KROŽNA POT Ormož

Prleska pravljica sonca in vina
»Pridite k nam, odprite srce, sledite pesmi klopotcev, ki
vas bo popeljala skozi griče v kleti dobre kapljice ter med
šegave in razposajene ljudi!« Vabilu se splača odzvati in
obiskati gostoljubno Prlekijo, kjer narava in ljudje z gosti
radodarno delijo lepote in dobrote teh krajev.

Naročnik: DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE PROUČEVANJE PTIC SLOVENIJE
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Consensus

Ozemlje

ormoške občine je
razdeljeno na nižinski del
ob Dravi ter gričevnat del
Ljutomersko-Ormoških goric s
številnimi vinogradi, kjer se v
blagodejnem podnebju grozdje spremeni v vrhunska vina.
Zaradi vina in spremljajočih domačih dobrot v teh krajih veliko
pozornosti posvečajo vinskokulinaričnemu turizmu.
Ormož, upravno središče občine, je eno najstarejših mest na
Slovenskem; pravijo, daje celo
najstarejše, saj je na tem kraju
že pred 2200 leti stala bronastodobna naselbina. Starost naselja
dokazujejo arheološke najdbe iz
tega obdobja, ki so razstavljene
v grajski pristavi, kjer domuje
Pokrajinski muzej. Pozneje so se
tod naselili Kelti, ki so v te kraje prinesli vinsko trto, za njimi
so prišli Rimljani. Skozi Ormož
je potekala rimska cesta proti
vzhodnim provincam.
Večji razvoj kraja se je začel v
srednjem veku. V 13. stoletju so
v Ormožu postavili obrambni
stolp, ki je sčasoma prerasel v
grajsko utrdbo, ki je skupaj z
gradom Bori in gradom v Središču ob Dravi predstavljala
obrambo pred Ogri. Pisni viri
prvič omenjajo Ormož leta 1273,
že leta 1287 je kraj dobil trške,
1331. pa mestne pravice. Sledila so burna stoletja v tej mejni
pokrajini, obzidano mesto so
večkrat napadli Turki.
Manj znano je, da je bil Ormož
med svetovnima vojnama pravo turistično mesto. Leta 1927
je namreč dr. Otmar Majerič
zgradil sanatorij za zdravljenje
revmatičnih bolezni in pacienti so prihajali z vseh koncev
Evrope. Na reki Dravi so uredili
kopališče, v mestu je poleg sanatorija dr. Majerič zgradil stavbo, ki pa v svoje sobe nikoli ni
sprejela gostov; prehitela ga je
druga svetovna vojna, doktor
se je znašel v zaporu, sanatorij
je zamrl, po vojni pa se je dr.

Majenc odselil v Ameriko in
tam odprl kliniko.
Že bežen pregled zgodovine

pove, da je Ormož pomemben
kraj s pestroin zanimivo preteklostjo. Še več podrobnosti
in znamenitosti pa nam je pomagala odkrivati naša vodnica
Mojca Gorjak iz Turističnoinformacijskega centra (TIC,
telefon 051-634-311), ki ima
prostore v gradu.
Tam sva začela sprehod po
mestu. Pred vhodom v grad
je pot mimo spominske aleje
pomembnih mož iz teh krajev
(pesnik Stanko Vraz, duhovnik in pisatelj Franc Ksaver
Meško, škof Jožef Tomažič,
teolog in pisatelj Stanko Cajnkar, arhitekt Dušan Moškon,
filozof Anton Trstenjak in drugi) vodila do grajske pristave,
kjer sva si v muzeju ogledala
srednjeveške gotske plastike ter
zanimivo arheološko zbirko z
naslovom Od igrače do žare. Na
ogled so predmeti iz bronaste in
železne dobe, od ropotuljic do
raznih figuric, nožev, posod za
hrambo tekočin, bronast meč,
igle, fibule, leseni kalupi za vlivanje osti za sulice in podobno
ter različni keramični izdelki.
Vrnila sva se v grad, katerega nastanek, kot smo že omenili, sega
v 13. stoletje, ko so ga začeli graditi ptujski gospodje, v poznejših stoletjih pa
je z dozidavami in predelavami
nastal velik grajski kompleks, ki
je še danes odlično ohranjen.
Grad je proti koncu 15. stoletja preživel požig, enkrat so ga
poškodovali Turki, po napadu
Krucev je bil v začetku 17. stoletja nekaj časa opustošen, toda
vedno znova so ga obnovili in
tako so stari zidovi preživeli do
modernih časov. Zadnji lastniki do druge svetovne vojne
so bili grofje VVurmbrandt.
Gospa Irma VVurmbrandt
(1886-1970), zadnja grofica, je
po razlastitvi ostala v Ormožu,
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kjer je živela do smrti, pokopana
pa je v kapeli v parku.
V grajskih prostorih so razstavljene različne zbirke, v njem
je tudi poročna dvorana, služi
pa tudi za protokolarne potrebe
občine. V sobanah so na ogled
freske, stenske poslikave v prvem nadstropju celo spadajo
med najpomembnejše klasicistične poslikave pri nas. Ostalo
je tudi nekaj originalne opreme,
v stolpu, kjer je bila nekoč kapela, je ohranjen gotski oltar.
Med zanimivimi zbirkami velja
omeniti razstavo iz zapuščine
dr. Majeriča, ki prikazuje življenje in delo tega pomembnega
ormoškega meščana, ki je leta
1935 celo financiral snemanje
reklamnega filma o Ormožu,
kar je bila prva filmska turistična predstavitev mesta z
okolico.
Po ogledu zbirk v pristavi in
sprehodu po gradu sva z vodnico Mojco zavila v mesto
mimo velikega klopotca, ki
opozarja, da smo v krajih, kjer
je doma vinska trta. Šla sva proti
Kerenčičevemu trgu, pod obokom, kjer so bila nekoč ena od
treh mestnih vrat, in stopila v
staro mestno jedro. Mimo stare slaščičarne Žiger, po kateri
je ulica dobila ime, naju je pot
pripeljala do nekdanjega Majeričevega sanatorija; stavba je
dokaj zanemarjena, čeprav
so v Ormožu sicer v zadnjem
času veliko postorili za ohranitev podobe starega kraja. V
bližini sanatorija stoji stavba,
ki ji še vedno rečejo Majeričev
blok, saj jo je zasnoval in začel
graditi dr. Majerič v času, ko je
bil njegov sanatorij v razcvetu.
Hiša, namenjena pacientom in
gostom, pa zaradi že opisanih
okoliščin nikoli ni služila svojemu namenu.
Nedaleč na kraju nekdanjega
samostana iz 15. stoletja je nizka stavba, ki morda še stoji na
samostanskih temeljih. Za obo-

kan vhod memjo, da bi bil lahko
vhod v nekdanjo samostansko
vinsko klet.
Prečkala sva Ptujsko cesto in po
Skolibrovi ulici mimo občine (v
stavbi nekdanje nemške šole)
prišla do župnijske cerkve sv. Jakoba. Najstarejši del cerkve je iz
14. stoletja, v začetku 15. stoletja
so prizidali današnji prezbiterij.
Ohranjenih je nekaj poslikav iz
začetnega obdobja, na ogled je
krstilnik iz 16. stoletja iz ormoškega samostana.
Od cerkve in mimo župnišča ter
avtobusne postaje sva po Vrazovi ulici zavila proti grajski pristavi in se znašla v grajskem parku.
Velik, urejen park, v katerem
kraljuje okoli sto drevesnih vrst,
tudi eksotična drevesa z vseh
vetrov, je prostor za sprehod,
oddih in tudi za razne otroške
prireditve. Pod mogočnimi
hrasti mimo ostanka lipovega
drevoreda sva se napotila do kapele, grobnice zadnjih grajskih
lastnikov.
Vrnila sva se na parkirišče pred
gradom, od tam pa sva se po Kolodvorski cesti ob železnici zapeljala še do Ormoškega jezera.
Veliko akumulacijsko jezero na
Dravi (po sredini reke poteka
meja med Slovenijo in Hrvaško)
je naravni rezervat, ob katerem
je speljana sprehajalna pot,
postavili so tudi
opazovalnico ptic,
kajti jezero je postaja in prezimovališče
številnih vodnih
ptic: rac, gosi, galebov in čiger. Za prezimovanje evropskih
in sibirskih vodnih
ptičje reka Drava ena
najpomembnejših
postajališč v Sloveniji.
Od jezera sva nadaljevala do ormoških lagun, kjer so bili nekoč
bazeni za odpadne vode iz
tovarne sladkorja. Zdaj je to
naravni rezervat v nastajanju,
kajti na teh mokriščih so zabeležili gnezdenje najmanj 29 vrst
vodnih ptic. Namen rezervata
bo ohranjanje vodnih gladin
in vegetacije, tam bodo izvajali
izobraževalne dejavnosti ter
vzpostavili učne poti, območje
pa bo namenjeno tudi za oddih

in preživljanje prostega časa.
Ormoške lagune so bile zadnja
postaja najinega ogledovanja
tamkajšnjih znamenitosti. Vrnila sva se v mesto, v turističnoinformacijski center, kjer
me je vodnica Mojca posebno
opozorila, da obiskovalci Ormoža nikakor ne smejo zamuditi

»pravljice sonca in vina«. Peš
ali na kolesu se lahko odpravijo
na slikovite Svetinje, kjer med
vinogradi stoji cerkev Vseh svetnikov. Že leta 1603 so tam v čast
vsem svetnikom postavili kapelo. Na Svetinjah je vinoteka,
kjer ponujajo pridelek izbranih
vinarjev z območja Jeruzalema.

Od Svetinj vodi vinska pot do

Jeruzalema in nazaj (približno

dve uri hoda), mimogrede si pohodniki lahko v zidanici Malek
ogledajo vinogradniški muzej, v
zidanicah in turističnih kmetijah pa je bogata ponudba vin in
kulinarike.
VOJKO ZAKRAJŠEK

Po izletniški namigi
Za dušo: V Ormožu vse leto organizirajo različne prireditve. Od konca

juinija do konca avgusta zaživi festival Ormoško poletje s koncerti, gledališkiimi
predstavami in delavnicami za najmlajše. Avgusta imajo festival O.F.A.K..
(ormoški festival aktivnih klubov)
osem dni zabave, kulture in športa.
Prirejajo tudi tri sejme na leto, kar je še spomin na stare čase, med temii je
Jakobov sejem, ki poteka že od 14. stoletja. Seveda imajo tudi praznik viina,
avgusta pa na več lokacijah postavljajo klopotce, kar je eden od znamenitih lokalnih družabnih običajev.
Za telo: V kraju in okolici potekajo številne kolesarske, pohodne in plan .inske poti, mimo vodi tudi evropska pešpot E-7, nedavno so odprli novo,
kolesarsko in pohodno Jakobovo pot. Najpomembnejša je, tako se zdi,
vinska pohodna pot Jeruzalern-Svetinje (7 km).
Za želodec: Nihče ne bo lačen, saj vinotoči, zidanice in turistične kmetijee
v okolici z odličnimi vini in domačimi dobrotami skrbijo za lačne izletnikke.
V mestu s~o priporočili staro gostilno Prosnik s tradicijo, kjer v bogatem
jedilniku vsakdo najde kaj zase: posebnost so domače prleške jedi, kot sso
prleški zrezek, ajdova pogača, gibanica in mesne jedi z gemajevo omakco..
Telefon: 02/740-18-21.
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»Promoviramo vinsko-kulinarični turizem«
Mojca Gorjak iz TIC Ormož je povedala, da je pri njih največ
individualnih gostov, ki obiskujejo vinske ceste in iščejo
ter poskušajo njihova odlična vina, ki jih zaradi številnih
priznanj dobro poznajo. »Največje nemško govorečih gostov, sledijo Nizozemci, Angleži in Italijani,« pravi. »Obiskovalcem, ki se oglasijo v našem turističnem centru, 'damo
vse napotke, tu dobijo prospekte, skratka, vse informacije
in priporočila za izlete v okolico. Naš glavni cilj je čim bolj
celovita promocija kraja. Vključujemo se v razne turistične
projekte in regionalne
organizacije celotne regije,
razvijamo nove poti, seveda
pa je največ pozornosti na
vinsko- kulinaričnem turizmu.

Jeruzalem je res magnet

Mojca Gorjak
(FOTOGfiftf

ME: VOJKO ZAKRAJŠEK)

za ljubitelje in poznavalce
dobrih vin,« pravi Gorjakova,
»na vinski cesti je vedno kaj
odprtega, če pa morda ni, so
tam taki razgledi, da človek
dol pade.«

Jeruzalem, pravljica sonca
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