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gojimo primeren in spoštljiv odnos, tako z dijaki kot s profesorji, 
ki se tako rekoč ukvarjajo z vsakim posameznim dijakom, kar je 
velika prednost naše šole z manjšim številom dijakov. Naše šolsko 
okolje je mirno in varno, šola je sodobno opremljena, dijakom je 
omogočen topel obrok.
Pomembno se nam zdi, da Občina Ormož štipendira dijake naše 
šole, ne glede na kraj bivanja, če izpolnjujejo določene pogoje, 
oziroma imajo dovolj visoke ocene. Hkrati Občina Ormož sofi-

nancira tudi prevoz dijakov iz krajev v naši občini. Spodbujamo 
dijake, ki želijo biti aktivni v lokalnem okolju, saj sodelujemo 
pravzaprav z vsemi organizacijami; pri poklicnem usmerjanju se 
povezujemo z vrtci, šolami in fakultetami. Vpis na našo šolo sve-
tujemo vsem, ki jih zanimata naša programa. Predvsem pa učen-
cem in staršem, ki se zavedajo, kako pomembno je domače okolje 
za mladostnika.

Za nami je leto polno knjižničnih prireditev od literarnih 
večerov, strokovnih predavanj, raznih ustvarjalnih delav-
nic, študijskih krožkov, domoznanskih večerov in pogo-

vorov z zanimivi gosti, ki so med drugimi bili Kresnikova nagra-
jenka Bronja Žakelj, Feri Lainšček, Mitja Čander, Sanela Banovič 
in Karel Gržan. 
V prihajajočih mesecih ne mislimo počivati, saj smo za vas 
pripravili že pester nabor novih dogodkov. Marčevsko kulturno 
dogajanje bomo pričeli s predstavitvijo trojezične, bibliofilske 
izdaje knjige Kurent, avtorice Liljane Klemenčič in fotografa Sto-
jana Kerblerja. Liljana Klemenčič je knjižničarka, odlična pra-
vljičarka in biblio pedagoginja, ki je pravljico o kurentu napisala 
po ljudskih motivih in v obliki slikanice izdala že v letu 2001; 
skoraj dekado kasneje, ob šestdesetletnici kurentovanja na Ptu-
ju, pa je posodobljeno besedilo znova oživelo. Pripovedka, ki se 
bralcu poleg slovenskega, predstavlja tudi v angleškem in nem-
škem jeziku, je pospremljena s čudovitimi fotografijami, ki jih je 
Prešernov nagrajenec Stojan Kerbler posnel v Halozah in bližnji 
okolici. Kerbler velja za najuspešnejšega slovenskega fotografa, ki 
je uveljavljen tudi v mednarodnem prostoru. Dragocena zbirka 
posnetkov, ki pretanjeno razkriva lokalno folkloro, je nastajala od 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja, pa vse do danes – zadnja je 
bila posneta letos 10. januarja 2020 ob polni luni. Prav ta zaokroži 
kurentovo zgodbo. 
Pestro bo tudi 26. marca, ko bomo gostili znanega mladinskega 
pisatelja in avtorja avtobiografije Srajca srečnega človeka, Slavka 
Preglja, ki bo spregovoril o svoji ustvarjalni poti od pisateljevanja 
za mladino do pisanja za starejše, izkušene bralce. 
2. aprila se nam bo na literarnem pogovoru pridružil Kresnikov 
nagrajenec in zadnja leta vse bolj priljubljen avtor, Tadej Golob. 
Tadej Golob je na literarno sceno stopil leta 2008 z objavo bio-
grafije Zorana Predina Zgodbe iz prve roke. Veliko bolj znan je 
postal leta 2009, ko je za roman Svinjske nogice prej Kresnikovo 
nagrado. V zadnjih nekaj letih pa ga bolj poznamo kot avtorja 
biografije Milene Zupančič in kriminalnega romana Jezero, po 
katerem je bila posneta tudi istoimenska televizijska serija. V po-
govoru z Orlandom Uršičem bo spregovoril o svojem življenju in 
ustvarjalnem opusu.
Naslednji gost literarnega večera bo Branko Cestnik, duhovnik in 
avtor romana Sonce Petovione. Zgodovinski roman Sonce Peto-
vione skozi zgodbo treh mož govori o prihodu krščanstva na Ptuj 
in na slovenska tla. V zgodovinsko dogajanje avtor spretno vplete 
tudi problematike, ki so aktualne tudi v današnjem času, kot na 
primer dialog med različni kulturami in religijami, vloga ženske 
v cerkvi in odnos med religijo ter politiko. 

Seveda v naboru dogajanja ne manjkajo pri-
reditve za otroke. Za njih so naše knjižni-
čarke že pripravile nabor pravljičnih uric. 
V Knjižnici Ormož bo naslednja pravljič-
na urica 19. marca z naslovom Hopek išče 
pomlad. Pridružite se nam na pravljičnem 
popotovanju in izvedite, kako se najde po-
mlad. V mesecu aprilu bodo pravljične urice 
v četrtek, 2. aprila, in v četrtek, 16. aprila. 
Pravljične urice bodo tudi v krajevnih knji-
žnicah, in sicer v Krajevni knjižnici Središče 
ob Dravi 8. aprila, v Krajevni knjižnici Ivanj-
kovci 14. aprila in v Krajevni knjižnici Sveti 
Tomaž 15. aprila. 

 Pridružite se nam in z nami preživite prijet-
ne literarne večere.
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