Destinacija
JERUZALEM
SLOVENIJA
Ko nas obiščete, boste začutili, da čas pri nas teče drugače ...

Kulinarika
Občina Ormož

Občina Središče ob Dravi

Občina Sveti Tomaž

Dobrodošli pri nas
na destinaciji Jeruzalem Slovenija

Prireditve

»Dežela, čudovita kakor iz lepih sanj – tista moja domovina
tam doli …« je pred stotimi leti zapisal Franc Ksaver Meško, eden
od znamenitih ljudi s koreninami v naših krajih.

Svet ob Dravi

Smo del Prlekije, dežele toplih, odprtih
ljudi, znamo živeti, se veseliti in tudi jokati,
smo srčni in družabni ljudje s prirojenim
smislom za humor, dobro pa privoščimo
tudi drugim.

Druga legenda pravi, da naj bi v cerkvico na
Jeruzalem prinesli podobo Žalostne Matere
Božje – morda prav kateri od križarjev, ki jo je tja
postavil v zahvalo za preživetje v tretji križarski
vojni konec 12. stoletja.

Jeruzalem, majhen zaselek z velikim imenom, leži na 341 m nadmorske višine sredi mehkih gričev, poraslih z vinogradi. Legenda pravi,
da so mu ime nadeli slavni križarji, ki so se tukaj
ustavili na svojem pohodu v Sveto deželo.

Vabimo vas, da se naužijete vseh lepot te naše
dežele, ki jo na jugu zaokroža reka Drava, in naj
vam vse, kar ponujamo, poživi telo in duha.
Navduši pa naj vas tudi naš temperament, ki se je
razvijal skozi burno zgodovino in dolga stoletja, ko
so se v naših krajih kresali in mešali najrazličnejši
vplivi z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Najbrž zato, ker jim je bilo nebeško lepo.

Šipon

Gradovi in dvorci
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LOKALNA
KAKOVOST
Odličnost pridelkov,
izdelkov, storitev,
prireditev ...
dodatno potrjuje in
izkazuje kolektivna
blagovna znamka
Jeruzalem Slovenija.

V deželi šipona in izvrstnih vin
Stoteri vinski griči, na njih pa topoli, tukaj jih imenujemo palme,
zaselki in posamezne hiše, tu in tam cerkvica ter nekdanje gosposke
hiše – dvorci, ki s svojimi velikimi starimi kletmi pričajo o slavni
vinarski tradiciji krajev okrog Jeruzalema.
"Šipon – C‘est bon!" so vzklikali vojaki v času Napoleonovih pohodov po naših vinorodnih krajih.
In res je odlično vino – ta naš poseben šipon.
Družbo mu delajo številne druge sorte, tako svetovne
kot udomačene: laški rizling, sauvignon, renski
rizling, chardonnay, traminec, sivi pinot, modri
pinot, modra frankinja ... Roke vsakega od številnih
vinarjev pa tem sortam vtisnejo osebni pečat in
podpis. Pri nas rastejo in zorijo vina za vse
okuse sveta.

Ali veste, da vinograd poje? No, ne vinograd,
pač pa kolo na veter, ki ga že stoletja postavljajo
vinogradniki in je namenjeno odganjanju ptičev.
Saj je res, da se ga ptiči počasi privadijo, pa tudi
vetra, ki bi gnal vetrnice, ni vselej. Kolo na veter je
tako predstavljalo statusni simbol vinogradnikov
in tega, na kar se pripravljajo – trgatev. Klopotec,
simbol naših krajev, je izdelan iz petih vrst lesa.
Največji na svetu, zapisan v Guinnessovo
knjigo rekordov, stoji v Hermancih pri Miklavžu
in ima premer vetrnic več kot 20 m.

JERUZALEMSKA
VINSKA CESTA – VTC 15
ORMOŠKA VINSKA CESTA – VTC 14

POSTAVLJANJE KLOPOTCA
je praznik, običaj, ki ga s ponosom
ohranjamo. 15. avgusta je tako
veselo ob glasbi, petju, plesu
in odlični kulinariki.

Vinorodno območje ob Ormoški vinski cesti se razteza
v dveh krakih, ki tečeta eden v smeri Podgorcev in
Zamušanskega brega, drugi pa proti Sv. Tomažu. Na
tej cesti boste srečali tako priznane vinarje kot tudi
številne male pridelovalce. Po obronkih gričev je še
precej starih, lesenih, s slamo kritih tradicionalnih
vinskih kleti – klečaj.

Jeruzalemska vinska cesta se začne v
Ormožu in se nadaljuje v Ivanjkovce. Tam
se pot vzpne na Svetinje do Jeruzalema,
nato pa skozi Miklavž pri Ormožu na
Kog, kjer se obrne nazaj proti Miklavžu
in pripelje v Ormož. Na tej cesti boste kot
pohodnik, kolesar, motorist ali z avto
domom resnično v vinsko-kulinaričnem
raju med vijugami teras in petjem ptic
ter klopotcev.

Potrkajte in pozvonite pri vinarjih doma ali
v njihovi vinski kleti … VESELI VAS BODO.

Pri nas se dobro jé
Pristna prleška kulinarika – le kdo je ne bi oboževal?
Prava paša za oči, bogastvo različnih arom ter
prvinskih in nepotvorjenih okusov, ki so zato
toliko bolj navdušujoči. V svojem bistvu je zelo preprosta in se naslanja na sestavine, pridelane doma.

V kulinariki in na polju imajo pomembno vlogo
tudi buče. Bučno olje je zaradi svoje edinstvene
arome, posebnega okusa in privlačnega videza
v prleški kuhinji nepogrešljivo.

Kvašene in nekvašene dobrote iz pšenične, ržene
in ajdove moke, kjer se kot dodatek pojavljajo skuta,
ocvirki, zelišča ter sveže ali suho sadje. Gibanice,
pogače, postržjače, potice, kvasenice, žganci,
krapci, solenke, različne vrste kruha … To so
le nekatere izmed številnih dobrot.

Poznate meso iz tünke in zobl? Pametne
kmečke glave so že pred stoletji odkrile poseben
način zorenja in konzerviranja mesa v lesenih
posodah – tünkah. Mast, s katero se obda najboljše
kose mesa – zobl – prepreči dostop zraka in ima
posebno žlahten vpliv na aromo mesa.

Čurke? Prezvuršt? Sireki? Pocane murke,
ki so prava poletna poslastica? Če vsaj nečesa
od naštetega ne poskusite na popotovanju po
destinaciji Jeruzalem Slovenija, je tako, kot da
ne bi bili pri nas. Morda pa vas navdušimo in celo
naučimo, da si kakšno od teh dobrot pripravite
tudi sami.

Kulinarika in z njo povezani običaji so v naših
krajih še kako živa dediščina, kar boste lahko
okusili tudi na številnih prireditvah.
Najodličnejša ponudba se izkazuje s certifikatom kakovosti kolektivne blagovne znamke
Jeruzalem Slovenija.

Naši pridni rokodelci
Človek je ob Dravi in v svoji okolici vedno znal poiskati surovine za
izdelavo različnih dobrin, ki so služile domu in potrebam vsakdana.
Skozi rokodelske veščine je izrazil tudi svojo umetniško žilico.
Ilovnata prst panonskega sveta je v izobilju nudila
glino za lončarjenje, za pletarske izdelke pa so
ljudje v obrečnih logih poiskali šibje, les in trsje.
Številne tradicionalne obrti, kot so npr. lončar
stvo, cvečarstvo (izdelovanje rož iz krep papirja),
peka kruha, kvačkanje in pletenje, izdelovanje

replik otroških igrač iz preteklosti, glasbil ali
izdelkov iz volne, pri nas še zmeraj živijo.
Rokodelci pri delu uporabljajo iz roda v rod podedovane metode, izboljšala so se le orodja. Še delujoče
tradicionalne obrti, ki so se ohranile na našem
območju, vključujemo tudi v turistično ponudbo.

Nekateri rokodelci so tudi nosilci
certifikata »Rokodelstvo Art & Craft
Slovenija« in certifikata kakovosti
kolektivne blagovne znamke Jeru
zalem Slovenija, na kar smo še
posebej ponosni.

Obiščite in raziščite!
ORMOŽ 1
Nad gladino reke Drave, na terasi, ki jo je reka oblikovala skozi milijone let, se nahaja mesto Ormož.
V pozni bronasti dobi je Ormož po pomenu,
velikosti in svojevrstni urbanistični zasnovi
prekašal vse sosednje kraje. Takratna naselbina
je bila ena največjih v vzhodnoalpskem prostoru.
Tukaj so se križale pomembne prometne poti, kar
je Ormožu stkalo bogato in tudi burno zgodovino.
V drugi polovici 13. stoletja naselje preraste v
središče trgovanja. V pisnih virih se Ormož prvič
omenja leta 1273 kot Holermuos. Kraj je leta 1293
pridobil trške, leta 1331 pa mestne pravice. Mestni privilegiji so meščanom dovoljevali prirejati
tudi letne sejme in ta tradicija se je ohranila do
današnjih dni: Cvetni sejem na cvetni petek,
Jakobov sejem v mesecu juliju in Martinov
sejem v novembru ob prazniku sv. Martina.

VELIKA NEDELJA 2
Že od daleč dominirajo zanimive večstoletne
zgradbe: na ogled vabita mogočen grad s štirimi
obrambnimi stolpi in čudovita cerkev. Podobo kraja je močno zaznamoval nemški viteški
red, ki je v teh krajih prisoten že več kot 750 let.
Po legendi – le kaj bi naši kraji brez njih?! – naj
bi ime dobil po bitki, ki se je odvijala prav na
velikonočno nedeljo. Na prošnjo Friderika II.
Ptujskega je nemški viteški red leta 1199 prišel
na še neobljudeno ozemlje in ga iztrgal roparskim
Ogrom. Prvo zmago nad njimi naj bi dosegel
prav tukaj in po končani bitki je Friderik v tla,
prepojena s krvjo, zasadil zastavo nemškega
viteškega reda, rekoč: »Na veliko nedeljo je
bil ta kraj zavzet in Velika Nedelja naj se
imenuje, nemški vitezi pa naj ga v prihodnje
varujejo in branijo.«
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1 Ormoški grad in sodobno obnovljena Grajska pristava. 2−3 Veselo dogajanje na Martinovanju v Ormožu. 4 Ročna trgatev zagotavlja odličnost vin. 5 Znamenito stopnišče v ormoški kleti.
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ZAKLADI GRAJSKE PRISTAVE,
ORMOŠKEGA GRADU IN GRADU
VELIKA NEDELJA
V okviru Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož,
ki je splošni in največji pokrajinski muzej v
Sloveniji, deluje v Ormožu muzejska enota. V
Ormožu ima prostore v Grajski pristavi in ormoškem gradu, kjer se nahajajo številne razstave, kot so razstava Srednjeveške plastike
z ormoškega območja, arheološke razstave,
razstava Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča, zbirka Marka Sluge in zanimive stenske
poslikave. Bogastvo tukajšnjega etnološkega
izročila pa lahko vidimo v etnološki zbirki v
velikonedeljskem gradu.
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Enota Ormož
Grajski trg 1, 2270 Ormož, t.: +386 (0)2 741 72 90,
e.: muzej.ormoz@pmpo.si, s.: www.pmpo.si

MARTINOVANJE V ORMOŽU
Oktobra se končujejo trgatve, v prvih
dneh novembra pa naši kraji dobesedno
oživijo. Za nas je Martinovanje največji
lokalni praznik, povezan s tradicijo, vinogradništvom in vinarstvom, povezan
s hvaležnostjo in veseljem nad vsem, kar
smo skozi leto pridelali in doživeli.
Čudovito je, ko lahko to veselje delimo
z vami - obiskovalci od blizu in daleč. V
prikazu običajev, kjer ne manjka šaljivosti,
boste spoznali naš temperament, ki smo
ga prejeli od prednikov in nas oblikuje.

KLET ORMOŽ
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Obisk kleti, zgrajene leta 1967, ki je zdaj v lasti družine Puklavec,
je pravo doživetje, saj se v njej prepletata zgodovina in sodobnost.
Postavljena je v obliki stolpa, vkopanega med dve terasi reke Drave, in
ima sedem etaž, od tega pet pod zemljo. Skozi etaže vodi 174 slikovitih
stopnic do globine 25 m. V kleti se nahajajo trgovina, degustacijska
dvorana in arhivska klet.
Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska 11, 2270 Ormož
t.: +386 (0)2 741 57 00, +386 (0)2 741 57 25 (degustacijska dvorana)
e.: info@puklavecfamily.com, mzidaric@puklavecfamily.com, turizem@puklavecfamily.com
s.: www.jeruzalem-ormoz.com

ZIDANICA MALEK

4

Očarljiva Zidanica Malek stoji med Svetinjami in Jeruzalemom, sredi
najlepših vinorodnih teras. Več kot 350 let stara zgradba je bila nekoč
gosposka hiša, v kateri je potekala predelava grozdja v vino, o čemer
pričajo velikanska preša, edinstvena kapela v hiši in čudovita velika klet.
Danes lahko v njej poskusite odlična vina, si ogledate mali vinogradniški
muzej in staro klet, ki za debelimi zidovi skriva zakladnico arhivskih vin.
Puklavec Family Wines d.o.o.
Svetinje 22, 2259 Ivanjkovci
t.: +386 (0)2 741 77 76
e.: malek@puklavecfamily.com
s.: www.jeruzalem-ormoz.com

SREDIŠČE OB DRAVI 5
Popotnik, ki pride v Središče ob Dravi, takoj začuti,
da se tukaj začenja drugačen svet. Še gledamo
obronke vinorodnih goric, a reka Drava s svojo staro
in novo strugo ter odprt svet, ki diši po panonski
ravnini, dajeta čutiti, da vstopamo v drugo zgodbo.
Našteto potrjujejo številna prosvetna, športna
in narodnobuditeljska društva, ustanovljena že
konec 19. stoletja. Skozi zgodovino je to območje
pretrpelo marsikateri plenilski pohod vojsk in
narodov, zato predstavlja pravo križišče in trk
kultur, hkrati pa je toliko bolj imenitno, kako sta
se ohranila tako poselitev kot tudi slovenstvo. Že
leta 1293 je kraj prejel trške pravice.
Najbolj so ponosni na svojo oljarno in bučno olje.
Buče ali tikve vabijo v Središče ob Dravi skozi
vse leto, posebej pa v septembru, ko se v okviru
»praznika buč« zvrstijo predstavitev proizvodnje
bučnega olja, razstava buč in pestra kulinarična
razstava. Veselo pa je v Središču tudi ob pustu in še
večkrat skozi leto – doživeli boste prave galopske
dirke, dirko starodobnih dirkalnih motorjev
in še marsikaj.

SVETI TOMAŽ 6
Kraj leži na imenitni razgledni točki in se je razvil
na mestu nekdanje neolitske naselbine. Njegovo
jedro predstavlja cerkev, katere notranjščino
pokrivajo freske Jakoba Brolla iz leta 1894. Tukaj so dobrodošli vsi, ki ljubijo mir, kolesarjenje,
sproščeno pohodništvo, ribolov, pa tudi za lastnike
avtodomov je dobro poskrbljeno. Na največjem
griču Gomila, ki leži na samem robu občine, na
nadmorski višini 352 metrov, stoji stolp, s katerega
se razprostira čudovit pogled daleč naokrog.
Ponosni so na obnovljeno »cimpračo« in Klet
muzej Brumen. Slednja je stara vsaj 255 let,
o čemer priča letnica 1757, izklesana nad vrati.
“Cimprača” je zgradba, zgrajena iz lesenih brun,
njeno ostrešje je povezano z lesenimi klini in krito
s slamo, okna so majhna z vgrajenimi železnimi
križi, tla pa so iz zbite gline, stare opeke in lesenih
desk. Brumnovi imajo »cimpračo« v lasti že tretjo
generacijo, strokovnjaki pa so jo uvrstili v najožji
izbor sedemnajstih najuspešneje prenovljenih objektov kulturne dediščine v Sloveniji.
Zanimivost Svetega Tomaža je tudi edinstveno
smučišče med vinogradi.

ORMOŠKE LAGUNE
OLJARNA SREDIŠČE OB DRAVI
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Je vodilno podjetje v Sloveniji, ki prideluje bučno olje, brez
katerega si ne predstavljamo okusne solate. Obiskovalcem poleg
zanimive degustacije različnih olj, namazov iz olja ali bučnic
ter celo sladic, pripravljenih iz bučne moke, pokažejo predelavo
olja in jih naučijo priprave specialitet. Njihovo bučno olje sodi
med slovenske zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila z
geografsko označbo. Prav tako pa so nosilci certifikata kakovosti
kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija.

REKA DRAVA
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So naravni rezervat in mokrišče izjemnega nacionalnega
in mednarodnega pomena za številne ogrožene vrste ptic.
Tukaj boste našli mir in čudovite poglede skozi fotoaparat ali
daljnoglede, ki so postavljeni na opazovalnicah. Poleg številnih
ptičev so v rezervatu tudi vodni bivoli, ki živijo prosto in se
pasejo po brežinah. Tu je raj za ornitologe, ljubitelje narave in
miru, pohodnike in kolesarje, po Lagunah pa so urejene tudi
poti za jahanje. Rezervat upravlja DOPPS – BirdLife Slovenia.

Jeruzalem SAT - Oljarna in mešalnica Središče d. o. o.
Ljutomerska cesta 4, 2277 Središče ob Dravi
t.: +386 (0)51 439 049, e.: ogledi@oljarna-sredisce.si

RIBNIK SAVCI
DOMAČIJA DR. STANKA CAJNKARJA
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Podajte se v Savce na obnovljeno domačijo našega pomembnega
rojaka dr. Stanka Cajnkarja. Bil je prvorojenec v družini z enajstimi
otroki in zanimivo si je ogledati hišo, kjer je živela tako številčna
družina. V domačiji je urejena spominska soba, obnovljena pa je
tudi krušna peč, kjer domačinke pečejo okusne lokalne dobrote,
kot so postržjače in pogače.
TIP Sveti Tomaž, Savci 65, 2258 Sveti Tomaž
t.: +386 (0)2 719 50 64, e.: info@tip-svtomaz.si
s.: www.tip-svtomaz.si

Klet muzej Brumen
t.: +386 (0)41 396 508,
+386 (0)2 719 53 73
e.: info@kletmuzejbrumen.si
s.: www.kletmuzejbrumen.si
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Na poti iz Savcev proti Ptuju je veliko Savsko jezero, kjer lahko kupite
dovolilnico za ribolov, ob vikendih
celo v nočnem času. Je priljubljeno
zbirališče športnih ribičev, ki obsega kar 14,4 ha in leži na nadmorski
višini 220 m. V ribniku prevladujejo krapi, amurji, somi, babuške in
ploščiči. Ribolov je možen vsak dan
od zore do mraka. Ob ribniku vam
postrežejo tudi z ribjimi specialite
tami, ki bodo ob čudovitem razgledu
še bolj slastne.
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S svojim močnim, a dokaj mirnim
tokom je raj za popotnika, kolesarja,
ribiča ali tistega, ki želi na čolnu
odkrivati skrite rokave stare rečne
struge. Poležavanje ob vodi, kopanje
na otoku sredi reke, jahanje − za vse,
ki jim je všeč voda, vonj po njej in
rahlo mistično okolje reke Drave.
Krajinski park Središče ob Dravi
potrjuje, da teče najlepši in najbolj
neokrnjen del reke Drave prav skozi
naše kraje.

LEGA IN DOSTOPNOST
Destinacije Jeruzalem Slovenija

Skozi vinograde, po gozdnih poteh ali ob
strugi mogočne reke Drave – pri nas je raj za
male in velike pohodnike, kolesarje, ljubitelje
konjeništva, ribiče … Počitnikarji z avtodomi,
dobrodošli pri nas.

Gradec
AVSTRIJA

Maribor

Destinacija MADŽARSKA
JERUZALEM
Slovenija

Zagreb

ITALIJA

Ljubljana
Trst

6
HRVAŠKA
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SAVSKI RIBNIK
17

ODDALJENOST OD
MEST IN LETALIŠČ

Ljubljana – 180 km, Maribor – 55 km,
Zagreb – 116 km, Gradec – 113 km,
Budimpešta – 280 km, Trst – 260 km,
Portorož – 280 km, Bled – 215 km,
Ptuj – 23 km, Gornja Radgona – 60 km,
Murska Sobota – 43 km, Radenci – 35 km,
Ljutomer – 20 km, Čakovec – 20 km,
Varaždin – 21 km.
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KOLESARSKE IN POHODNIŠKE POTI
Dravska kolesarska pot
Jakobova kolesarska pot
Pot vina in kulinarike
Pot izjemne narave ob vodah
Družinska kolesarska proga
Otroška kolesarska proga
Cici kolesarska proga
Ormoška planinska pot
Jakobova pot
Jeruzalemska vinska pot
Kogovska invalidska pot
Evropska pešpot E7
Vsi podatki o pohodniških poteh,
kolesarskih progah in postajališčih
za avtodome ter gpx datoteke se
nahajajo na spletni strani
www.jeruzalem-slovenija.si.

RAZSTAVA »IZ ZAPUŠČINE
DR. OTMARJA MAJERIČA«,
Ormož 12
V ormoškem gradu je na ogled razstava
»Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča«,
posvečena delu in življenju uglednega
ormoškega meščana, ki je v 30. letih 20.
stoletja deloval kot zdravnik in lastnik
kopališča v Ormožu. Dr. Otmar Majerič je
leta 1927 v Ormožu ustanovil sanatorij za
zdravljenje revmatičnih bolnikov, leta 1932
pa na lastne stroške uredil kopališče v/ob
reki Dravi. Pomemben je za prepoznavnost
Ormoža, saj se je nenehno zavzemal in si
prizadeval za lep videz rojstnega mesta,
založil pa je tudi številne razglednice
mesta in leta 1935 financiral zvočni film
o Ormožu, namenjen predstavitvi mesta,
njegove okolice in zdravilišča dr. Majeriča.
Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Grajski trg 1, 2270 Ormož
t.: +386 (0)2 741 72 90
e.: muzej.ormoz@pmpo.si
s.: www.pmpo.si

KOŠARKINA HIŠA, Kog
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Na Kogu se odvijajo številne prireditve, ki
prepletajo tradicijo in sodobnost, hkrati pa
nagovarjajo tudi turiste. Zaselek, ki meji na
Hrvaško, je bil tako v drugi svetovni vojni
kot tudi v času osamosvojitve leta 1991 tarča
napadalnih vojsk. Nekaj zgodovine kraja in
okolice je ujete tudi v čudovito obnovljenem
podeželskem dvorcu – Košarkini hiši, ki
stoji v samem središču kraja. Skupaj s
cerkvijo in staro šolo predstavlja čudovito
kogovsko veduto. Košarkina hiša ima bogato
zgodovino, predani domačini in društva
pa skrbijo, da hiša in kraj ostajata živa in
urejena.
Košarkina hiša na Kogu, Kog 4, 2276 Kog
t.: +386 (0)41 739 196
e.: tone.luskovic@gmail.com

DVOREC TEMNAR, Hermanci
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Dvorec Temnar je prvotno služil kot strelski dvorec ptujski gospodi.
Danes se lahko sprehodite skozi prekrasne baročne dvorane, v hišni
kapeli pozvonite na zvončku želja in nadaljujete pot mimo ogromne
lesene preše v klet, kjer lahko med mogočnimi sodi okušate odlična vina.
Vinarstvo Čurin Stanko, Vuzmetinci 33 a, 2275 Miklavž pri Ormožu
t.: +386 (0)2 719 60 65, +386 (0) 31 692 253, +386 (0)31 423 441
e.: info@curin-temnar.si, s.: www.curin-temnar.si

ZBIRKA ŽELEZNIŠKE DEDIŠČINE »MUZEJ NA STANICI«,
Osluševci 16
Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar se ponaša s skrbno
obnovljenim vagonom iz daljnega leta 1926, kjer so postavili na ogled
zbirko predmetov, povezanih z železnico. Vagon je preurejen kot postaja
v malem, kjer ne manjkajo potniška blagajna, čakalnica, prometni urad
in skladišče.
Društvo za ohranjanje dediščine Prleški železničar, Osluševci 48, 2273 Podgorci
t.: +386 (0) 41 233 357, +386 (0) 41 526 517,
e.: prleski.zeleznicar@gmail.com, s.: www.prleskizeleznicar.eu

RAZSTAVA NOB,
Središče ob Dravi
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Razstava se nahaja v prostorih stare pošte
in je posvečena dogajanju na tem območju
med drugo svetovno vojno. Na ogled je po
dogovoru.
Občina Središče ob Dravi
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
t.: +386 (0)2 741 66 10
e.: obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net, s.: www.sredisce-ob-dravi.si
TD Središče ob Dravi
Trg talcev 3, 2277 Središče ob Dravi
t.: +386 (0)41 972 567

GASILSKI MUZEJ, Miklavž pri Ormožu

17

Muzej nam predstavlja bogato zgodovino kraja Miklavž in zgodovino
gasilskega društva. Na ogled je največja zbirka motornih brizgaln na
Štajerskem, prav posebna med njimi pa je ročna gasilska brizgalna iz leta
1888. Razstavljenih je veliko uniform, tudi originalna iz leta 1921, ko
je bilo društvo ustanovljeno. V muzeju najdemo tudi pokrivala in
gasilske čelade iz časa Avstro-Ogrske do danes.
Gasilski muzej Miklavž pri Ormožu, Miklavž pri Ormožu 30, 2275 Miklavž pri Ormožu
t.: +386 (0)41 388 059, s.: www.gz-ormoz.si/pgdmiklavz

JERUZALEM SLOVENIJA
je znamka, ki ponuja lokalno
kakovost s prleško zgodbo,
domačnostjo in gostoljubnostjo
na način, kot ga doživljamo in
živimo lokalni prebivalci.

VEČ INFORMACIJ:
JAVNI ZAVOD TKŠ ORMOŽ –
TIC ORMOŽ
Grajski trg 3, 2270 Ormož
t. +386 51 634 311, +386 2 741 53 56
e. tic@tksormoz.si
TIP SVETI TOMAŽ
Savci 65, 2258 Sveti Tomaž
t. +386 2 719 50 64
e. info@tip-svtomaz.si
TIC JERUZALEM
Jeruzalem 8, 2259 Ivanjkovci
t. +386 31 812 620
e. ticjeruzalem@gmail.com
OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
t. +386 2 741 66 10
e. obcina.sredisce.ob.dravi@siol.net

www.jeruzalem-slovenija.si

Javni zavod za turizem, kulturo
in šport Občine Ormož
Občina
Ormož

Občina
Sveti Tomaž

Občina Središče
ob Dravi

Javna razvojna agencija
Občine Ormož

Avtorji fotografij: Ciril Ambrož, Jeruzalem SAT – Oljarna in mešalnica
Središče d. o. o., www.slovenia.info (str. 2 (Narezek s prleško tünko) in
str. 14 (Kolesarjenje v Jeruzalemu, Prlekija) - Tomo Jeseničnik; str. 7
(Kozarec medu) – Jošt Gantar), Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož (Enota
Ormož), arhiv TIC Ormož (Marjan Dovečar), arhiv Antonovanje na Kogu,
Studio Siposh, Marko Zabavnik, arhiv Puklavec Family Wines d.o.o. Na
naslovnici Svetinje, v ozadju Jeruzalem. Besedilo pregledala: Anja
Kranjčec. Oblikovanje: Eva Prelog. Tisk: Kreativna Pika d.o.o. Pridržujemo
si pravico do tiskarskih in vsebinskih napak. Naklada: 15.000 izvodov.
Ormož, april 2019. Izdale: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in
Občina Sveti Tomaž.

