
rlj 'Borko, zupan obane Ormoz Danijel Vrbnjak ter direktorica javnega 

oveduje zupan ob~ine Ormoz 
ijel Vrbnjak, ki pravi, da bodo 
'Stne aktivnosti nadaljevali tudi 
ihodnje: >,yse do martinovanja 
10 obiskovalcem pricarali za
ivosti nasega obmocja ter nas 
lrodni okolis predstavili v naj
~em pomenu besede.« 

Istov ne bodo 
Iravnavali kot 
l10iicne turiste 
;rediski zupan Jurij Borko je na 
javni tiskovni konferenci glede 
Imocije destinacije Jeruzalem k 
nu pristavil, da so mnogi lokalni 
nudniki prepoznali priloznost, 
tem pa dodal: »Pomembno je, 
poskusimo pridobiti cim vee 

iskovalcev izven nasega obmo-

r1 tekmovanju 

cja, ki bode sirili naso zgodbo in 
veliko povedali 0 nasih lepotah in 
ponudbi«. V turistieni uspeh De
stinacije Jeruzalem verjame tudi 
zupan obcine Sveti Tomaz Mirko 
Cvetko: »Predstavili se bodo mno
gi, ki so sicer z vidika turizma sedaj 
ze zelo mocni, a tokrat drugace, 
saj stopajo skupaj - pove'zani pod 
skupno blagovno znamko.« 

Direktorica ormoskega zavoda 
za turizem, kulturo in sport Andre
ja Brglez pa je ob koncu pouc\arila, 
da gostov, ki bodo obiskali Desti
nacijo Jeruzalem, ne bodo obrav
navali kot mnoziene turiste, tem
vee kot posameznike, ki znajo ter 
si zelijo uzivati v naravi, v svojem 
miru, predvsem pa v odlieni kulina
riki, vinu in druzbi dobrih Ijudi. 

Monika Horvat 

ptujskih aranzerk 
1imi uvrstitvami na razlienih tekmovargih nenehno do-
1. Na driavnemtekmovanju v aranzerstvu so se kot naj
;ko in slaSacarsko opremo. In si dobro tlakovale pot do se 

I in 25 let, ki bienalno tekmujejo 
vee kot 37 razlienih poklicnih pa
ogah," pravi Emersiceva, ki se-

veda upa, da bodo med temi tudi 
ptujske dijakinje. Te pod njenim 
mentorstvom vztrajno vadijo in se 
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na obcini se iscejo. 
Zupan Anton Butolen je povedal, da pravkar pripravljajo projekt, 

s katerim se bodo na razpisu LAS Haloze potegovall za evropska 
sredstva: »Del Pusnikove domacije bi namenili etnoloski zbirki, drugi 
del pa bi oddajali v turisticne namene.« Naslednja delovna akcija pri 
Pusnikovi domaciji je napovedana ze za jutri, 10. aprila, po 15. uri. 

EM 

Tmovska vas • Pred oddajo Polka in majolka 

Povorka bolfenskih 
starodobnikov 
v veenamenski dvorani v Trnovski vasi so peli in igrali doman 
ansambli, uvod v prireditev pa je bila predstavitev starih vozil 
in traktoryev. 

Obiskovalci so si njihove starodobne lepotce, med katerimi so bila 
tako osebna vozila kot traktorji, lahko najprej ogledali na parkiriscu 
pred trgovino, nato pa so jih lahko obcudovali se med voznjo po sre
discu Trnovske vasi in slednjic na cilju pred vecnamensko dvorano, v 
kateri je potekalo snemanje televizijske oddaje Polka in majolka. V njej 
je sodelovalo veliko domaCih ansamblov in skupin, predstaviliso se 
harmonikarski orkestri, tekmovali pa so tudi mladi glasbeni talenti in 
domaca kulturna drustva. 

pripravljajo na nove izzive. Njihovi 
tokratni rezultati dokazujejo, da so 
na izjemno dobri poti. 

"Udelezba na EuroSkills omo
goca mladim talentom edinstveno 
izkusnjo in :manje, da postanejo 
najboljsi v svoji panogi," je prepri
cana ravnateljica Ekonomske sole 
SC Ptuj Darja Harb. 

Priznanja in pokale najboljsim 
udelezencem tokratnega drZav
nega tekmovanja so podelili pray 
na Ptujl!. Letos je sodelovalo 14 
tekmovalcev iz stirih sol: zraven 
ptujske Ekonomske sole se Sola za 
hortikulturo in vizualne umetnosti 
Celje, Srednja trgovska sola Mari
bor, Solski center Srecka Kosovela 
Sezana. 

Naloga dijakov je bila postaviti 
prodajno okno za pekarsko in sla-

SD 

scicarsko opremo. Poskrbeti je bilo 
treba za predstavitvene table in 
konceptne liste, barvanje otokov, 
izdelavo dekoracije in postavitev 
prodajnih izdelkov. 

Ocenjevarije je potekalo v treh 
kategorijah: dijaki, studenti oz. 
mladi zaposleni in skupno. 

Med dijaki je drugo mesto za
sedla Lana Kostanjevec, prvo Meri 
Potocnik, obe dijakinji ptujske Eko
nomske sole. Obe sta tudi v kate
goriji skupno najboljsih, torej med 
dijaki, studenti in mladimi zaposle
nimi. Te so si pridobile vstopnico 
za Sioveniaskills 2020. V skupnem 
sestevku je Lana Kostanjevec za
sedla tretje, Meri Potocnik pa prvo 
mesto. Na soli so z dosezenimi 
uspehi izjemno zadovoljni. 

Dienana Kmetec 


