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ZGODILO SE JE 

Knjižnica Ormož: začelo se je davnega leta 1868 …

Tekst in foto: Karolina Putarek

Od konca septembra imamo v Ormožu 
polnilnico za električne avtomobile, 

skuterje ali električna kolesa. Nova pol-
nilnica je nameščena ob Domu društev na 
Ljutomerski cesti 30. V okviru projekta 
Učinkovita in sonaravna raba energije v UE 
Ormož ali krajše SON-ENER je podjetje 
Opsen d.o.o. s partnerjem Območno obr-
tno-podjetniško zbornico Ormož ob Domu 
društev v Ormožu postavilo prostostoječo 
elektro-polnilnico z dvema mestoma za hi-
tro polnjenje avtomobilov. Gre za projekt 
Elektrika ključ trajnostnega razvoja, v okvi-
ru katerega so v podjetju OPSEN odprli tudi 
eno delovno mesto za polni delovni čas ter 
pripravili vrsto izobraževanj in svetovanj s 
področja učinkovite in sonaravne rabe ener-
gije. Vrednost projekta je nekaj čez 48 tisoč 
evrov, od tega si je podjetje v okviru razpisa 
Lokalne akcijske skupine (LAS) UE OR-
MOŽ pridobilo 34 tisoč evrov evropskih 
sredstev. Elektrika je tisti nadomestek nafte, 
na katero stavi avtomobilska industrija pri 
iskanju alternativnih virov za mobilnost. 
Tako je električna polnilnica za Ormož 
oziroma za lastnike električnih avtomobi-
lov velika pridobitev, pove direktor podje-
tja OPSEN Davorin Korpar in pojasni, da 
gre za srednje hitro polnilnico z močjo 22 
KW, kar pomeni, da srednje velik avtomo-
bil polni uro do uro in 20 minut. Podatki 
kažejo, da je vozil na električni pogon vse 
več. Številke kažejo, da kupcev očitno ne 

ovirata niti omejen doseg niti visoka cena 
električnih vozil. Še leta 2015 so v Sloveniji 
prodali 446 električnih in hibridnih avtomo-
bilov, leta 2016 581 in leta 2017 že 1498, 
kar je okrog dva odstotka celotne avtomo-
bilske prodaje. Še v aprilu letošnjega leta je 
v Sloveniji bilo 295 polnilnic za električna 
vozila s skupaj 758 priključki. Gotovo sta 
pa še 2 priključka v Ormožu več kot dobro-
došla. »Načeloma so polnilnice za električ-
ne avtomobile enakomerno razporejene po 
vsej državi, skoraj na vsakih 50 kilometrov 
se že najde polnilnica,« pravijo poznavalci 
razmer. Po tem merilu sodi Slovenija med 
najbolje opremljene države v EU.
Ker je cena električnih avtomobilov zaen-
krat še nekoliko višja od cene klasičnih, 
države, med njimi je tudi Slovenija, nakup 
spodbujajo s subvencijami in drugimi ugo-
dnostmi. Subvencije podeljuje Eko sklad, 
trenutno sta pa za naložbe v okolju prijazna 
vozila odprta razpis za kredit ter razpis za 
nepovratna sredstva. Polnjenje električnih 
jeklenih konjičkov je trenutno brezplačno. 
Tako bo tudi ostalo naslednja 4 leta.

Tudi v Ormožu imamo polnilnico za 
električna prevozna sredstva

Tekst: Karolina Putarek

Javni zavod za turizem, kulturo in šport 
občine Ormož je poskrbel, da imamo 

letos, po vzoru nekaterih okoliških mest, v 
Ormožu prvič drsališče. Drsališče stoji na 
parkirišču pred Grajsko pristavo in je ve-
liko približno 200 kvadratnih metrov. Ob-
čina je drsališče najela od podjetja Koto d. 
o. o. iz Petrovč in bo stalo 20 tisoč evrov, 
posebej bo pa morala plačati še stroške 
obratovanja.
Prve drsalce je drsališče sprejelo v nedeljo, 
9. decembra, čeprav je uradna otvoritev bila 
šele naslednjega dne, 10. decembra, ko je 
potekalo odprtje Severolandije. Ta se je le-
tos s Kerenčičevega trga preselila pred grad 
in bo ob drsališču obiskovalcem nudila še 
pestrejše decembrsko dogajanje. Drsališče 

bo obratovalo vse do konca zimskih po-
čitnic, do 24. februarja. »Vstopnine ni, za 
2 evra si je pa možno izposoditi drsalke,«  
pravi Andreja Brglez, direktorica JZ TKŠ, 
ki dodaja, da so ob drsališču postavljene 
tudi hiške, ki so jih za simbolično najemni-
no v uporabo dobili od podjetja Bauhaus. V 
hiškah je gostinska ponudba, da se drsalci 
po potrebi lahko okrepčajo s toplim napit-
kom ali s toplim sendvičem. Svoji hiško 
ima tudi Klub ormoških študentov, ki razen 
toplih napitkov ponuja še palačinke. Kot 
običajno pa Severolandija prinaša različno 
praznično ponudbo na stojnicah, tako da se 
najde za vsakogar nekaj.
Drsališče je med tednom odprto od 15. do 
20. ure. Ob nedeljah in praznikih ter v času 
počitnic pa od 10. do 20. ure.

Drsališče v Ormožu razveselilo 
vse generacije

Besedilo: Marinka Vnuk

Knjižnica Franca Ksavra Meška Or-
mož letos praznuje visok jubilej. 
Njene korenine namreč segajo da-

leč nazaj, v sredino 19. stoletja, ko so v pro-
storih ormoške hranilnice ustanovili narodno 
čitalnico. Ustanovljena je bila z namenom, 
da ohranja in uveljavlja slovenski jezik ter 
budi slovensko narodno zavest, vanjo so pa 
v njenih začetkih, kot pričajo dokumenti, bili 
včlanjeni predvsem zdravniki, učitelji, odve-
tniki, trgovci in obrtniki tako iz Ormoža kot 
okoliških krajev.
V 150 letih je knjižnica, ki se je razvila iz 
ormoške čitalnice, prehodila dolgo pot, pol-
no vzponov in padcev, ves čas se pa trudila 
hoditi v korak s časom, se čim bolj vključe-
vati v kulturne in izobraževalne dejavnosti 
v svoji okolici, spodbujala ohranjanje jezi-
ka, knjig in se posvečala svojemu glavne-
mu cilju in namenu: biti kraj, kjer se vsi, 
še zlasti ljubitelji knjig in drugih vrst umet-
nosti, počutijo dobrodošle in kjer najdejo 
to, kar potrebujejo. Zgodbo, ki jim priskrbi 
sproščen večer po napornem dnevu, obvez-
no branje v šolskih klopeh, študijsko gradi-
vo, da se dosežejo sanje, druženje z znani-
mi literati in strokovnjaki, ki jim obogatijo 
vsakdanje življenje. 
Svojo dejavnost smo v letih 2013 in 2015 
preselili še v občini soustanoviteljici, obči-
no Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, kjer 
sedaj že kar nekaj let delujeta obe krajev-
ni knjižnici. Ta mesec pa obeležujemo še 
eno za nas pomembno obletnico, in sicer 
leto dni, odkar smo svoje prostore odprli 
v Ivanjkovcih, v prostorih tamkajšnje os-
novne šole. Le malokaj se da primerjati z 
občutki zadovoljstva, ki jih doživljamo tis-
ti, ki opravljamo enega najlepših poklicev 
na svetu, ko vidimo še posebno mlade in 
najmlajše dan za dnem se vračati k nam, se 
družiti v skupnih prostorih splošne in šol-

ske knjižnice in odkrivati radosti branja, s 
katerimi smo odraščali tudi sami.
In kako ste zadnjih nekaj mesecev lahko 
preživeli z nami? Zaključili smo z dvema 
pomembnima projektoma bralne značke, 
Pikino bralno značko, ki je namenjena ot-
rokom do vključno 6. razreda osnovne šole, 
ter bralno značko za odrasle, ki je letos 
potekala na temo gledališča. 
Pikino bralno značko je uspešno zaključilo 
23 otrok v osrednji knjižnici v Ormožu, 29 
otrok v Krajevni knjižnici Središče ob Dra-
vi, 13 v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, 12 
otrok, ki bralno značko pod vodstvom Si-
mone Sakelšek in Polone Žalar opravljajo 
na Hrvaškem, ter okrog 20 otrok iz Vrtca 
Velika Nedelja. Kot vsako leto jih je tudi 
tokrat na zaključni prireditvi obiskala Pika 
Nogavička, ogledali so si pa lahko predsta-
vo Korenčkov palček v izvedbi Petre Bau-
man in Jane Jereb.
Bralno značko za odrasle je v letu 2018 
opravilo 48 odraslih bralcev, med njimi 
tudi 6 članov skupine Junaki iz Centra sta-
rejših občanov Ormož. 6. decembra so si v 
prostorih Grajske pristave Ormož ogledali 
monodramo Devetsto v izvedbi izvrstnega 
Kristiana Koželja in pianista Aljaža Šume-
ja, čemur je sledila še podelitev zasluženih 
priznanj. Tako mladim kot starejšim bral-
cem se zahvaljujemo za njihovo sodelo-
vanje in upamo, da bodo tudi v prihodnje 
radi posegali po knjigah na naših policah, z 
nami delili svoje misli in besede pisateljev, 
ki so jih navdušili.
Skupaj z JSKD in Pokrajinskim muzejem 
Ptuj-Ormož enoto Ormož smo se že tretjič 
zapored pridružili vseslovenskemu projek-
tu z naslovom Rastoča knjiga in pripravili 
pogovor s Heleno Srnec o izdani mono-
grafiji Martin Kojc, most k spoznanju. 
Ormoške kraje je oktobra prvič obiskala 
novinarka RTV Slovenija, voditeljica TV 

Dnevnika, Odmevov in zunanjepolitične 
oddaje Globus Mojca Širok, ki je pred-
stavila svoj z modro ptico nagrajeni kri-
minalni roman Pogodba. V kriminalki, ki 
sloni na resničnih dogodkih, umoru dveh 
italijanskih tožilcev, je prikazala realno 
sliko življenja tožilcev, novinarjev, pa tudi 
povsem običajnih ljudi v sosednji državi ter 
vpliva mafije na njihova vsakodnevna živl-
jenja, ob kateri se je marsikdo zamislil. V 
vznemirljivih vodah kriminala in reševanja 
zločinov smo ostali tudi ob obisku štirikrat-
nega nominiranca za nagrado kresnik Av-
gusta Demšarja, ki je predstavil svoj naj-
novejši roman Otok in nove dogodivščine 
svojih dveh najznamenitejših detektivov ter 
njune ekipe v štajerski prestolnici.
Med 19. in 23. novembrom smo praznovali 
Teden splošnih knjižnic z dnevi brezplač-
nega vpisa, obeležili smo ga z obujanjem 
ročnega pisanja misli na razglednice, mod-
rimi knjigami ter seveda s prireditvami. V 
Krajevni knjižnici Ivanjkovci nas je obis-
kala strokovnjakinja za prekmursko, prleš-
ko in porabsko prehrano Marija Fras, v 
osrednji knjižnici smo pa gostili predstavi-
tev literarnega prvenca mladega ustvarjal-
nega domačina Denisa Žurana Na sončni 
strani galaksije.
Ob 150-letnici čitalniškega gibanja smo 
z zanimanjem prisluhnili, kaj je imel za 
povedati upokojeni profesor filozofije in 
slovenskega jezika dr. Miran Puconja o 
družbenih, političnih ter gospodarskih raz-
merah, ki so vladale v času čitalniškega in 
taborskega gibanja ter položaju takratnih 
prebivalcev Prlekije in sami ormoški či-
talnici. V Središču ob Dravi so nas Samo 
Žerjav, Anja Lukner in Bojan Borko 
popeljali po potovanjih po Kubi in Indiji, 
Sveti Tomaž pa obiskala priljubljena pravl-
jičarka, voditeljica in igralka Zvezdana 
Mlakar ter na vse pustila nepozaben vtis.

V teh decembrskih dneh nas je obiskal še 
Vinko Möderndorfer, večer pa posvetil 
skoraj izključno svoji poeziji. Izjemnemu 
pesniku, pisatelju, dramatiku, režiserju in 
že tolikokrat nagrajenemu avtorju na vseh 
področjih se je splačalo pridružiti – tudi to-
krat nas niti slučajno ni razočaral in je spre-
govoril o stvareh, ki bodo še dolgo ostale 
v spominu. O preteklem dogajanju bi se 
dalo povedati še marsikaj, a za trenutek še 
skok v prihodnost. Za razvijanje domišljije 
in ustvarjalnosti, spoznavanje in razume-
vanje sveta je še kako pomembno branje 
knjig. In le-to je potrebno gojiti od male-
ga. Zato vabimo vse starše, ki se trudite za 
svetlejšo prihodnost vaših otrok, da nas čim 
večkrat obiščete, vzamete v roke slikanico 
in jo preberete vašim otrokom, jih spodbu-
jate k branju, skupaj prisluhnete zgodbi na 
zgoščenki, ali obiščete pravljično urico v 
naših knjižnicah. Skupaj z OŠ Velika Ne-
delja in Glasbeno šolo Ormož pa bomo z 
glasbeno pravljico in ustvarjalno delavnico 
prisotni tudi na letošnji Severolandiji. Z 
bogatim programom dogodkov za odrasle 
bomo seveda nadaljevali v letu 2019, ko 
nas že v začetku januarja pričakuje nov, že 
tradicionalni, pravljični večer za odrasle, 
katerega vsako leto z veseljem obišče ve-
liko zvestih obiskovalcev. Če ste katerega 
izmed naštetih dogodkov morda zamudili, 
ali da se vam to ne bi dogajalo v prihodnje, 
ste dobrodošli, da obiščete našo prenovlje-
no spletno stran in se prijavite na e-novice. 
In kot smo že dejali - tudi knjižnica stopa v 
korak s časom … naj vas ob vašem obisku 
ne preseneti nekoliko prenovljena podoba 
naših prostorov, članskih izkaznic in še 
česa. Za hladne zimske večere pa posezite 
za kakšno novostjo na knjižnih in filmskih 
policah, povprašajte vaše knjižničarje, kaj 
vzeti v roke, in kakor bodo knjige spreme-
nile vas, boste vi spreminjali svet – na bolje.


