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Na večer pred 1. majem so letos spet zagoreli kresovi. V 
Ormožu so kresovanje pripravil neutrudni ormoški ga-
silci v sodelovanju z Občino in podjetjem FAGUS GIS.

Organizatorji so kresovanje pripravili na čistini ob Grajski pri-
stavi. 21. ura je bila tista, ko bi dogodek naj zaživel, čeprav so se 
obiskovalci začeli zbirati takoj, ko se je stemnilo. Običaj kurjenja 
kresov ima v slovenski kulturi dolgo zgodovino. Zakurijo jih ob 
različnih tradicionalnih dogodkih, ampak prvomajski nosijo po-
seben pomen. So družaben dogodek na večer pred 1.majem, ki je 
vse od leta 1890 praznik delavcev. Gasilci so kres prižgali petnajst 
minut čez 21. uro in kmalu je zagorel v vsej svoji veličini.

Kres je nekoč bil povezan z verovanjem
Prižiganje velikega ognja je običaj, ki so ga povzele mnoge kulture 
po vsem svetu, tudi slovenska. Kres je bil včasih povezan z vero-
vanjem, s soncem, s prižiganjem in ugašanjem luči, s prehajanjem 

zimskega v poletni čas in obratno. Izhaja iz starih verovanj, ko so 
ljudje verjeli, da soncu s prižiganjem ognja pomagajo pri uravna-
vanju njegove moči. Danes kresovi niso več verski obredi, ampak 
predvsem družabno dogajanje.
Običaj se ohranja že več kot 100 let in tradicija se je ponovila tudi 
letos. Kresove so ponekod spremljali koncerti, tudi sindikalni go-
vori. Glavno je pa druženje. V Ormožu so gasilci poskrbeli tudi 
za jedačo in pijačo.

Prvomajsko kresovanje tudi v Ormožu
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V mesecu februarju 2022 se je Destinacija Jeruzalem Slove-
nija prijavila v postopek za vstop v Zeleno shemo sloven-
skega turizma.

Slovenska turistična organizacija je zeleno tj. trajnostno usme-
ritev opredelila kot edino pravo razvojno priložnost naše deže-
le in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne 
usmeritve pa postavila v jedro samega delovanja, to je razvoja 
in promocije slovenskega turizma. Privlačna konkurenčna turi-
stična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju 
kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane 
vrednosti, je tisti ključni element konkurenčnosti, ki našo deželo 
in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij. Slo-
venska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala 
z nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne 
korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele. Turistični po-
nudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, torej zeleni 
razvoj. Vir: www.slovenia.info 
Destinacija Jeruzalem Slovenija lahko pridobi znak SLOVENIA 
GREEN DESTINATION po uspešni prijavi in izpolnitvi enajstih 
korakov. Uspešno smo se prijavili v mesecu februarju 2022, sledi 
izpolnitev 11 korakov: imenovanje zelenega koordinatorja; obli-
kovanje zelene ekipe; povečanje ozaveščenosti; podpis Zelene za-
veze slovenskega turizma s strani vseh treh županov občin ustano-

viteljic Destinacije Jeruzalem Slovenija, Občine Ormož, Občine 
Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž; anketiranje; zbiranje 
podatkov; oddaja poročila in zahtevka za presojo; priprava akcij-
skega načrta ukrepov; opredelitev lokalnega značaja in zelenega 
DNK; oddaja zahtevka za terenski obisk; uresničevanje ukrepov 
in po največ treh letih ponovna presoja.
Destinacija Jeruzalem Slovenija je že sama po sebi ena najprivlač-
nejših, edinstvenih in zelenih destinacij v svetu, zato si bomo na 
vso moč prizadevali pridobitev znaka ZSST.
Za lažjo uresničevanje izpolnjevanja ukrepov in pridobivanja 
znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION vas prosimo za čim 
večjo odzivnost pri vključevanju v zeleno ekipo, pri izpolnjevanju 
anket s strani prebivalcev in turističnega gospodarstva. Ankete 
so objavljene na spletni strani www.ormoz.net, lokalnih medijih, 
občinskih spletnih straneh, lahko vam jih pošljemo tudi po kla-
sični pošti ali e-pošti, za izpolnjevanje ankete se lahko prijavite 
tudi na e-pošto: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si in dodali 
vas bomo na seznam. Ankete bodo na voljo tudi na dogodkih in 
prireditvah na INFO stojnicah Destinacije Jeruzalem Slovenija, 
lahko jih boste dobili v fizični obliki na TIC-u Ormož, Grajski 
trg 3, 2270 Ormož, Turistično informativnih točkah Destinacije 
Jeruzalem Slovenija v Veliki Nedelji, na Svetinjah, Jeruzalemu in 
Kogu.
Res je, da je vsesplošno znano, da anket radi ne izpolnjujemo in je 
odziv slab, a zdaj gre za lokalno ponudbo za lokalni razvoj, med-
sebojno povezovanje in nadgrajevanje našega območja – bodite 
odzivni; tako bomo vedeli, kje smo in kako naprej.

Samo s povezovanjem in medsebojnim sodelovanjem lahko 
postanemo uspešnejši, stopimo korak naprej in našo destinacijo 
z dodano vrednostjo pridobitve znaka SLOVENIA GREEN DE-
STINATION še naprej s ponosom predstavljamo in ponujamo 
domačim in mednarodnim gostom.

Zelena shema slovenskega turizma
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