vrtcu, ki se nahaja neposredno ob gozdu 
Miljakovač. Spoznavale smo njihovo delo in življenje v vrtcu. Vr-
tec Šumska bajka se nahaja v privatni hiši, ki jo je lastnica vrtca 
najela za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela in v kateri do-
muje pet skupin otrok, starih od enega do šest let. Hiša je umešče-
na v povsem običajno naselje Rakovica. Ta zasebni vrtec deluje po 
najvišjih pedagoških standardih in je v tem delu Beograda (južni 
del ob Savi) »TOP« med vrtci. 
Obroke v vrtcu pripravljajo sami, v kuhinji, ki ni nič večja od 
moje in vaše doma. Vsak dan je za kosilo »nekaj na žlico« s kosom 
svežega domačega kruha. Zaposleni sta dve kuharici, ki vrtec tudi 
čistita. Imajo dva zunanja sodelavca (za telovadbo in za folkloro),  
drugače je pa zaposlenih 7 vzgojiteljev. Celotna ekipa deluje kot 
družina. O tem pričajo tudi njihove zgodbe. Tako so prostovoljno 
zbrali denar, da so sodelavcu kupili pralni stroj ali pa sodelavki, 
ki je šla iskat hčerko, s katero je izgubila stik med vojno, karto za 
potovanje. Medsebojno spoštovanje, pripadnost in timsko delo je 
čutiti na vsakem koraku in v vsakem dejanju posameznika. 
Sledijo filozofiji, da si vsak otrok zasluži odraščati v varnem oko-
lju, ki mu nudi veliko različnih možnosti za raziskovanje in kjer 
se počuti sprejetega in pomembnega. Da je temu tako, smo se 
prepričale na lastne oči.  
V program vključujejo elemente pedagogike montessori, NTC 
sistema učenja, angleščino, šport, folkloro in primarno gozdno 
pedagogiko. Velik poudarek je na samostojnosti, na kar otroke 
navajajo že v prvem starostnem obdobju. Menijo namreč, da so 
samostojni otroci srečnejši. Kot opazovalke smo bile vključene v 
posamezne oddelke in prisostvovale pri dejavnostih, ki so pote-
kale kot običajno.  
NTC sistem učenja, gozdno pedagogiko in angleščino izvajamo 
tudi v našem oddelku. Z obiskom sva pridobili novega znanja, 
idej in motivacije za nadaljnje delo. Navdušila naju je pedagogi-
ka montessori. Videno sva takoj vnesli v svoje delo in se odločili 
za nadaljnje izobraževanje. Ta pristop namreč spodbuja tudi raz-
vijanje pozornosti in koncentracije, ki sta ključnega pomena, ne 
samo za vstop v šolo, ampak tudi za življenje. Že prvi teden po 
vrnitvi je v najinem oddelku dobil svoje mesto montessori koti-
ček, za raziskovanje katerega so zelo motivirani otroci. 
Hvaležne smo za to izkušnjo. S temi izkušnjami in novimi znanji  
bomo osvežile in obogatile svoj dosedanji način dela. Spletle smo 
nova poznanstva in bolje spoznale nekatere pedagoške pristope. 
Nenazadnje smo pa glede nekaterih kompetenc, ki jih v vzgoj-
no-izobraževalnem procesu že uporabljamo, dobile potrditev, da 
smo na dobri poti. 
Za poslovilno »darilo« smo dobile rastlino, ki jo imenujejo »Maj-
ka tisuču dece« in izvira z Madagaskarja.  Vsaka od nas ima svojo 
sadiko in vsaka od teh sadik bo razvila na tisoče novih. S tem 
bomo poskrbele, da bodo spomini na to nepozabno in prijetno 
izkušnjo, živeli še dolgo časa. 

Zapisala Nataša Grabovac 

“Job shadowing” v Barceloni 
Vzgojiteljici Marjetka Grof in Lara Kosi, vodja prehrane Ivanka 
Jurgec ter specialna pedagoginja Eva Lorenčič smo se med 28. no-
vembrom in 2. decembrom udeležile “job shadowinga” v Barce-
loni, natančneje v javnem zavodu Escola Rubén Darío. V zavodu 
smo gostovale tri dni, popoldneve smo izkoristile za spoznavanje 

mestnega življenja, njegovih glavnih znamenitosti in kulinarike. 
Zavod, ki smo ga zaradi gostoljubnosti gostiteljev za 3 dni vzele 
za svojega, vključuje vrtec (od 3 do 6 let) ter šolo in deluje v so-
cialno šibkejšem okrožju. Spoznale smo sistem, ki se od našega 
kar precej razlikuje. Vrtec je odprt od 8.30 do 16.30. V tem času 
so prisotni vsi otroci, prihajajo in odhajajo istočasno. Vzgojitelj je 
v skupini brez pomočnika vzgojitelja. Za dodatno pomoč imajo 
zaposleno osebo, ki kroži po skupinah. Otroci si malico prinesejo 
od doma, na kosilo lahko gredo domov ali pa jedo dostavljeno 
hrano. Tisti, ki kosijo doma, se morajo po kosilu vrniti v vrtec. 
Otroci v vrtcu ne počivajo. Vsak dan imajo planirane dejavnosti 
na prostem, ki jih izvajajo na strehi vrtca. Na sprehod se odpra-
vijo le dvakrat na mesec. Vrtec nima lastnih knjig, knjige si iz-
posojajo iz mestne knjižnice. Priprava otrok na branje in pisanje 
poteka sistematično od vstopa v vrtec – preko pripovedovanja 
zgodb ob slikanicah, preko vizualnega preslikovanja črk iz slika-
nic, zapisovanja imen ipd.  
V vrtec je vključenih 80 % tujcev, ki ne govorijo španščine. Uče-
nje jezika zato poteka preko vizualnih opor, neverbalne komu-
nikacije, kretenj, pesmic. Otroci tujci lahko koristijo opravičen 
odhod v domačo državo za maksimalno dva meseca. Otroci s po-
sebnimi potrebami so diagnosticirani, vključeni v redne skupine, 
z njimi dela mobilni specialni pedagog, ki v vrtec prihaja nekaj ur 
na teden, glede na število diagnosticiranih otrok. 
Z vidika higiene v vrtcu nam je bilo zanimivo, da nimajo tople 
vode in si roke umivajo s hladno. Ob prihodu v igralnice se ne 
preobuvajo. Prostore ves čas zračijo, notranja temperatura je 18 
°C. 
Cena vrtca, ki jo plačajo starši na leto, znaša 17 EUR (za materi-
al), preostali znesek je poravnan iz davkoplačevalskega denarja. 
V igralnicah je na voljo IKT oprema (projektor, bela tabla, raču-
nalnik, tablični računalniki). 
Tekom obiska Španije smo razširile obzorja na vseh področjih. 
Pridobile smo nekaj novih idej, ki smo jih in jih še vedno vna-
šamo v svoje delo, glede na sposobnosti otrok v skupinah. Ugo-
tovile smo, da kljub razlikam med našim in njihovim sistemom, 
vsi stremimo k istemu cilju: otroke izobraziti in pripraviti na živ-
ljenje.

Zapisali: Lara Kosi, dipl. vzg. in 
Eva Lorenčič, mag. prof. spec. in reh. ped.
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Or-
mož, Pokrajinski muzej Ptuj–Ormož in Javni zavod za turi-
zem, kulturo in šport Občine Ormož so na slovenski kulturni 

praznik, 8. februarja, pripravili odprtje fotografske razstave z nas-
lovom Naš pogled na prleški svet.  Na razstavi se s svojimi fotogra-
fijami predstavljajo trije znani ormoški umetniški fotografi: Ciril 
Ambrož, Marko Zabavnik in Denis Žuran.
Slovesnost pred odprtjem fotografske razstave je potekala v Beli 
dvorani Grajske pristave. Dogodek so popestrile violinistke 
GŠ Ormož in njihova profesorica Eleonora Bruck, zbrane je pa 
najprej pozdravil župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je med 
drugim dejal, da odlične fotografije priznanih domačih fotografov 
predstavljajo svojevrsten prispevek k promociji domačega turiz-
ma in da smo nanje lahko zelo ponosni. Sledil je pozdrav direktor-
ja Javnega zavoda za turizem kulturo in šport Andreja Vršiča, ki je 
izrazil upanje, da bo v Ormožu kmalu lahko več takšnih in podob-
nih dogodkov. O fotografiji oziroma o umetnosti ujetih trenutkov 
je v svojem razmišljajočem slogu spregovorila moderatorka pri-
reditve in pesnica Sandra Kumer, ki je v nadaljevanju vodila tudi 
pogovor s fotografoma Cirilom Ambrožem in Denisom Žuranom, 

kar je bila tudi priložnost, da oba fotografa 
in njuno umetnost bolje spoznamo. Foto-
graf Marko Zabavnik je bil odsoten, so pa 
o njem in o njegovem delu največ povedale 
razstavljene fotografije. Ljubiteljski fotograf 
Marko Zabavnik najraje fotografira ptice, saj 
je velik ljubitelj ptic in narave. Razstavljal je 
že nekajkrat, tudi v izobraževalne namene. 
Ciril Ambrož je priznan fotograf, ki je bil de-
ležen že številnih priznanj in nagrad. Njegove 
fotografije bogatijo številne monografije, pu-
blikacije, koledarje in podobno. Za njim je že 
20 razstav. Denis Žuran je fotograf mlajše ge-
neracije, obenem še snemalec in videograf. Od 
nedavnega deluje kot samostojni podjetnik. 
Svoje podjetje je poimenoval PHOTOLUMINOUS. Načrtov mu 
ne manjka, je pa to prva razstava, kjer predstavlja svoje fotografije. 
Vsem trem fotografom je skupno to, da se trudijo v svoje objektive 
ujeti lepote rodne Prlekije in s fotografijami oziroma videoposnet-
ki prispevati k prepoznavnosti naravnih lepot, ki nas obdajajo. 
Razstava fotografij Cirila Ambroža, Marka Zabavnika in Denisa 
Žurana z naslovom Naš pogled na prleški svet bo v galeriji ormoš-
ke Grajske pristave na ogled do 10. aprila.

Z odprtja razstave naš pogled na prleški svet
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

V Mladinskem centru Ormož, enoti Ljudske univerze Ormož, 
smo uspešno zaključili že četrti mednarodni prostovoljski pro-
jekt. V okviru programa Evropska solidarnostna enota smo od 
aprila 2021 gostili prostovoljko Angeliko iz Poljske, ki se ji je nato 
pridružil še grški prostovoljec Dionysios. Projekt, ki je financiran 
s strani Evropske komisije, je ponujal izkušnjo dvema mladima, 
ki sta bila pripravljena pomagati, se učiti in razvijati ter nagovar-
jati različne družbene izzive. Njuna skupna naloga je bila razisko-
vanje prleške pokrajine in priprava turističnega vodnika. Želeli 
smo si, da mlada prostovoljca raziščeta lokalno okolje in izposta-
vita turistične točke, ki so zanimive predvsem mladim turistom 
in popotnikom. 

Anglelika in Dionysios sta se tako potepala, kolesarila, preizkuša-
la, degustirala, fotografirala in delala zapiske. Utrinke s popoto-
vanj sta strnila v turistični vodnik, ki je v nastajanju in bo kmalu 
na voljo v tiskani in elektronski verziji. Vodnik v pregledni obliki 
ponuja nabor aktivnosti, ki jih izpostavljata mlada prostovoljca. 
Za vsakogar se kaj najde - za ljubitelje dobre hrane in vina, aktiv-
ne popotnike, popotnike, ki potujejo s kolesom, avtodomom in 
druge, ki še ne poznajo lepot naše pokrajine. 
Mlada prostovoljca sta se prav tako vključevala v druge aktivno-
sti mladinskega centra. Pomagala sta pri promociji mladinskega 
centra ter prostovoljskih priložnosti, izvajala predstavitvene de-
lavnice za vrtce, osnovne in srednje šole, predlagala in organi-
zirala prostočasne aktivnosti, izvajala jezikovne tečaje, se učila 
slovenskega jezika in se povezovala z lokalnimi mladimi. 
Verjamemo, da sta uspela navdušiti in opogumiti mlade iz naše 
okolice, da izkoristijo priložnost vključevanja v mednarodne pro-
stovoljske projekte (Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota) 
in si želimo, da kmalu spet pošljemo katerega izmed njih na mo-
bilnost v tujino. Sicer pa se te dni že aktivno posvečamo pričetku 
novega mednarodnega projekta Tovarna solidarnosti Ormož - 
TSO (Evropska solidarnostna enota), v okviru katerega se nam v 
aprilu pridružita prostovoljki iz Turčije in Španije, nato pa še dva 
druga mednarodna prostovoljca. 
Vabljeni, da nas spremljate na naših družbenih omrežjih (@
mcormoz in @LUOrmoz), se nam pridružite na aktivnostih in 
spoznate mlade iz najrazličnejših držav.

Turizem po meri mladih – zaključek 
mednarodnega prostovoljskega projekta
Besedilo: Tjaša Šnajder
Foto: arhiv Mladinskega centra Ormož
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Snežana Vindiš, ljubiteljska slikarka in članica ormoškega li-
kovnega društva LIKUDO, je v začetku marca v sodelovanju 
s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, enota v Ormožu, v 

prvem nadstropju Grajske pristave na ogled postavila svoja likovna 
dela iz cikla »telesa in slike«, s svojimi deli pa predvsem presenetila, 
a tudi navdušila številne ljubitelje umetnosti.
Snežana Vindiš je prve korake v svet likovne umetnosti naredila z 
oljnimi barvami na platnu. Upodabljala je motive iz narave in že 
njena prva dela so dala slutiti, da medicinska sestra, ki je upokojitev 
dočakala v ormoškem Zdravstvenem domu, skriva v sebi slikarski 
oziroma risarski talent. Kot članica likovnega Društva LIKUDO 
se je sproti izobraževala in se udeleževala likovnih kolonij, kar je 
služilo izpopolnjevanju njenega talenta. Zadnje leto jo je navdušila 
grafika. Tako je razstavila kar 45 grafik in 10 del z oljem na platno.
Razstava je nosila  naslov Čarobnost rdeče niti. Vse črno oziroma 
sivo-bele risbe vključujejo nekaj rdečega, kar jim daje poseben čar 
in jih dela prepoznavne. »Na vsaki risbi je nek majhen rdeč doda-
tek in predstavlja poživitev ali pa vsaj vzbudi pozornost,« je dejala 
Vindiševa, ki dodaja, da risbe kar prihajajo, modeli so slučajni, ra-

zen prvega, v katerega je vložila največ truda. 
Snežani Vindiš načrtov ne manjka, naslednjo razstavo pripravlja 
v sodelovanju s Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož, v načrtu 
ima dodatna izobraževanja, gotovo pa še veliko zanimivih stvari-
tev. »Za novi korak v življenju nikoli ni prepozno,« pravi, »sploh, 
če pride čas, ko lahko mirno izraziš  svojo nadarjenost in jo tudi v 
obliki ene takšne razstave deliš z javnostjo.«

Čarobne rdeče niti umetnice Snežane Vindiš
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Tudi rez potomke najstarejše vinske trte na svetu 
je za člane TKD Ivanjkovci prijetno opravilo

Tudi rez potomke najstarejše vinske trte na svetu je za člane 
TKD Ivanjkovci prijetno opravilo

Nekaj članov TKD Ivanjkovci je tretjo nedeljo v februarju preži-
velo delovno, saj je bil že skrajni čas, da obrežejo in na novo se-
zono pripravijo vinsko trto – potomko najstarejše vinske trte na 
svetu, na katero so zelo ponosni. Ob Vrazovi kapelici v Cerovcu 
Stanka Vraza so jo zasadili leta 2019, potem ko so jo v dar prejeli 
od nekdanjega mariborskega župana dr. Andreja Fištravca.
Glavni gospodar trte je Dejan Klemen, vlogo viničarja opravlja 
Vilko Munda, skrbnika trte sta pa poznavalca in strokovnjaka 
Branko Fifnja in Marjan Feguš. Vsi štirje so se tako skupaj s 
predsednikom TKD Mihaelom Črešnjevcem in lastnikom pose-
stva Zlatkom Vrazom tretjo nedeljo v februarju zbrali ob trti in 
opravili prvo častno opravilo, z željo, da bo trta tudi letos dobro 
uspevala in bogato obrodila.

»Delo je bilo hitro opravljeno,» je dejal predsednik TKD Ivanj-
kovci Mihael Črešnjevec in dodal, da so zbrani še kar nekaj časa 
potem posedeli pod lipo čez cesto, za okrepčilo pa da je poskr-
bel gospodar trte Dejan Klemen. »Tudi druženje po opravlje-
nem delu šteje,« je še dodal predsednik, ki verjame, da bo ob trti 
tudi letos še posebej veselo ob postavitvi klopotca.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Svečnica, pomemben dan, ko se Sodinci začnejo spreminjati 
v pravo fašensko prestolnico.
TED Sodinci že desetletje skrbi in neguje to lepo tradicijo, 

poskrbi da je vas okrašena, vaščani pa maskirani vse do pepelni-
ce. Tudi letos nam korona ni preprečila tistega, kar imamo najraje 
- fašensko veselje; tega ne damo, smo pač drugačni, mogoče malo 
čudni, saj za fašenk živimo in se nanj pripravljamo skozi vso leto.
Pričelo se je z okrasitvijo vasi in postavitvijo prinčevega grba pod 
krajevno tablo, kar pomeni, da je zdaj to Gallova rudarska vas, in 
maskiranje se lahko začne. Na kulturni praznik že tradicionalno 
izvedemo v vasi rusin skok, kar pomeni začetek fašenka v vasi. 
Tudi letos se je rusa sprehodila po vasi, prinašala veselje, plodnost 
in zdravje živine ter dobro letino. 
Kmalu so se začele obveznosti 18. princa karnevala, garde in 
prinčeve spremljevalne skupine, ki je del zgodbe prinčeve rudar-
ske vasice. Posneli smo nekaj video prispevkov o fašenku v naši 
vasi, kar so predvajale vse televizijske hiše v državi, in tako poka-
zali, da najmlajši že pridno skrbijo za naše prikaze.
Gledali smo v prihodnost in upali, da bomo lahko odšli na kar-
nevale. Želje so se začele uresničevati, pa čeprav letos v bolj čud-
ni obliki, nenapovedane, neorganizirane, ampak vse so bile zelo 
pristne in vsak posameznik je komaj čakal, da bo del te zgodbe.  
Svojo vlogo je prevzel tudi 18. princ ptujskega karnevala in kaj 
kmalu je bilo jasno, da tudi kurentovanje ne bo samo virtualno. 
Naše društvo je popeljalo ptujsko otvoritveno etnografsko povor-
ko po ptujskih ulicah in potem ni bilo več povratka; dogajanja so 
se samo stopnjevala. Princ je prevzel ključ mestnih vrat in pustno 
oblast na 62. kurentovanju, županjo smo poslali na dopust in Pr-

leki smo zapovedali veseljačenje, šaljivost in norčavost na Ptuju 
in okoliških krajih.
Dogodki so se kar vrstili, sprejeli smo ogromno kurentov, ko-
rantov in drugih etnografskih likov, na fašensko soboto popeljali 
Ptujsko gospodo na pustni korzo po srednjeveških ulicah Ptuja. 
Sledila je nedeljska povorka, ki je Ptuj napolnila z maskami in 
obiskovalci, ki so lahko doživeli začetek sprememb in pravi fa-
šenski duh, ki se je razširil po mestu in vseh okoliških krajih.  
Ker je fašenk po Ormoško za nas prav poseben, saj tukaj srečamo 
prijatelje in domače gledalce, smo  se tudi letos sprehodili skozi 
Ormož in pokazali, da fašenka ne damo in bomo vedno poskrbe-
li, da pričaramo fašensko veselje. 

Na pustni torek smo predali ključ in pustno oblast, naredili po-
kop pusta in tako se je naše poslanstvo leta Gospodovega 2022 
končalo. Imeli smo se lepo in verjetno marsikomu pričarali spro-
stitev ob veselih dogodkih, v katerih smo pozabili na vse slabo, da 
sedaj z veseljem gledamo v prihodnost.

Besedilo: Hinko Šoštarič
Foto: TED Sodinci, Hinko Šoštarič

Fašenk prinesel olajšanje in prebudil pomlad

V Ormožu pustne povorke potekajo na sam pustni torek. 
Tako je bilo tudi letos.  Točno ob 14. uri se je na pohod 
skozi mesto odpravila godba domače Glasbene šole,  za 

njo pa dve pustni skupini, nekaj mask in kurenti.
Pustni torek, ko se skozi mesto sprehodi »fašenk« in ko nas prevza-
mejo pustne norčije, je v Ormožu že od nekdaj vesel dan. Žal nihče 
natančno ne ve, katera pustna povorka bi lahko bila letos po vrsti, 
gotovo pa jih je bilo že blizu 60.  Že od nekdaj je pustni karneval v 
Ormožu predstavljal posebno doživetje in tako je še vedno!   
Čeprav so tradicionalne pustne povorke zaradi epidemije bile od-
povedane že drugo leto zapored, so jih ljudje željno čakali. Na to 
je kazala tudi množica, ki se je kljub vsemu zbrala v centru mesta 
in s svojo prisotnostjo spodbujala nekaj najpogumnejših pustnih 
»tradicionalistov«, med katerimi je gotovo  godba GŠ Ormož, ki 
se je tudi letos na čelu popolnoma spontane pustne povorke po-
dala na pot skozi mesto.
Za godbo pa potem še Sodinski rudarji, pa otroci iz vrtca, skupi-

na veseljakov iz etnografsega društva Pingo iz Cestice na Hrva-
škem, pa Vikingi …  Na koncu pa kurenti in še kurenti iz Ormo-
ža, Miklavža pri Ormožu in Cvetkovc ter ženska skupina kurentk 
iz Dražencev!
Kurenti so potem iz centra mesta pohod nadaljevali proti Graj-
ski pristavi, množica zbranih obiskovalcev pa za njimi … S tiho 
prošnjo, najbrž, naj le še vsem skupaj natrosijo  malo pustnega 
veselja.

Spontana pustna povorka tudi v Ormožu
Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek
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Zadnja leta je vsakdo izmed nas zasledil kakšno smešnico 
Simone in Matjaža Kosija, ki ustvarjata pod vzdevkom 
»misticizem«. Prleka, domačina, ki v trdi prleščini nasme-

jeta ljudi po celotni državi in tudi širše, sta v teh težkih, čudnih 
časih zares nekaj svežega in prepotrebnega. Pogosto nam prijatelji 
od drugod pošiljajo njune videe in pravijo, da jih spominjata na 
nas - na vse Prleke, zaradi govorice in okoliša, v katerem snemata. 
Za nas malo starejše so njune vsebine dosegljive na Facebooku in 
YouTube, kjer najdete najbolj znani video Kam gre beli zajček?, 
za mlajše sta na razpolago na aplikaciji TikTok ali Instagramu.  
Kot Prleki smo seveda ponosni, da sta naše kraje in smeh ponesla 
vsepovsod naokrog. Oba zaposlena, s kar štirimi otroki, a hkrati 
najdeta voljo in čas, da ustvarjata video smešnice, ob katerih prav 
nihče ne ostane resnega obraza. V ljudeh budita veselje, smeh, 
dobro voljo. S ponosom razkazujeta čudovite kraje, v katerih ži-
vimo. Bravo in pogumno naprej!

Promotorja Ormoža po vsej državi – 
misticizem
Besedilo: Sonja Jerebič
Foto: Facebook 

Med pustnimi dogodki v Ormožu je bilo tudi tekmova-
nje v fašenskih dobrotah Destinacije Jeruzalem. Gre za 
prvo takšno tekmovanje, ki so si ga omislili Društvo 

kmečkih žena, Kmetijsko svetovalna služba in Javni zavod za tu-
rizem, kulturo in šport Občine Ormož. Tekmovanje je potekalo 
na pustni ponedeljek.
»Ni malo gospodinj, ki v času pusta še vedno krofe in podob-
ne dobrote pripravijo doma.  Tekmovanje v fašenskih dobrotah 
predstavlja novo spodbudo ohranjanju tradicije, da je pustni čas, 
čas za krofe, flancate in podobne dobrote,« je pojasnila predse-
dnica Društva kmečkih žena Ormož Martina Prejac Marinič. 
Hinka Hržič  iz KGZS – Kmetijsko svetovalne službe Ormož pa 
dodala, da tekmovanje gospodinjam daje tudi možnost za stro-
kovno oceno izdelka in povratno informacijo o morebitnih po-
manjkljivostih.
Gospodinje oziroma članice Društva kmečkih žena so na letoš-
nje prvo tekmovanje pustnih dobrot prinesle 17 vzorcev. Krofe in 
ostale pustne dobrote je ocenjevala tričlanska komisija, ki so jo 
sestavljale strokovnjakinje in poznavalke Marija Rošar, ki je bila 
predsednica komisije, Jožica Korpar in Silva Kelemina. Izdelke je 
komisija ocenjevala po 20-točkovnem pravilniku, ki je zajemal 
oceno oblike, pečenosti, krhkosti ter vonja in okusa izdelka. Ko-
misija ni imela lahkega dela. Odločilne so bile nianse, ki so potem 
najboljšim izdelkom prinesle bronasto, srebrno ali zlato prizna-

nje. Za krofe so podelili 7 zlatih priznanj in eno srebrno priznanje 
ter eno priznanje za sodelovanje. Za flancate pa 7 zlatih priznanj 
in eno bronasto priznanje.

Besedilo: Karolina Putarek
Foto: Karolina Putarek

Ocenjevali fašenske dobrote Destinacije 
Jeruzalem
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Od meseca januarja 2021 v Ormožu na prostoru nekda-
nje tovarne sladkorja potekajo dela za izvedbo projekta 
rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož. 

Vrednost celotne operacije finančno znaša 3.326.360,39 EUR, Re-
publika Slovenija sofinancira operacijo v višini 385.376,71 EUR, 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada sofinancira operacijo v 
višini 2.183.801,40 EUR, 757.182,28 EUR bo zagotovila Občina 
Ormož. Naročnik projekta je Občina Ormož, ki je sklenila po-
godbo št. 430-53/2020 04/81 za gradbena dela z najugodnejšim 
izvajalcem, Komunalnim podjetjem Ormož d. o. o.,  ki izvaja  
dela skupaj  s podjetjem GH Holding d. o. o. iz Ljubljane. 

V mesecu februarju 2022 je zaključenih več kot 85 % gradbenih 
del. Mag. Roman Rozman, skrbnik pogodbe s strani investitorja 
Občine Ormož, je povedal: » Ja, dela so v polnem teku, saj de-
lavcev na gradbišču kar mrgoli. Nekaj težav je bilo s skupino de-
lavcev, ki montira strojno opremo, saj so zboleli za koronaviru-
som, tako so nekatera dela malo zastala. V preteklem tednu smo 
zaključili s sanacijo prvega bazena, kompletno so bile sanirane 
betonske stene, v teh dneh pa bomo montirali strojno opremo, 
nato pa bomo vodo iz bazena prečrpali v drugi bazen in se lotili 
še kompletne sanacije drugega bazena. 
Nekaj zamud bo zaradi bolezni, nekaj pa zaradi zamud pri do-
bavah strojne in elektro opreme, saj dobavitelji zamujajo pri do-
bavah, čeprav je bila oprema naročena že pred šestimi meseci. 
Četudi čistilna naprava v mesecu februarju deluje s polovično 
močjo - sedaj smo v takem delu leta, da obremenitve niso tako 
velike - še zmeraj zadoščamo zakonskim potrebam in ne obre-
menjujemo okolja. 
Začenjajo se vgrajevati mešala za mešanje odpadne vode, op-
ravljajo se betonska dela na zgoščevalniku, notranjost objektov 
je v večini zaključena, gre samo še za posamezne preboje  zidov 
zaradi montaže opreme. Napravo bomo po predvidevanjih tesno 

zagnali v mesecu aprilu, tesno obratovanje bo trajalo vsaj šest me-
secev, tako da bomo projekt zaključili v roku.
Gradbena dela so v večini končana, sledi urejanje okolice, uredi-
tev potrebnih nivojev, asfaltiranje, vgradnja robnikov in postavi-
tev ograj. Dela je še nekaj, vendar ga bomo v rokih dokončali.«

Sicer je pa mila zima omogočala skoraj nemoteno izvedbo vseh 
zahtevanih del, tudi tistih, pri katerih je bilo potrebno spoštovati 
temperaturne pogoje za izvedbo del, povezanih z betoniranjem.
Nadzor nad gradbenimi deli izvaja podjetje Proplus d. o. o. iz Ma-
ribora, ki nadzira vsa gradbena dela, zaključna dela v pomožnih 
objektih in nadzor nad vso vgrajeno tehnologijo. Rekonstruirana 
in nadgrajena  čistilna naprava v Ormožu bo omogočala čišče-
nje odpadnih voda za 8.000 populacijskih enot, po poskusnem 
delovanju, ko bodo natančno preverjeni vsi  tehnološko zahteva-
ni parametri, pa bo čistilna naprava ustrezala zahtevam okoljske 
sprejemljivosti.

Besedilo: Peter Kirič
Foto: Peter Kirič

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 
porečju Drave - rekonstrukcija in nadgradnja čistilne 
naprave Ormož - Občina Ormož, februar 2021

 Objekt A je odet v toplotno 
izolacijo.

Gosta frakcija v rekonstruira-
nem čistilnem bazenu.

Rekonstruiran bazen, kjer 
poteka montaža strojne opreme.

Nadgrajen in rekonstruiran 
bazen čaka na postavitev 

zaščitne ograje.

Pogled na rekonstruiran bazen, kjer se vpihuje zrak.
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Center za starejše občane Ormož je uspešno kandidiral v 
sklopu 3. javnega razpisa LAS UE Ormož v sklopu ESRR 
in pridobil sredstva za izvajanje operacije Skupaj ostani-

mo aktivni. Projekt se izvaja od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2022. 
V okviru projekta želimo izboljšati kvaliteto bivanja starejše po-
pulacije v domačem okolju. V prvi fazi, ki se je zaključila v letu 
2021, smo uredili zunanje telovadno orodje, ki je pripravljeno za 
izvedbo telovadbe na prostem. Postavili smo troje orodij, ki so 
prilagojena starostnikom, in nabavili sobno kolo, kjer naši sta-
novalci skupaj krepijo svoje mišice. Skupaj s fizioterapevtko in 
delovno terapevtko bomo oblikovali program telovadbe, ki se 
bo odvijala vsaj enkrat mesečno in k sodelovanju povabili tudi 
starostnike, ki niso stanovalci CSO Ormož. Na podoben način 
bomo organizirali tudi delavnice z glino, ki smo jih poimenovali 
Lončarska akademija Dükel. Pod vodstvom Jelke Krajnc, delovne 
inštruktorice v CSO Ormož, je en sklop delavnic že bil izveden. 
Udeleženci so bili navdušeni nad izdelki, predvsem pa nad dru-
ženjem in dobro voljo, ki je pravi balzam za energijo v teh časih. 
Še en sklop delavnic bomo organizirali v prvi polovici tega leta. 
V sklopu projekta je že bilo izvedenih nekaj predavanj in izobra-
ževanj v sodelovanju z Društvom Spominčica. Prav tako bodo iz-
vedena izobraževanja tudi v drugem sklopu in potrudili se bomo, 
da bodo teme zanimive za vse, ki se srečujejo z delom s starostni-

ki. Ker nam je čas epidemije določene aktivnosti omejil, smo iz-
vedbo ankete starejše populacije v naših treh občinah, preložili na 
leto 2022. Z izvedeno anketo bi želeli izvedeti, kakšne so v našem 
okolju potrebe po dnevnem varstvu, medgeneracijskem druženju 
in ugotoviti, kakšne so potrebe starostnikov, ki bivajo doma. Iz-
vedena analiza nam bo pomagala pri strateških načrtih vlaganja v 
krepitev oskrbe starejših. 
Partner v projektu je podjetje Z-Eniac, ki ponuja starostnikom, 
ki živijo doma, različne storitve tehnične narave (popravilo po-
hištva, pleskanje, košnja, popravila ipd.). Pomembno je krepiti 
socialne stike in družabništvo posameznika, ki svojo starost pre-
življa doma, velikokrat sam, osamljen. Da bi lahko ponudili tudi 
prevoz, smo nabavili kombi vozilo. Tako bomo omogočili tistim, 
ki preživljajo jesen življenja doma, druženje z našimi stanovalci, 
udeležbo na kakšnem izmed ponujenih dogodkov in jim pribli-
žali način življenja v našem domu. Zaradi krize, ki je obkrožila 
svet, je dobava vozila bila negotova, a so nas v teh dneh razveselili 
in tako na našem parkirišču že stoji kombi, ki čaka na prve kilo-
metre. 
Če bi se želeli udeležiti skupne telovadbe, delavnic z glino ali se 
nam pridružiti na katerem izmed dogodkov, ki jih bomo orga-
nizirali v sklopu projekta, vas prijazno vabimo, da nas pokličete. 
Menimo, da je druženje izjemnega pomena in trdno verjamemo, 
da bomo s projektom polepšali in popestrili vsakdan vsaj kakšne-
mu izmed starostnikov ter spletli marsikatero novo trdno prija-
teljstvo.

Skupaj ostanimo aktivni
Besedilo: Center starejših občanov Ormož
Foto: arhiv CSO 

Minevata dve leti od prvih obvestil o koronavirusu. Mo-
goče je komu ta čas minil mimogrede. Za nas v Centru 
starejših občanov pa je bilo življenje veliko bolj mo-

notono, kot je bilo pred pojavom tega zloglasnega virusa, ko so 
nas obiskovali učenci okoliških osnovnih šol in dijaki iz ormoške 
gimnazije, ki so nas s svojimi prireditvami razveseljevali, saj so 
bili njihovi nastopi izvirni in izredno duhoviti. Dve leti minevata, 
odkar nam več ne prinašajo razvedrila in osvežujočega razpolo-
ženja.
Razveselili smo se obvestila o sproščanju nekaterih omejitev, ki 

bi nam prineslo olajšanje, a tega ni. V našem Centru smo do 
določene mere še naprej v izolaciji, tudi rdeča cona je še vedno 
prisotna. Zato se varovanci doma počutimo nekoliko neprijetno, 
saj smo premalo seznanjeni z različnimi sevi virusa in o resnici, 
da se nenehno pojavljajo novi, ki so bolj ali manj virulentni, zato 
povzročajo večje ali manjše zlo. V raznih obvestilih pa nihče ne 
napove konca te more; ves čas poročajo in pišejo o pojavu novih 
sevov, običajno pa ne pojasnijo, kakšne težave bodo povzročili.
Vodstvo doma, socialna in zdravstvena služba nam pojasnjujejo 
in nas tolažijo tako, da nam dajejo upanje, da se bo zadeva umi-
rila in bo vse po starem. 
Hvaležni pa moramo biti vodstvu doma in vsemu osebju, da za 
nas vzorno skrbijo, čeprav verjetno tudi njih trajajoča epidemija 

Besedilo: T. P., stanovalec CSO Ormož

Hrepenenje po druženju in koncu strahu med 
stanovalci CSO vedno močnejše
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ter v povezavi z njo nepredvidljivo stanje obremenjujeta.
Današnje vesti o sprostitvi in normalizaciji razmer smo se raz-
veselili. Ko smo pa izvedeli, da se za nas tukaj v domu ne bo nič 
bistveno spremenilo, nas je bila verjetno večina zelo razočarana. 
Varovanci, verjetno tudi zaposleni, pogrešamo sproščeno nor-
malno življenje.
Zaradi strahu, da širjenje mutantov koronavirusa ni končano, se 
širi depresija, saj ne verjamemo, da bomo v starosti še deležni 
normalnega življenja. Tudi v Centru ločimo normalno življenje 
od sedanjosti, ko nas je nenehno strah pred okužbo. Pogosta opo-
zorila na spoštovanje preventivnih ukrepov nas opozarjajo tudi 
na možnost okužbe. Verjamem pa, da vsi sobivajoči navodila 

upoštevajo in jih striktno izvajajo.
Center starejših občanov je pravi dom večine varovancev, saj za-
radi psihofizične onemoglosti nimamo druge izbire. Imamo pa 
srečo, da živimo v domu, kjer je prisotna domačnost, kar bistveno 
vpliva na naše počutje.
Pred nekaj dnevi smo izpolnjevali anketo z vprašanji o našem po-
čutju v domu. Sestavljena je bila iz več vprašanj, na katere smo 
odgovorili z ocenami od 1 do 5. Verjamem, da so bile ocene viso-
ke, saj sam po več kot treh letih bivanja v domu, življenje ocenju-
jem s petico. V treh letih je viden napredek, čeprav so bile v večini 
obdobja prisotne motnje zaradi strahu pred vnosom katerega od 
sevov virusa.

V društvu Spominčica Ormož v letošnjem letu zaključu-
jemo projekt Čaj za dva, v katerem smo sodelovali kot 
partner in katerega osnovni namen je bil identifikaci-

ja potreb sodobne družbe in reševanje le teh. Naš namen je bil 
ozaveščanje, izobraževanje o demenci in druženje prostovoljcev z 
osebami z demenco na njihovem domu.

V okviru projekta smo pridobili nove izkušnje, ki jih bomo lahko 
uporabili pri našem nadaljnjem delu. Ugotovili smo, da so najpo-
gostejši problemi, s katerimi se starostniki soočajo, osamljenost, 
krhkost, socialna izključenost, mobilnost, invalidnost in kronič-
ne bolezni, med katerimi je pogosto demenca.
Na podlagi izvedene ankete smo tudi ugotovili, da želi večina 
oseb jesen svojega življenja preživeti v domačem okolju, kar pa je 
možno le, če bi jim v lokalni skupnosti lahko zagotovili kakovo-
stne dostopne storitve s področja zdravstva, sociale, mobilnosti, 
gospodinjskih opravil, hišnih popravil, družabništva …
Med naj pomembnejšimi ugotovitvami je pa vsekakor, da na ka-
kovost življenja dementnih oseb in njihovih svojcev lahko vpliva-
mo le ob sodelovanju vseh deležnikov v lokalni skupnosti, tako 
vladnih ustanov s področja zdravstva in sociale, lokalnih ustanov, 
pa tudi nevladnih: društva upokojencev, Rdečega križa, Spomin-
čice, Mladinskega centra ...
Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo dobro sodelovanje  
društva Spominčica Ormož s Centrom za duševno zdravje ZD 
Ormož in Območnim združenjem Rdečega križa  Ormož.
Z medsebojnim sodelovanjem in izmenjavo informacij smo lah-
ko koristno vplivali na kvaliteto življenja dementnih oseb in raz-
bremenitev njihov svojcev. Preko javnih del smo uspeli pridobiti 

delavca za polovični delovni čas za izvajanje družabništva.
Zaradi demografskih sprememb se veča število oseb s kroničnimi 
boleznimi, med njimi tudi oseb z demenco, kar bo seveda po-
večalo potrebe po zdravstvenih in drugih podpornih storitvah. 
Zaradi tega smatramo, da bi bilo smotrno urediti področje pro-
stovoljske dejavnosti, v kateri vidimo potencial za spodbujanje 
medgeneracijske solidarnosti, sodelovanje in izmenjavo izkušenj 
med mladimi in starejšimi.

Staranje prebivalstva postaja za celotno družbo velik izziv. Tega 
se zaveda tudi politika. Vlada Republike Slovenije je že leta 1917 
sprejela Strategijo dolgožive družbe, v Bruslju so sprejeli Zeleno 
knjigo o staranju, končno smo pa sprejeli tudi Zakon o dolgotraj-
ni oskrbi. Pravne podlage imamo, od vseh nas je pa odvisno, kako 
jih bomo implementirali v življenje.

Izzivi za leto 2022
Besedilo: Majda Keček
Foto: arhiv društva
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Kaj bi bil primeren uvod v prispevek o knjigah in knjižnici?  
Kakorkoli obračamo misli, ideje in besede, srž vsega je v 
tem, da je branje vedno dobra izbira. Razvedri, potolaži, 

zabava, poučuje, poglablja in širi. Torej, vabljeni  med platnice, 
vabljeni med naše odlično založene knjižne police. Vzemite si čas 
za knjigo, zagotovo bodo učinki pozitivni.
Za dodatno motivacijo k branju in za promocijo bralne kulture 
knjižničarji pripravljamo raznolike dogodke za vse generacije. Če 
tudi vi že komaj čakate druženja in kulturne dogodke, pripeljite 
otroke na pravljične urice, ki so v ormoški knjižnici vsak četr-
tek ob 17. uri, v Krajevni knjižnici Ivanjkovci vsak  drugi torek v 
mesecu ob 16. uri, v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi vsako 
drugo sredo ob 17. uri in v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž vsako 
tretjo sredo ob 17. uri. V času, ko vaši malčki uživajo v bogatem 
pravljičnem svetu, si lahko privoščite klepet z ostalimi starši, va-
šimi sokrajani, preberete časopise in si izposodite hrano za vašo 
dušo. 
Nekaj časa pa namenite tudi druženju v prostranostih domišljij-
skih svetov odraslih. Vabimo vas na literarne pogovore, predava-
nja, ustvarjalne delavnice, filmske večere, potopise, oglede prilo-
žnostnih razstav, druženja bralnih klubov …
V mesecu marcu vam predstavljamo novost, nadgradnjo zelene 
knjižnice. Ekološka problematika se dotika vsakega od nas in 
pred njo si ne smemo zatiskati oči, zato se pridružujemo Goriški 
knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in vzpostavljamo knjižni-
co semen, ki je eden od načinov ohranjanja avtohtonih sort in 
biotske pestrosti kulturnih rastlin. Namenjena je vsem, ki doma 
pridelujete svoje vrtnine, se zavedate pomena zdravih domačih 
semen, ohranjanja avtohtonih vrst rastlin ter ste pripravljeni za 
skupno dobro darovati nekaj svojega časa, truda in zalog doma-
čih semen. Knjižnica semen deluje kot vsaka druga knjižnica, le 

da si v njej ne izposojate knjig, temveč domača semena, iz katerih 
vzgojite rastline, pridelate nova semena in nato del teh vrnete v 
knjižnico. Vabimo vas, da z nami delite del svojih doma pridela-
nih semen in obogatite zalogo naše in vaše knjižnice semen.

Da ne bi česa zamudili, nas spremljajte na družbenih omrežjih in 
na www.orm.sik.si. Za vas izpostavljamo:
- Ogled razstave ilustracij Melanie Habjanič v Knjižnici Ormož.
- Literarni večer s Ksenijo Trs Kdo se boji črnega moža? v četr-

tek, 10. marca, ob 18. uri v Knjižnici Ormož. 
- Literarni večer s Tonetom Peršakom Avtoštop v četrtek, 17. 

marca, ob 18. uri v Knjižnici Ormož. 
- Literarni večer z Alenko Čurin Janžekovič Sam bog naj jo bere 

v petek, 18. marca, ob 19. uri v dvorani kulturnega doma na 
Kogu. 

- 21. marca bomo od 8. do 17. ure v Knjižnici Ormož izvedli 
zbiranje domačih semen za knjižnico semen. Ob 17. uri  sledi 
ogled dokumentarnega filma Seme: Zamolčana zgodba.

- Ustvarjalna delavnica Nakit iz porcelana pod vodstvom Urše 
Ambrož ob sredah, 23. 3., 30. 3. in 6. 4., ob 17. uri v Knjižnici 
Ormož.

- Torkovi filmski večeri ob 17. uri v Knjižnici Ormož:  v torek, 
29. marca, Mož z imenom Ove (švedska komična drama reži-
serja Hannesa Holma), v aprilu in maju sledijo še drama Bra-
lec, dramatičen triler Zvesti vrtnar in apokaliptična pustolo-
vska drama Cesta. 

- Sejem knjig ob svetovnem dnevu knjige.
- Obeležje Noči knjige.
- Pravljični večer za odrasle z glasbenim gostom Domnom Za-

dravcem v četrtek, 19. maja, ob 19. uri v Knjižnici Ormož.

Zdravilne moči knjig 
Besedilo: Marijana Korotaj

V vrtcu Miklavž pri Ormožu in Kog se je leto pričelo obetavno
Letošnji januar smo tako v vrtcu Miklavž pri Ormožu kot v vrtcu 
na Kogu po raznih boleznih, ki so nas pestile celo jesen, pričeli 
precej obetavno, s skoraj polnimi skupinami otrok. Ko so medije 
preplavile novice o ogromnem porastu okužb s koronavirusom iz 
različnih delov Slovenije, pri nas o tem ni bilo ne duha ne sluha. 
A situacija se je že proti sredini januarja obrnila. Soočati smo se 
pričeli s številnimi okužbami in karantenami tako med otroci kot 
med zaposlenimi, igralnice so pa iz dneva v dan postajale bolj 
prazne. 
A s skupnimi močmi in obilico optimizma smo skorajda prema-
gali te težke dni. Spomladansko sonce nas že veselo boža, igral-
nice so ponovno polne otroškega smeha, igre, razigranosti. Polni 

upanja zremo v prihajajoče mesece, ko se nam, po sproščanju 
ukrepov,  obeta mnogo dni dejavnosti, projektov, hkrati pa tudi 
srčno upamo, da se nam letos uresničijo obljube o novem vrtcu, 
ki bi razbremenil natrpane igralnice. Kdo ve, mogoče pa bodo 
otroci, ki sem nam bodo pridružili v novem šolskem letu, že za-
korakali v nove prostore.

Vljudno vabljeni na 
vpis v naša vrtca; 
mi se vas že iz srca 
veselimo!

Besedilo: Janja Kocjan
Foto: arhiv vrtca

V vrtcu Miklavž pri Ormožu in Kog se je 
leto pričelo obetavno
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Rezultati Upravne enote Ormož kažejo, da je upravna eno-
ta v letu 2021 uspešno obvladovala tako osnovni proces 
(vodenje upravnega postopka in drugih upravnih nalog) 

kot tudi podporna procesa (upravljanje s kadrovskimi viri in za-
gotavljanje materialnih virov), kljub temu da je bilo delo uprav-
nega organa občasno oteženo zaradi  upoštevanju ukrepov glede 
epidemije, ki sta jih nalagala Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s 
sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za ob-
vladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 in kasneje še 
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov 
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih za-
devah.  To se odraža v realizaciji  zastavljenih  ciljev, v pravilnosti 
odločanja in v kvaliteti opravljenih nalog, v visokem odstotku 
rešenih zadev, 99,98 % zadev je bilo rešenih v zakonitem roku, 
v majhnem številu pritožb na delo organa ter v skrajšanju pov-
prečna roka za reševanje zadev iz 2,02 dni v letu 2020 na 1,72 dni 
v letu 2021. Največje skrajšanje časa reševanja zadev beležimo na 
področju okolja in prostora, in sicer s 14,22 dni v letu 2020 na 
11,42 dni v letu 2021 ter na področju notranjih zadev z 0,60 dni v 
letu 2020 na 0,33 dni v letu 2021.

V lanskem letu je upravna enota prejela v reševanje (skupaj s pre-
nešenimi nerešenimi zadevami) 10.759 upravnih zadev, kar je 
za  71,90 % več kot leto poprej. Od prejetih zadev je bilo rešenih 
10.631 zadev, kar je za 73,43 % več kot v letu 2020 oziroma  98,81 
% vseh zadev, leto poprej pa je bilo rešenih 97,94 % vseh zadev. 
Nerešenih je ostalo 128 zadev oziroma 1,19 %  vseh upravnih za-
dev prevzetih v reševanje, leta 2020 pa 129 zadev oziroma 2,06 % 
prejetih upravnih zadev. 99,98 % rešenih zadev je bilo rešenih v 
zakonitem roku. Po preteku zakonitega roka sta bili rešeni le dve 
zadevi. Zaostankov upravna enota ni imela.
Na delo upravnega organa je bilo prejetih 6 pritožb (leto poprej 
7), pri čemer je bila 1 pritožba  rešena na prvi stopnji, 4 pritož-
be so bile odstopljene v reševanje drugostopenjskemu organu. V  
treh zadevah je drugostopenjski organ potrdil odločitev prvosto-
penjskega organa, 1 pritožba  še ni bila rešena na II. stopnji. Ena 
pritožba pa še do konca poročevalskega obdobja ni bila odsto-
pljena drugostopenjskemu organu.
Vsi kazalniki, razen enega, kažejo v letu 2021, v primerjavi  z le-
tom poprej, trend izboljšanja. Na isti ravni nam ni uspelo zadrža-
ti le kazalnika: materialni stroški na prebivalca (2020 4,29 EUR, 
2021 4,68 EUR). 
Največje povečanje števila zadev beležimo na področju izdaje 
osebnih dokumentov (3.409 osebnih izkaznic, leto poprej 2.126 
in 399 potnih listov, leto poprej 190), vozniških dovoljenj (1.089 
vozniških dovoljenj in 1.066 podaljšanj vozniških dovoljenj, leto 
poprej 508 VD in 604 podaljšanj VD), 237 prometnih dovoljenj, 
188 dovoljenj za vožnja s spremljevalcem in 409 priglasitev na vo-
zniški izpit (leto poprej 125 priglasitev na vozniški izpit). Razlog 
za povečano število zadev je množičen potek osebnih dokumen-
tov, vozniških dovoljenj in zamenjava le-teh ter bistveno poveča-

no število strank z območij sosednjih upravnih enot, ki so osebne 
dokumente, vozniška in prometna dovoljenja, priglasitve na vo-
zniški izpit in vožnjo kandidatov za voznike s spremljevalcem, 
urejale na naši upravni enoti.
Glede  na leto 2020 se je v lanskem letu tudi povečalo število vlog 
za odobritev pravnega posla za 23,89 %  in izdajo gradbenih do-
voljenj za 12,70 % ter s področja vojne zakonodaje za 24 %.
Precejšen delež upravnega dela upravne enote predstavljajo dru-
ge upravne naloge. V letu 2021 je bilo na upravni enoti opravlje-
nih 16.205 drugih upravnih nalog, kar je za 16,00 % več kot v letu 
2020. Največje povečanje drugih upravnih nalog smo beležili na  
področju javne uprave in infrastrukture.

Kvantitativni cilji, zastavljeni s Poslovnim načrtom za leto 2021, 
so bili, razen petih, krepko  preseženi. Doseženo ni bilo pet ciljev, 
in sicer: 
- % rešenih zadev (cilj ≥ 99,28 %, doseženo 98,81 %). 
- % nerešenih zadev (cilj ≤ 0,72 %, doseženo  1,19 %).
- % rešenih zadev v zakonitem roku (cilj: 100 %, doseženo 99,98 

%).
- % rešenih zadev po zakonitem roku (cilj: 0, doseženo 0,02 %)
- Število dni izobraževanja na zaposlenega (cilj: 3,00 dni, dose-

ženo 2,57 dni).

Gre za minimalno odstopanje od zastavljenih ciljev. Nedoseganje 
prvih dveh ciljev je posledica bistvenega povečanja števila vlog, 
prejetih v reševanje (glede na pretekla poročevalna obdobja), 
tudi za zahtevne, obsežne zadeve, pri katerih je tudi čas reševanja 
daljši, občasnega oteženega dela upravnega organa zaradi  upo-
števanja ukrepov glede epidemije v prvi polovici leta, kasneje še 
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov 
in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19,  nepopolnih 
in vsebinsko pomanjkljivih vlog predvsem na področju okolja  in 
prostora (tudi če je bila vloga ob vložitvi formalno popolna, so se 
pri vsebinski presoji v večini primerov ugotovile pomanjkljivo-
sti), kar je podaljševalo čas reševanja posameznih zadev in  pove-
čanega pripada zadev v mesecu novembru in decembru.
Pri doseganju drugih dveh ciljev je pa šlo za dve zadevi, rešeni 
po roku iz preteklega poročevalskega obdobja, vrnjeni z drugo-
stopenjskega organa v ponovno odločanje v letu 2021, ki pa jih 
statistika prikazuje kot rešene po roku.
Nedoseganje zastavljenega cilja število dni izobraževanja na za-
poslenega, je pa bila posledica obvladovanja širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 in v zvezi z njo sprejetih ukrepov. 
Razveseljivi so zlasti podatki glede doseganja zastavljenih ciljev 
na področju gospodarnosti poslovanja, kjer smo dosegli oziro-
ma presegli vse zastavljene cilje, in sicer: pri  sredstvih za plače, 
prispevkih, nadomeščanjih na rešeno zadevo (cilj ≤ 93,45 EUR, 
doseženo 62,77 EUR) in materialnih stroških na rešeno zadevo 
(cilj ≤ 10,30 EUR, realizacija 6,98 EUR), pri materialnih stroških 
na  prebivalca (cilj ≤ 4.91 EUR, realizacija 4,68 EUR) ter pri ma-
terialnih stroških in stroških za plače na prebivalca (cilj ≤ 49,47 
EUR, realizirano 46,73 EUR. 
Doseženi rezultati so v prvi vrsti rezultat odgovornega dela  za-

Besedilo: Irena Meško Kukovec

Rezultati Upravne enote Ormož 
v letu 2021 nad pričakovanji
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poslenih in tudi naših partnerjev (ministrstev, lokalnih skupnos-
ti in drugih organov državne uprave).  Potrditev, da na upravni 
enoti Ormož delamo dobro, je tudi v lanskem letu pridobljeno 

priznanje v zunanji oceni postopka CAF EPI  Uspešen uporabnik 
CAF. Upravna enota je bila tudi  vpisana v evidenco prejemnikov 
naziva ECU.

Koncept trajnostnega razvoja predstavlja smernico za razvoj 
globalnega sveta v prihodnosti, pri čemer se izpostavlja rav-

notežje med naravo, družbo in ekonomijo. Le-to je pomebno za 
vzdržnost in trajnost našega planeta Zemlja. Uveljavljanje kon-
cepta trajnostnega razvoja je vse prej kot lahka naloga, saj globalni 
družbeni sistem predstavlja kompleksen sistem odnosov. Občina 
Ormož se uvršča med okoljsko odgovorne občine, zato v trajno-
stno usmerjenih socialnih podjetjih, kot je Center ponovne upo-
rabe in zaposlitveni center EKO, razvijamo nove možnosti sodelo-
vanja občanov za oblikovanje trajnostnega življenjskega stila.
Mesec marec je prvi pomladni mesec in letos prinaša v Ormož prav 
posebno novost. V nekdanjem kegljišču, kjer je bilo doslej skladi-
šče, vam ponujamo praktično vse, od šivanke do pohištva.  Najdete 
nas na dosedanji lokaciji, kjer lahko tudi oddate še uporabne iz-
delke. Nudimo popravila oblačil, hišnega tekstila in manjših kosov 
pohištva. Novost, ki je ne boste spregledali na policah označenih 
»za doma« je, da najdete oblačila in obutev od 0,50 eur dalje. Gre 
za možnost uporabe in nabave izdelkov, ki jih uporabljamo doma, 
vendar jih je težko kupiti, zato so odslej zraven oblačil in obutve na 
voljo tudi ti. Pri nas jih boste našli praktično zastonj. Najdete tudi 
rezervne dele in vse tisto, kar se potrebuje pri popravilih ali za-
menjavah v prid zmanjševanja porabe virov, energije, toplogrednih 
plinov in spodbujanja lokalnega zelenega podjetništva. Koncept 
trajnostnega razvoja namreč predstavlja spremembo načel pri 
našem delovanju znotraj svetovnega sistema. Pogosto se zavedanje 
o globalnih problemih sodobne družbe odraža kot težnja po izgra-
dnji globalne zavesti, ki se danes demonstrira v konceptu trajno-
stnega razvoja. To je vidno iz vsakodnevnega življenja, kjer se traj-
nostni razvoj pogosto pojavlja s pozitivnim predznakom. Globalno 
zavest lahko razumemo kot zavest, ki je skupna vsem prebivalcem 
planeta, kjer ima vsako lokalno okolje pomembno vlogo. To je lah-
ko že zavedanje o tem, da živimo na planetu Zemlja. Vendar pa je 
globalna zavest zabrisana z lokalnimi okvirji, zato se naše zavesti 
različno izoblikujejo, na to pa vplivajo predvsem kulturne razlike 
in nacionalne identitete. V Ormožu je moč vsak dan prispevati k 
dvigu globalne zavesti. V praksi to pomeni, da lahko vaše izdelke, 
ki jih  ne uporabljate več, pripeljete v CPU in bomo poskrbeli zanje. 

Kar 10 kg nastane letno stvari, ki jih je mogoče znova uporabiti, 
vendar mnogi ne vedo, kam z njimi.  Center ponovne uporabe 
ob sodelovanju z EKO Ormož nudi možnost, da odvečne izdel-
ke, ki imajo še potencial uporabe, oddate za namen priprave na 
ponovno uporabo, s tem pa prispevate k zmanjševanju odpadkov, 
kroženju virov in spodbujanju lokalnih delovnih mest. Kaj vse 
lahko oddate ali nabavite?
- Elektronsko opremo: računalniki, gospodinjski aparati, opre-

ma za prosti čas …
- Tekstil: oblačila, obutev, plišaste igrače, zavese, posteljnina, 

blago …
- Pohištvo: omare, kredence, stoli, fotelji …
- Oprema za dom: lonci, kozarci, krožniki, skodelice, luči, ure, 

vaze, drobni predmeti …
- Knjige in CD-ji: knjige, CD-ji, DVD-ji, kasete, vinilke …
- Športno in otroško opremo: smuči, čelade, rolerji, kolesa, ro-

lke, drsalke, uteži, kolesa, vozički, gugalnice, hojice, igralne 
blazine, stolčki za hranjenje …

- Gospodinjske aparate in pripomočke: sušilniki hrane, tehtni-
ce, mlinčki, sesalniki, kavni aparati, mešalniki, ožemalniki, pe-
kači, kuhinjski roboti …

- Drugo: darila, modni dodatki, obutev …

STE VEDELI? 
• V gradu (nekdanja knjižnica) je tudi popravljanica in družbe-

no odgovorna trgovinica, kjer lahko dobite vse za vaš dom in 
družino. Izdelki so visoke kakovosti in pozitivno vplivajo na 
vaše počutje.

• Potrebujete popravila oblačil, pohištvene opreme, tapeciranje 
itd.?  Vaši izdelki bodo znova zaživeli in ni vam potrebno ku-
povati novih.

KONTAKT:
Vrazova 9, Grajski trg 3, 2270 ORMOŽ
T: 031 689 920,  02 828 06 06
I: https://www.facebook.com/CenterPonovneUporabe
E: ormoz@cpu-reuse.com
Pon.-pet.: 7:00-15:00

Besedilo: CPU – socialno podj. in Zaposlitveni center EKO Ormož
Foto: CPU

Novo v Ormožu - od šivanke do pohištva 
za trajnostno usmerjenost v praksi 

CPU na lokac. Vrazova 9 prispeva k trajnostni viziji lokalne skupnosti

Ohranjanje tradicije, veščin in izdelkov prispeva h 
globalni zavesti o omejenosti planeta
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Kaj razpršeni hotel sploh pomeni?
Koncept razpršenega hotela sicer ni nov, a v Sloveniji se 
pojavlja šele v zadnjih letih. Nam najbližji primer je Raz-

pršeni hotel Vinarium v Prekmurju.
   Razpršeni hotel ni hotel v klasičnem pomenu besede, saj je dru-
gačnih dimenzij in lastnosti, kot smo vajeni. Sestavljajo ga različ-
na prenočišča ponudnikov, ki svoje nepremičnine uredijo in dajo 
v sistem razpršenega hotela z namenom, da jim ne stojijo brez 
funkcije, ampak tako postanejo del širše zgodbe. V razpršenem 
hotelu je načeloma poskrbljeno za skupno recepcijo, skupno či-
ščenje in kaj je najpomembnejše – skupni nastop na trgu. 
Kaj pričakujemo od vas?
Tako je tudi naš veliki interes, da se v Destinaciji Jeruzalem Slo-
venija (Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi) najdete 
potencialni sobodajalci nastajajočega Razpršenega hotela Jeruza-
lem Slovenija. Kot prvi korak nam pišite na info@rrc-ormoz.si 
(Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, vodilni partner LAS 
UE Ormož) kamor nam lahko napišete svoje želje in potrebe ter 
ali imate morda sobo ali nepremičnino, katero bi želeli vključiti 
v razpršeni hotel, ali pa nas obiščite na Vrazovi ulici 9 v Ormožu. 

Obiščite tudi našo spletno stran www.rrc-ormoz.si, kjer boste iz-
vedeli najnovejše informacije, povezane z nastajanjem projekta. 
Skupaj bomo predelali vse možnosti, izzive in pasti.  Novostim 
sledite tudi na FB straneh LAS UE Ormož in RRC Ormož. Nada-
lje načrtujemo delavnice na tematiko razpršenega hotela v vseh 
treh občinah, tako da bodite pozorni na datume in se delavnice 
udeležite.
Za projekt je načrtovanih 42.000  EUR nepovratnih sredstev iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ESRR. Časovno je projekt 
načrtovan v letih 2022 in 2023. Načrtujemo, da bo recepcijo raz-
pršenega hotela prevzel Javni zavod za turizem, kulturo in šport 
Občine Ormož, ki ima v Turistično informativnem centru vrata 
odprta vsak dan v tednu in tako bo prihod in odhod gostov pote-
kal vsakodnevno, nemoteno.
V upanju, da smo spodbudili potencialne člane razpršenega hote-
la, da nas kontaktirate ali obiščete, vas lepo pozdravljamo.
Matjaž Kosi, Razvojno raziskovalni center RRC Ormož – vodilni 
partner LAS UE Ormož

Besedilo: Matjaž Kosi

V okviru LAS UE Ormož se pripravlja 
Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija

Ormož je ena izmed 6 občin, ki so vključene v prenos dob-
re prakse Mestna dnevna soba, ki izvira iz Idrije. Preko 
prenosa dobre prakse bo občina Ormož dobila inovativ-

no spletno platformo z vsemi dogodki na enem mestu. 
Koncept virtualne mestne dnevne sobe se je izkazal za potrebo 
na našem območju. Preko javnih tribun in pogovorov s prebi-
valstvom smo izvedeli, da so ti marsikdaj spregledali dogodek, 
katerega bi želeli obiskati, vendar zanj niso vedeli. Vsak deležnik 
je do sedaj svoje dogodke promoviral/objavljal po lastnih kana-
lih. Izziv prevelike razpršenosti informacij bo virtualna mestna 
dnevna soba rešila. 
Z virtualno dnevno sobo želimo nasloviti pomanjkanje povezo-
vanja med organizacijami in jim omogočiti enotno platformo, ki 
bo v pomoč tako pri iskanju ustreznih terminov za organizacijo 
aktivnosti, kot tudi pri informiranju prebivalcev, ki so jim do-
godki namenjeni. Ker je prostorov in različnih oblik za aktivno 
vključevanje v lokalnem okolju dovolj, pokrivajo pa pravzaprav 
vse družbene skupine, potreb po novih  prostorih v lokalnem 
okolju ni. 
Tako bomo pridobili virtualni prostor, ki bo služil kot neke vrste 
oglasna deska z dodatno funkcionalnostjo, saj bo preko te plat-

forme možno tekom dneva komunicirati s koordinatorko lokalne 
skupine. Na ta način bomo odgovorili na izziv organizacij pri po-
vezovanju aktivnosti med seboj in pri informiranju prebivalstva 
o njih. Hkrati pa bodo tudi druge zainteresirane organizacije, 
društva in posamezniki imeli možnost izraziti svoje mnenje ter 
želje in obveščati o svojih aktivnostih, namenjenih širši javnosti. 
Spletna platforma bo kmalu dostopna na spletnem naslovu: www.
pridividiidi.si, na njej bo možno spremljati, kateri dogodki, de-
lavnice in izobraževanja se odvijajo v naši občini, s čimer bodo 
obiskovalci lažje načrtovali obisk vseh dogodkov, ki jih bodo za-
nimali. 
Seveda pa ob tej priložnosti vabim vse, ki bi se želeli pridružiti 
razvoju koncepta virtualne dnevne sobe, dodati svoje delavnice 
in vsebine, da nas kontaktirate – z veseljem vas bomo vključili. 
Torej, vabljeni vsi, ki bi želeli svoje znanje, izkušnje in sposobnos-
ti pokazati tudi drugim; vi povejte idejo, mi bomo pa poskrbeli za 
organizacijo dogodka ter promocijo. Lahko nam pišete na polo-
na@rrc-ormoz.si ali pa nas obiščite na Vrazovi ulici 9 v Ormožu.
Naš glavni cilj je omogočiti občanom občine Ormož in celotnega 
območja udeležbo na raznih delavnicah, izobraževanjih in do-
godkih, s tem pa krepiti medsebojno povezanost in socialno inte-
raktivnost. Želimo si, da bi preko naše virtualne mestne dnevne 
sobe vsi zainteresiran vedeli kdaj in kaj se kje dogaja. 

Besedilo: Polona K. Lakota

Virtualna mestna dnevna soba ali 
Pridi Vidi Idi



29

Ormoške novice

Glasilo Občine Ormož, številka 56, marec 2022

Kolektivna blagovna znamka 
Jeruzalem Slovenija

Kolektivna blagovna znamka Jeruzalem Slovenija označuje 
najvišjo kakovost lokalnih pridelkov, živilskih izdelkov, 
jedi in pijač, pripravljenih na gostinski način, domače 

obrti, nastanitev, gastronomskih prireditev, hiš vina in turističnih 
doživetij.
Preverjanje in ocenjevanje omenjenih kategorij nas povezuje in 
združuje, da skupaj postanemo kompetitivnejši od ostalih de-
stinacij. Skupaj gradimo na prepoznavnosti in skrbimo, da se 
povezujemo med seboj, s tem ustvarjamo kratke dobavne veri-
ge, zmanjšujemo ogljični odtis, se udeležujemo izobraževanj na 
najvišjem nivoju, ki nam jih ponuja Mreža kolektivnih blagovnih 
znamk Slovenije, ter s tem nadgrajujemo in izboljšujemo svojo 
vizualno turistično ponudbo. Kakovost samih izdelkov je nad-
standardna in visokokakovostna, zato si tudi zasluži enakovred-
no zunanjo podobo. Do danes je pravico do uporabe Kolektivne 
blagovne znamke Jeruzalem Slovenija pridobilo 25 ponudnikov iz 
vseh kategorij. Osnovni pogoji za pridobitev KBZ JS so: vsaj 70 % 
prleških sestavin, profesionalno grafično oblikovana etiketa, všeč-
na embalaža in zgodba ponudnika ali/in izdelka. Ponosni smo na 

ves trud, ki ga ponudniki vlagajo v svojo ponudbo, s čimer sledijo 
svetovnim smernicam in turizmu, vsak na svojem področju.
Potrebno je omeniti, da smo vstopili tudi v Mrežo kolektivnih bla-
govnih znamk Slovenije, saj smo bili šesta KBZ, ki se je registrirala 
v Sloveniji. Vsem, ki se trudimo za razvoj lokalnega turizma, od 
ponudnikov, podjetij, izobraževalnih ustanov, javnih zavodov, lo-
kalnih medijev, lokalnih skupnosti, občanov, društev, do kupcev 
in obiskovalcev lokalne ponudbe, je bila podeljena častna listina 
za vstop v Mrežo KBZ Slovenije. Mrežo sestavlja 11 članov iz ce-
lotne Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj prvi nivo (lokalni pridelki in 
izdelki, rokodelski izdelki in gastronomske prireditve). Predstav-
nik in ambasador Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slove-
nija, direktor Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine 
Ormož, Andrej Vršič, je pridobil funkcijo podpredsednika Mreže 
KBZ Slovenije, kar si lahko štejemo v veliko čast.
V letu 2022 bomo ocenjevali dve kategoriji: pridelke in živilske 
izdelke ter gastronomsko prireditev. 
V kolikor si želite izvedeti kaj več ali se pridružiti Kolektivni bla-
govni znamki Jeruzalem Slovenija, nas pokličite ali obiščite na Jav-
nem zavodu TKŠ Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož, kjer 
vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja. Tel: 051 337 
200; e-pošta: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si

Besedilo: Anita Bolčevič

Tržnica Ormož
Teče osmo leto, odkar pod strokovnim vodenjem in vedno več 
lokalnimi ponudniki obratuje naša Tržnica Ormož. 
Lokalna skupnost ponudnikom omogoča cenovno dostopna pro-
dajna mesta, visoko kakovostno opremo, kot so prodajne vitrine 
idr. Več kot polovica ponudnikov je v postopku pridobivanja Ko-
lektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija, s katero izkazuje-
jo prleško avtentičnost, s tem pa podpiramo kratke dobavne veri-
ge, zmanjšujemo ogljični odtis, ohranjamo tradicijo, povečujemo 
delovna mesta, se izobražujemo in nadgrajujemo svojo ponudbo. 
Pomeni, da delujemo vedno bolj zeleno in trajnostno.
Vabljeni, da nas obiščete in podpirate lokalno ponudbo, certifici-
rano s Kolektivno blagovno znamko Jeruzalem Slovenija, ki je po 
sledljivosti najmanj 70 % prleška in preverjena s strani strokovne 
komisije za ocenjevanje Kolektivne blagovne znamke Jeruzalem 
Slovenija. 

Tržnica na vinski cesti Jeruzalem
Tretje leto uspešno obratujemo na vinski cesti Jeruzalem. Do-
živetje ob edinstvenih razgledih, sončnih vzhodih in zahodih z 
lokalno ponudbo, večinoma certificirano s Kolektivno blagov-

no znamko Jeruzalem Slovenija, ter odličnimi vini, vas bo ved-
no znova vabilo, da nas obiščete čim večkrat. Pa naj bo to peš, s 
kolesom, motornim kolesom ali drugim prevoznim sredstvom. 
Edinstvena lokacija za preživetje vikenda z vašimi najdražjimi, na 
samem vrhu Destinacije Jeruzalem Slovenija, z raznoliko lokalno 
ponudbo in doživetji.

  Obratovanje Tržnice Ormož:
  - Vsak petek med 8.00-12.00.
  - Vsako sredo med 14.00-18.00.
  Obratovanje Tržnice na vinski cesti Jeruzalem v času odprtih 
  kleti – vsako soboto in nedeljo med 13.00-18.00:
  - Lokacija Zidanica Malek, Svetinje 22, 2259 Ivanjkovci.
  - Lokacija Gostišče Taverna, Svetinje 21, 2259 Ivanjkovci.

Besedilo: Anita Bolčevič

Tržnica Ormož, Tržnica na 
vinski cesti Jeruzalem
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V zadnjih dveh letih je v vinogradih Ljutomersko-Ormoš-
kih goric prišlo do večjih izbruhov zlate trtne rumenice. 
V posameznih vinogradih je bilo okuženih do 90 % trt. 

Okužene trte so bile najdene pri vseh sortah, pri čemer je bil naj-
večji odstotek okuženih trt pri sortah chardonnay, šipon in renski 
rizling. Prav zato so bili v jeseni leta 2021 posekani celotni vino-
gradi.  
Zlata trsna rumenica je huda in neozdravljiva – karantenska bo-
lezen vinske trte. Bolezenska znamenja se lahko pričnejo kazati 
že sredi meseca julija, še bolj izrazito pa v avgustu in septembru. 
Listi okuženih trt bledijo ter se zvijajo  navznoter. Na listnih plo-
skvah se lahko pojavi odmiranje listnih ploskev med posamezni-
mi listnimi žilami. Pri rdečih sortah se predčasno rdeče obarvajo. 
Cvetenje in oploditev sta motena, lahko se posušijo že kabrneki. 
Po cvetenju se jagode na grozdih osipajo, kasneje prihaja do ve-
nenja in sušenja grozdov. Na okuženih  poganjkih se pojavljajo 
bradavičaste nabrekline, poganjki slabo ali sploh ne olesenijo. 
Bolezen se znotraj vinograda in v sosednje vinograde hitro širi 
s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, še posebej, če se ne 
izvajajo ukrepi za preprečevanja širjenja. Ameriški škržatek je tu-
jerodna vrsta, ki ima en rod letno. Prezimi na trti v stadiju jajčeca, 
prve ličinke se običajno izležejo med cvetenjem vinske trte (sredi 
maja). Ličinke imajo 5 stadijev. Prvi odrasli škržatki se pojavijo 
v začetku meseca julija. Najbolj učinkovit ukrep preprečevanja  
širjenja zlate trsne rumenice je poleg čim prejšnjega odstranjeva-
nja okuženih trsov tudi zatiranje prenašalca ameriškega škržatka 
z insekticidi, ki je obvezen ukrep na vseh vinorodnih območjih. 
Zatiranje je potrebno opraviti po cvetenju vinske trte, pri tem je 
treba upoštevati napovedi rokov za zatiranje, ki jih pripravljajo 
za območje severovzhodne Slovenije strokovnjaki Javne služ-
be zdravstvenega varstva rastlin z Oddelka za varstvo rastlin na 
Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Napovedi so dostopne 
na spletni strani Agrometeorološkega portala RS http://agromet.
mkgp.gov.si/pp/, na prejemanje obvestil po elektronski pošti se je 
pa mogoče naročiti. Obvezno bo potrebo izvesti najmanj 1 treti-
ranje, natančno število tretiranj za posamezna območja bo pravo-
časno napovedala Javna služba zdravstvenega varstva rastlin. Tre-
tiranje se opravi z enim od sledečih pripravkov: Sivanto prime ali 

Mospilan 20 SG ali Movento SC 100. Ostali registrirani pripravki 
niso dovolj učinkoviti, zato za tretiranja niso primerni. V ekolo-
ških vinogradih je potrebno izvesti vsaj dve škropljenji. Možno je 
uporabiti pripravke na osnovi naravnega piretrina, kot sta Flora 
Verde in Biotip Floral. Priporočamo, da se v začetku meseca ju-
lija v vinogradih obesijo rumene lepljive plošče. Obesimo jih na 
višino predzadnje žice v oziroma ob bolj bujne trte, saj se na njih 
najraje zadržuje odrasel škržatek. Izobesijo se vsaj 3 do 5 ploš-
če na hektar. Plošče je potrebno tedensko pregledovati vsaj do 
začetka avgusta, čeprav škržatek leta vse do sredine septembra. 
Plošče je potrebno menjavati vsaka dva tedna oziroma po potre-
bi. V primeru, da se ulovijo več kot 4 škržatki na rumeno lepljivo 
ploščo na teden, je potrebno škropljenje ponoviti. Uporabijo se 
lahko zgoraj omenjeni pripravki, pri čemer je potrebno upošteva-
ti število dovoljenih tretiranj na leto; Sivanto prime enkrat letno, 
Mospilan 20 SG enkrat letno, Movento SC 100 dvakrat letno, Flo-
ra Verde in Biotip Floral oba trikrat letno.
Tekom leta, še posebej pa v mesecih junij in julij, bo Javna služba 
zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Maribor skupaj z ostalimi službami organizirala predavanja in 
delavnice na temo preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice in 
o prepoznavanju ameriškega škržatka na trti in rumenih lepljivih 
ploščah. O datumih vas bomo še obvestili. 

Več informacij o zlati trsni rumenici je na spletni strani Uprave 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin https://www.gov.
si/teme/zlata-trsna-rumenica/.

Besedilo: mag. Jože Miklavc in KGZS Maribor
Foto: arhiv

Ukrepi za preprečevanje širjenja 
zlate trsne rumenice
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Rešitev križanke – geslo iz osenčenih polj prepišite na dopisnico in jo do petka, 15. 4. 2022 pošljite na naš naslov: 
Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. Sponzor nagradne križanke je Damjanin Frizeraj, Damjana Ficko s.p., 
Podgorci 1i, 2273 Podgorci. 
   1. nagrada – žensko striženje
   2. nagrada – moško striženje
   3. nagrada – ženska fen frizura



Približuje se Dan sajenja 
medovitih rastlin 
       
Lani smo na Čebelarski zvezi Slovenije v mesecu novembru 
predstavili projekt Dan sajenja medovitih rastlin, ki je sedaj v 
polnem teku. V tem času se nam je pridružilo več kot 120 pod-
pornikov iz 22 različnih držav, ki podpirajo projekt in bodo tudi 
letos sadili medovite rastline. 
Akcija sajenja medovitih rastlin bo 26. marca, ko bo vsak izmed 
nas imel možnost, da se priključi na eni izmed lokacij, ki smo 
jih pripravili v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, ali 
pa se priključi čebelarskim društvom, ki bodo prav tako sadili 
medovite rastline. 
Veliko pa lahko storimo sedaj in na svojih domovih posadimo 
medovite rastline v cvetlične lončke ali na vrtu. Čebelam in os-
talim opraševalcem bomo s tem zagotovili dodaten vir medičine 
in cvetnega prahu v brezpašnem obdobju. In naj postane naša 
dežela cvetoča z medovitimi rastlinami. 
Več o aktivnostih projekta, sponzorjev, donatorjev, podpornikov 
… pa na spletni povezavi https://www.czs.si/content/dansajenja 
Pridruži se nam in posadi medovito rastlino!

Čebelarska zveza Slovenije

Vikendi odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija

Tematski Vikendi odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slo-
venija omogočajo razvoj in konkurenčnost Destinacije 
Jeruzalem Slovenija. Namenjeni so predstaviti turistične 
ponudbe naše destinacije. Vključena je nagradna igra, ki 
je zelo dobro sprejeta med obiskovalci destinacije in na 
sejmih, kjer predstavljamo samo destinacijo in Kolektiv-
no blagovno znamko Jeruzalem Slovenija.
Med vikendi odprtih vrat bomo intenzivneje ponujali 
certificirano ponudbo s kolektivno blagovno znamko in 
se povezovali s vsemi lokalnimi ponudniki, ki si to želijo.
Ponudniki odprejo svoja vrata za vse obiskovalce. Zelo 
lepo bi bilo, če bi se povečal obisk domačinov, zato lepo 
vabljeni – vrata so odprta.
Objavljen je letak z letnimi termini tematskih Vikendov 
odprtih vrat Destinacije Jeruzalem Slovenija, pred vsa-
kim tematskim Vikendom odprtih vrat DJS bomo obja-
vili podrobnejši program na www.jeruzalem-slovenija.si 
FB in IG Jeruzalem Slovenija, na spletnih straneh vklju-
čenih ponudnikov in drugih medijih. 

Pripravila:  
Anita Bolčevič  
destinacijska managerka  

Odpiralni časi Turistično informativnih centrov in turistično 
informativnih točk Destinacije Jeruzalem Slovenija ter Vinoteke 
Destinacije Jeruzalem Slovenija

TIC Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož

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

Vinoteka Destinacije Jeruzalem Slovenija, Grajski trg 3, 2270 Ormož

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

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

Delovni čas 1. 12. do 31. 3. 
Sobota in nedelja: 10.00-16.00
Delovni čas od 1. 4. do 30. 11.
Ponedeljek–nedelja, prazniki: 10.00 do 18.00

TTS Kog, Lača ves 15, 2276 Kog
T: 030 717 393

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

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

Delovni čas, od druge polovice aprila:
Petek: 16.00-20.00
Sobota: 9.00-20.00
Nedelja: 9.00-13.00

HIŠA PEP´S
Svetinje 11
2259 Ivanjkovci

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

Ostale dni po dogovoru.

Pripravila: Anita Bolčevič, destinacijska managerka

Otroški počitniški tabor na Treh kraljih

Medobčinska lokalna akcijska skupina za preprečevanje 
zasvojenosti s sedežem na Območnem združenju Rde-
čega križa Ormož v letu 2022 organizira 21. otroški po-
čitniški tabor na Pohorju, na Treh kraljih. Tabor je na-
menjen učencem osnovnih šol občin Ormož, Središče 
ob Dravi in Sveti Tomaž in je omejen na 25 udeležencev.

Vsebinsko bogat tabor, ki bo potekal od 25. do 30. ju-
lija, bo vsakemu udeležencu nudil, da preživi prijeten 
in aktiven počitniški teden med svojimi vrstniki, prido-
bi nova znanja, se na nekem področju izkaže in potrdi, 
spozna nove prijatelje, s »starimi« pa prijateljstvo še ok-
repi.

Vse informacije v zvezi s taborom lahko starši dobijo v 
pisarni RKS OZ Ormož, Ptujska 8f  ali na tel. št. 02 741 
70 50. Vabljeni.

Maja Botolin Vaupotič, RKS OZ Ormož


