
IZLET V ORMOŽ 2014 
 
Dvajsetega maja 2014 nas je prebudilo sončno jutro, ki je napovedovalo 
lep dan. Tega dne smo se članice in člani Kluba odpravili na izlet na 
območje Ormoža. V kraj bogate kulturne dediščine in s soncem obsijane 
kraje, ki ponujajo čudovite razglede. Na tokratni izlet se nas je podalo  47 
udeležencev. Ob začetku naše poti sem vsem zaželel prijetno druženje 
in sproščen, brezskrben dan.  
 

Našemu vozniku Vladu so dobro voljo že pred Ormožem prekinili 
policisti, kateri so ga zaradi prehitre vožnje ustavili in oglobili. Na srečo ta 
dogodek ni vplival na prijetno razpoloženje izletnikov, saj je bila prva 
točka našega izleta prav Policijska postaja Ormož. Sprejel nas je 
komandir Edvard Cvetko, ki nam je predstavil delo enote ter nam 
razkazal delovne prostore. Posebej so nas pritegnili eksponati v 
spominski sobi, katere so zbrali in uredili policisti – veterani vojne za 
samostojno Slovenijo. Za zanimanjem smo si ogledati prostore za 
pridržanje ter prisluhnili predstavitvi delovanja termovizije. 
 

      
 

Naslednja točka ogleda je bil Pokrajinski muzej Ormož, kjer smo si  v 
razstavnih prostorih Grajske pristave ogledali arheološko razstavo ter 
tematsko predstavitev keramike iz različnih časovnih obdobij. 
 

     
 



In že je bil čas za malico. V Gostilni Ozmec v Cvetkovcih smo se 
okrepčali z dobrim bogračem ter se odžejali.  
 
Zatem nas je pot vodila nazaj v Ormož do podjetja Carrera Optyl. 
Prijazno so nas sprejeli v njihovi učni dvorani ter nas pogostili z 
rogljičkom in plastenko vode. 
 

     
 
Predstavili so nam razvoj podjetja ter proizvodnji program, ki zajema 
izdelavo okvirjev za sončna in smučarska očala. Različne dizajne 
okvirjev smo si lahko tudi ogledali. Po izčrpni teoretični in slikovni 
predstavitvi smo si ogledali še proizvodnjo. Na prvi proizvodnji liniji so 
izdelovali sončna, na drugi pa smučarska očala. Tako smo se lahko 
neposredno seznanili z delom in delovnimi pogoji v podjetju.  
   
Nadaljnja pot nas je vodila v Središče ob Dravi, kjer smo si ogledali 
Oljarno. Predstavnica podjetja nas je sprejela v predstavitveni sobi, kjer 
nas je popeljala v svet buč in bučnega olja. Opisala je delovne procese 
ter postopek proizvodnje olja od buč na njivi do stekleničenja in prodaje 
olja. Postopek praženja in stiskanja bučnic smo si tudi neposredno 
ogledali. Seznanila nas je s programi pridelave različnih vrst olja ter 
stranskimi produkti, ki jih prodajajo. Za nas so pripravili kakovostno in 
količinsko izjemno bogato pokušino različnih vrst olja ter različnih jedi in 
sladic z bučnim oljem. Odpovedali se nismo niti nakupovanju v njihovi 
prodajalni. S svojim primerno ohlajenim vinom pa smo se tudi odžejali.  
 

            



Ustavili smo se na domačiji Franca in Ivana Puklavca, v kraju Frankovci, 
katera imata zasebno zbirko uniform in orožja. Pod krošnjo drevesa, v 
senci, sta nam gostitelja pripravila bogato obloženo mizo z orehovo 
potico in drugimi sladicami ter vinom in brezalkoholnimi pijačami. 
Izjemno smo bili navdušeni nad njuno bogato zbirko orožja in uniform. 
Brata Puklavec sta veterana vojne za Slovenijo ter ljubiteljska zbiratelja 
orožja in uniform. Med vojno sta sodelovala v neposrednih bojnih 
spopadih z JA pri ormoškem mostu. Sta velika domoljuba in zavedna 
Slovenca. Ponosna sta na vsak predmet svoje zbirke. Oba sta izjemna 
poznavalca orožja in uniform. Njuna zasebna zbirka je izjemnega 
zgodovinskega, ne le ljubiteljskega pomena. S spoštovanjem smo se 
jima zahvalili za sprejem in ogled njune zbirke.  
 

    
 
Ogledali smo si tudi zasebno vinsko klet Franca Ozmeca v Cvetkovcih. V 
stari obokani kleti, ki je sodobno opremljena, nas je sprejel lastnik. 
Pripravil nam je bogato in dobro degustacijo različnih vrst vin s 
prigrizkom. Različne sorte dobrih vin so nas pošteno ogrele, zato je naše 
dobro razpoloženje prišlo še posebej do izraza. V kleti smo ubrano 
zapeli, pred njo napravili še skupno fotografijo in že smo hiteli na večerjo. 
Tudi to so nam postregli v Gostilni Ozmec.  
 

     
 



Zadovoljni, polni lepih vtisov, smo se okoli 21:00 ure vrnili v Maribor. 
Skupaj smo preživeli prijeten dan. Ugotovili smo, da je bilo vredno, 
čeprav je bil program izleta natrpan. Prepričan sem, da je vsak z izleta 
ohranil kak lep spomin, ki bo bogatil in lepšal naše prihodnje dni. 
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