
Neodvisni časopis Prlekije

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2011!

Juhu veseli december je tu, Svečan prižig lučk, obisk Nodija, Dedka Mraza in Božička

Slavnostni prižig lučk smrekice steklenice, Na Jeruzalemu stoji posebna smrekica

                  Miklavževa trgatev v Zbigovcih, In trgatev z zvezdami

      Koncert Orkestra slovenske policije, Z Darjo Švajger in Matjažem Mrakom

               V Veržeju na ogled jaslice, 3. Razstava slovenskih jaslic in jaslic sveta

                                               Sudoku, Za krajšanje časa



Vesele praznike!
Spoštovane  Prlečke  in  Prleki,  drage  bralke  in  bralci 
Prleških  cejtng,  pred  vami  je  deseta,  zadnja  letošnja 
številka.

Leto se počasi izteka, upamo da je bilo dobro za vas,  za 
nas  je  bilo  delovno  in  uspešno.  Nastal  je  ta  cejtng,  ki 
upamo, da vam je krajšal čas, vam ponudil kaj novega, 
postregel  s  kakšno  dobro  novico  in  upamo,  da  bomo 
naslednje leto spet z vami.

Iz uredništva vam želimo vesele božične praznike in naj 
bo novo leto polno uspehov, sreče, ljubezni in vsega, kar 
si sami najbolj želite.

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Praznični  čas  ni  le  čas  slovesa  od  dobrih  in  slabih 
trenutkov  ter od izzivov in uspehov iztekajočega se leta, 
ampak je tudi priložnost za nov začetek, za nove cilje in 
nov zagon.

Številne skrbi in obveznosti od vseh nas pogosto terjajo 
hitenje, ki vedno slabo vpliva na medčloveške odnose.

Želimo  vam prijetne  božične  praznike,  v  letu  2011  pa 
veliko dobrih odnosov in pozitivnih sprememb za vas in 
vaše najbližje.

Vaša županja, mag. Olga Karba, občinski svet in občinska 
uprava

Naročilnica na Prleške cejtnge
Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Podpis:
_________________________________________

Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni 
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)

Naročilnico nalepite na dopisnico in jo pošljite na naslov 
uredništva

Na Prleške  cejtnge  se  lahko naročite  tudi  preko spleta  na 
naslovu www.prlekija-on.net, kjer najdete tudi celoten arhiv.

Malo prleščine
AŠNPEHAR - pepelnik;
CEJT - čas;
DIHTUNGA - tesnilo;
FERTIK - končano, konec;
GLEJZ - tračnica;
KUPICA - kozarec;
MARELA - dežnik;
NEMARJOK - poreden otrok;
OBEČATI - obljubiti;
PENEZ - denar;
POJOS - pas;
REPINCL - motovilec;
SFALITI - zmanjkati;
SÜHOLOD - dračje, suho vejevje;
ŠPILATI - igrati;
VERVATI - verjeti;
Prleške cejtnge - brezplačen izvod
Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1529.

Izdajatelj: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
                   Spodnji Kamenščak 16b
                   9240 Ljutomer

Glavni in odgovorni urednik: Dejan Razlag
                                                   041 956 530
                                                   info@prlekija-on.net

Uredniki - novinarji: Srečko Lukovnjak Kramberger
                                     041 712 113
                                     srecko@prlekija-on.net

                                     EnPRLEKpač - Stanislav Kaučič
                                     070 550 852
                                     stanislav@prlekija-on.net

                                     Milan Belec
                                     041 909 312
                                     milan@prlekija-on.net

Sodelavci: Branko Košti, Filip Matko, Bojan Pintarič

Lektoriranje in oblikovanje: Dejan Razlag

Trženje: 041 956 530, info@prlekija-on.net

Naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p.
                    Spodnji Kamenščak 16b

                                 9240 Ljutomer

Tisk: DB Bauer Branko s.p.
          Brezovci 54, 9201 Puconci

Naklada: 1000 izvodov
Naslovnica: Praznični Ljutomer, Foto: Dejan Razlag



Dobrodelni koncert 9.a razreda
V petek, 26. novembra, je v športni dvorani ŠIC Ljutomer 
potekal  Dobrodelni  koncert  9.a  razreda  OŠ  Ivana 
Cankarja  Ljutomer,  kjer  je  nastopilo  veliko  število 
glasbenih izvajalcev, med drugim Werner, Brigita Šuler, 
Štrki, Samo Budna & Band in Prleški Kvintet. Koncert so 
organizirali  učenci  9.a  razreda,  njihovi  starši  in 
razredničarka Jana Dovnik.

Pri njihovi zamisli  so jih podpirali  tudi vodstvo šole in 
donatorji,  soudeleženec prireditve v dobrodelne namene 
pa je bilo tudi združenje SAZAS. Namen koncerta je bil, 
zbrati  sredstva,  ki  jih  bodo  namenili  za  pokrivanje 
stroškov  valete,  plesnih  vaj  in  učnih  ekskurzij 
devetošolcev in pomoč otroškemu pevskemu zboru, ki ga 
aprila čaka tekmovanje v Bratislavi.

Koncert  je  odlično  uspel,  sicer  velika  ljutomerska 
dvorana, je bila premajhna za vse, velika pohvala pa gre 

vsem organizatorjem za ta lep dogodek, kjer se je združilo 
prijetno s koristnim.

Nastop, Foto: Staš Rudolf
Dejan Razlag

Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Srečanje starejših občanov Male Nedelje

Srečanje starejših občanov Male Nedelje, Foto: Branko Košti

Krajevna skupnost Mala Nedelja je v sodelovanju s KO 

RK  Mala  Nedelja  v  petek,  3.  decembra  pripravila 
tradicionalno srečanje krajanov, starih sedemdeset in več 
let. Kljub neugodnemu vremenu in slabi prevoznosti cest, 
se je v restavraciji hotela aMord zbralo precejšnje število 
vabljenih krajanov.

Učenci  OŠ  so  pod  vodstvom  učiteljice  Danice  Potrč 
pripravili  prisrčen  kulturni  program,  nagovoril  jih  je 
predsednik Sveta KS gospod Viljem Vajda in jim prenesel 
tudi  dobre  želje  županje  občine  mag.  Olge  Karba  in 
predsednice  OO RK Ljutomer,  ki  se  zaradi  zadržanosti 
prireditve nista mogli udeležiti.  Po končanem programu 
je sledila pogostitev in veselo druženje ob glasbi.

Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Branko Žnidarič postal podpredsednik OK Slovenije

Branko Žnidarič, Foto: Dejan Razlag

V  torek,  7.  decembra,  je  na  volilni  skupščini 
Olimpijskega  komiteja  Slovenije  v  Ljubljani  potekalo 
glasovanje  za  novo  vodstvo  OK  Slovenije.  Dozdajšnji 
predsednik  Olimpijskega  komiteja  Slovenije  Janez 

Kocijančič  je  dobil  nov  mandat  za  vodenje  te  krovne 
športne  organizacije.  Na  tem  položaju  je  že  od  15. 
oktobra 1991 ter je na volilni skupščini prejel 96 glasov, 
njegov protikandidat Milan Krajnc pa 20.

Za podpredsednike so bili izvoljeni Branko Žnidarič kot 
predsednik  odbora  športa  na  lokalni  ravni,  Bogdan 
Gabrovec  kot  predsednik  odbora  za  vrhunski  šport  in 
Jakob Bednarik kot predsednik odbora športa za vse.

Branko,  ki  je  direktor  Javnega  zavoda  za  šport  in 
izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer ter  sekretar 
Športne zveze Ljutomer,  je  prejšnja leta bil  v izvršnem 
odboru, sedaj pa bo kot podpredsednik zadolžen za šport 
na lokalni ravni.

Dejan Razlag



Mira Rebernik Žižek dobitnica Severjeve nagrade
V Škofji Loki so podelili Severjeve nagrade za najboljše 
dosežke na področju slovenske dramske igre v letošnjem 
letu. Nagrado za dosežke na poklicnih odrih sta prejela 
Nataša Matjašec Rošker (SNG Drama Maribor) in Renato 
Jenček (SLG Celje), nagrado za dosežke v ljubiteljskem 
gledališču  pa  je  prejela  Mira  Rebernik  Žižek,  članica 
Kulturnega  društva  Ivan  Kaučič  Ljutomer.  Nagrado  za 
študenta dramske igre je prejel Žiga Udir (AGRFT).

Mira Rebernik Žižek, vodja Območne izpostave Javnega 
sklada  Republike  Slovenije  in  dolgoletna  članica 
Kulturnega  društva  Ivan  Kaučič  Ljutomer  je  Severjevo 
nagrado  prejala  za  življenjske  dosežke  v  slovenskem 
ljubiteljskem gledališču. Mira se z igro ukvarja že od rane 
mladosti,  nastopila  pa  je  v  zelo  raznolikih  gledaliških 
vlogah, aktivno pa sodeluje tudi pri oblikovanju kulturnih 
programov,  promoviranju,  ustvarjanju  in  režiranju 
ljubiteljske gledališke igre.

Mira Rebernik Žižek na odru v gledališki igri Pacienti v 
čakalnici, Foto: Dejan Razlag

Severjeva nagrada je še eno veliko priznanje ustvarjalcem 
KD Ivan Kaučič Ljutomer, saj je pred kratkim Linhartovo 
plaketo prejel Srečko Centrih, prav tako dolgoletni član 
KD Ivan Kaučič.

Dejan Razlag

Sprejem občanov in društva, kateri so bili deležni priznanja na ravni države

Sprejem, Foto: Dejan Razlag

V ponedeljek, 20. decembra, je županja Občine Ljutomer 
mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše v Ljutomeru, 
sprejela  občane  ter  društvo,  kateri  so  bili  deležni 
posebnega priznanja na ravni države in širše. Monografijo 

Ljutomera so tako prejeli Branko Žnidarič, Boris Sunko, 
Marija  Pušenjak,  Marija  Gaube,  Mira  Babič,  Mira 
Rebernik Žižek in KTD Festival Ljutomer.

Sprejeti  so  bili  pred  kratkim nagrajeni  in  sicer  Branko 
Žnidarič  kot  novoizvoljeni  podpredsednik  Olimpijskega 
komiteja Slovenije,  Boris  Sunko kot  prejemnik nagrade 
Ministrstva  za  delo,  družino  in  socialne  zadeve  RS, 
Marija  Pušenjak  kot  prejemnica  priznanja  Slovenske 
Karitas, Marija Gaube kot prejemnica zlate plakete TZS, 
Mira  Babič  kot  prejemnica  priznanja  dMFA Slovenije, 
Mira Rebernik Žižek kot prejemmnica Severjeve nagrade 
in  Kulturno  turistično  društvo  Festival  Ljutomer  ob 
vključitvi  Grossmannovega  festivala  v  Evropsko 
federacijo festivalov fantastičnega filma.

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Svečan prižig lučk, otroke obiskali Nodi, Dedek Mraz in Božiček
V  soboto,  11.  decembra,  je  v  Ljutomeru  potekala 
prireditev  Juhu veseli  december  je  tu,  kjer  so  si  otroci 
lahko ogledali lutkovno predstavo Nodi pričakuje Dedka 
Mraza, nato pa sta jih obiskala in obdarila Dedek Mraz in 
Božiček. Skupaj z njima so otroci okrasili jelko in nanjo 
obesili okraske.

Na  odru  so  se  zvrstili  še  nastopi  Mlodih  Prlekov  in 
učencev  glasbene  šole  Slavka  Osterca  Ljutomer, 
obiskovalci pa so se lahko ustavili na stojnicah Božičnega 
bazarja ter pokušali domače dobrote.

Božiček in Dedek Mraz sta obiskala Ljutomer, Foto: Dejan 
Razlag



Po nastopih je sledila otvoritev Pravljične dežele, ko pa se 
je nad mesto spustil mrak pa je županja občine Ljutomer 
mag. Olga Karba nagovorila zbrane ter svečano prižgala 
lučke na jelki, ki stoji pred Mestno hišo na Glavnem trgu. 
Zbranim je zaželela lep december in jih povabila še na 
preostale  številne  prireditve,  ki  se  bodo odvijale  v  tem 
veselem mesecu v Ljutomeru in okolici.

Veselo rajanje se je nadaljevalo ob stojnicah Božičnega 
bazarja.

Prireditev  so  organizirali  LTO  Prlekija  Ljutomer,  KS 
Ljutomer in Občina Ljutomer.

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Otvoritev in slavnostni prižig lučk smrekice steklenice
V  soboto,  18.  decembra  je  bila  na  Jeruzalemu  prav 
posebna prireditev, družbi P&F Jeruzalem Ormož in P&F 
Jeruzalem Ljutomer sta našemu kraju dala prav poseben 
poklon  s  postavitvijo  posebne  novoletne  jelke  v  obliki 
steklenice.

Prisotne  je  pozdravila  voditeljica  Natalija  Škrinjar,  po 
uvodu je mikrofon prevzela direktorica za trženje Andreja 
Komel,  katera  poudari,  da  spada  področje  Jeruzalema 
med 5% najboljših leg za bela vina na svetu, nato kulturni 
program  popestri  še  pevski  orkester  Muzika.  Sledi 
nagovor županje Občine Ljutomer mag.  Olge Karba ter 
župana Občine Središče ob Dravi Jurija Borka.

Ob  močnem  mrazu  nam  s  skupnim  odštevanjem  uspe 
prižgati  lučke,  nakar  se  odpravimo  v  zavetje  Dvorca 
Jeruzalem,  kjer  se  ob  dobri  kapljici,  katere  slavo  bo 
družba  P&F  Jeruzalem prenesla  po  svetu  in  je  družbo 

P&F Jeruzalem že dvignila med 10 najboljših vinarjev v 
Evropi,  segrejemo  in  si  že  zaželimo  lepe  in  spokojne 
praznike.

Cerkev in Smrekica steklenica, Foto: Dejan Razlag

enPRLEKpač
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Kralj Matjaž pri Mali Nedelji
Člani  pohodniške  sekcije  TD Mala  Nedelja-Radoslavci 
tudi  v  teh  zimskih  dneh  ne  počivajo,  ampak  se 
pripravljajo na tekmovanje v gradnji snežnih skulptur, ki 
bo  konec  januarja  prihodnje  leto  v  Črni  na  Koroškem. 
Malonedeljčani se teh tekmovanj udeležujejo že vrsto let, 
spočetka  zaradi  zabave  in  druženja,  zadnja  leta  pa  se 
nanje  sistematično  pripravljajo,  zato  rezultati  niso 
izostali. Letos in lani so namreč osvojili najvišja mesta- 
prvo in drugo po ocenah strokovne komisije in po izboru 
obiskovalcev.

Tradicija je že,  da skulpturo,  s katero se predstavijo na 
tekmovanju,  najprej  predstavijo v domačem kraju.  Tudi 
letos so želeli izkoristiti ugodne snežne razmere, vendar 
jih je odjuga prehitela in pobrala skoraj ves sneg. Toda 
niso se vdali, ampak so s traktorjem navozili okrog 12 m3 
snega,  iz  katerega so izdelali  čudovito skulpturo Kralja 
Matjaža  za  kamnito  mizo,  ki  od  nedelje  naprej  krasi 
prostor  pred kulturnim domom ter  vzbuja zanimanje  in 
odobravanje domačinov in sprehajalcev. Posebno čarobno 
vzdušje vzbuja, osvetljena z baklami, ponoči.

Kralj Matjaž, Foto: Branko Košti

Sodelovanje na tekmovanju v Črni na Koroškem je tudi 
pomembna promocija Prlekije, saj je obvezni sestavni del 
tudi predstavitev ekipe. In tako vsako leto pod mogočno 
Peco predstavijo naše kraje, naše ljudi in običaje v našem 
prleškem narečju.

Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Miklavževa trgatev in trgatev z zvezdami v Zbigovcih
Družba Radgonske gorice d.d. je v soboto, 4. decembra, v 
Zbigovcih opravila zadnje delo v vinogradu v letu 2010. 
Opravili  so namreč že 19. Miklavževo trgatev in drugo 
zvezdniško  trgatev.  V  letu  2009  so  k  sodelovanju  na 
trgatvi  povabili  zvezde  slovenske  estrade,  estradniki  so 
ponesli dober glas o tej prireditvi po Sloveniji, zato letos 
z udeležbo zvezd na trgatvi ni bilo nobenih težav.

Zvezdnice na trgatvi, Foto: Branko Košti

Skupaj  z  delavci  so  se  v  vinograd  podali  Anamarija 
Avbelj, Andreja Erzetič, Boštjan Peterman, Srečko Blas - 
Daphne,  Marika  Savšek,  Mirela  Korač,  Andreja  Plohl, 
Benka  Pulko,  Tina  Petelin,  Damjan  Murko  in  Danica 

Lovenjak.

V pravi zimski idili so ob zvokih harmonikarjev in dobri 
postrežbi  gostiteljev  obrali  okrog  500  trsov  laškega 
rizlinga, katerega so kljub, za vinogradnike neugodnemu 
vremenu,  strokovnjaki  Radgonskih goric uspeli  ohraniti 
na  trsih.  Po  predvidevanjih  bodo  iz  njega  iztisnili 
približno sto litrov zvrsti  suhi  jagodni  izbor.  Za ledeno 
trgatev  vremenski  pogoji  niso  ustrezali,  saj  so  bile 
temperature previsoke.

Po končanem delu so se okrepčali  in ogreli  s  kuhanim 
vinom in  se  še  malo  poveselili,  nato  pa  se  odpeljali  v 
Gornjo  Radgono,  kjer  so  pred  kletjo  sprešali  nabrano 
grozdje.  Direktor  družbe  Radgonske  gorice  d..d.  Borut 
Cvetkovič je povedal, da imajo njihove prireditve vedno 
dobrodelno noto. To velja tudi za Miklavževo trgatev. V 
ta  namen  so  v  sodelovanju  z  Glasbeno  šolo  Gornja 
Radgona in Radensko zvečer v hotelu Radin v Radencih 
organizirali 4. Miklavžev dobrodelni koncert, na katerem 
je  nastopil  Big  band  Glasbene  šole  Gornja  Radgona  s 
solistom Otom Pestnerjem. Prihodek od prodaje vstopnic 
in od prodaje Miklavževega vina, so po tradiciji namenili 
Glasbeni  šoli  in  tako  omogočili  šolanje  nadarjenim 
glasbenikom,  katerih  starši  ne  zmorejo  plačevati 
glasbenega izobraževanja svojih otrok.

Branko Košti
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Mizar na obisku v vrtcu Stara Cesta
Vrtec Stara Cesta je v petek, 10. decembra, obiskal  mizar 
Marjan  Novak  iz  Mekotnjaka.  Otroci  so  se  ga  zelo 
razveselili in ga kaj hitro začeli spraševati kako bo izgledala 
naša nova ptičja hišica. Mizar jim je predstavil orodje, ki ga 
potrebuje za izdelavo ptičje hišice, nato pa pričel z delom.

Najprej  se  je  začelo  z  žaganjem.  Otroci  so  ga  budno 
opazovali in mu prinašali potreben material (žeblje, kladivo, 
klešče, deske,...).  Ko je mizar opravil delo, ki ga je lahko 
postoril  v  prostoru  vrtca,  smo  se  odpravili  ven.  Tam  je 
postavil ogrodje ptičje hišice. Skupaj z otroki je nato dodal 
na ogrodje tri ptičje hišiče, v katere so otroci nasipali hrano 
za ptice.

Skupaj z otroki smo sklenili,  da imamo pred vrtcem Stara 
Cesta prav posebno ptičjo hišico oziroma kot so otroci rekli, 
da je to "kul" ptičja hišica. Preživeli smo prijetno, delovno in 
zanimivo dopoldne.

Ostala še nam je samo naloga, da bomo skozi zimo skrbno 
skrbeli za ptice.

Otroci so po končanem delu povedali naslednje o naši ptičji 
hišici:
- Všeč mi je, da je hišica na palicah in da so skupaj tri hišice.
- Fajn mi je bilo zabijati žeblje.

- Všeč mi je bilo kako je mizar žagal. Nastale so tri hišice, ki 
so s palicami skupaj povezane in pokrite z opeko.
- Lepo je ka hišica stoji blizu vrtca, da jo vidimo skozi okno.
- Od doma sem prinesel hrano za ptičke in jo nasipal v novo 
ptičjo hišico.
- S kladivom sem se vudra po prsti, pa me več nič ne boli.

Otroci ob novi ptičji hišici, Foto: Vrtec Stara Cesta

Vrtec Stara Cesta
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Praznična delavnica Vrtca Ljutomer v Blagovnici
V mesecu decembru se je skupina otrok Mavrice iz Vrtca 
Ljutomer, pod vodstvom vzgojiteljic Mateje Vajda in Sonje 
Vencelj,  odzvala povabilu ga. Ivanke Marko - aranžerke in 
ga. direktorice uprave trgovskega podjetja Vesna, Katarine 
Paal,  na  praznično  delavnico.  Naš  obisk  se  je  prelevil  v 
pravo dogodivščino.

Najprej  smo  okraske  izdelali,  čez  nekaj  dni  pa  z  njimi 
okrasili  dve jelki,  ki krasita izložbo na oddelku z oblačili. 
Ob  tem  pa  smo  spoznali  zanimiv  poklic  gospe  Ivanke  - 
aranžer.  Za nekaj  trenutkov smo bili  tudi  mi žive lutke v 
izložbenem oknu, a "predolgo nismo upali biti okras izložbe, 
ker bi nas lahko kdo kupil", so ob tem dejali otroci.

Ob  koncu  smo  pripravili  tudi  kratek  program  in  se 
predstavili s plesom in pesmijo. V podjetju so nas presenetili 
z darili, za katere se najlepše zahvaljujemo, obenem pa vas 
vse vabimo, da si vse skupaj ogledate tudi sami.

Vsi so bili zadovoljni, Foto: Mateja Vajda

Sonja Vencelj, Mateja Vajda
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Vsestranski likovniki
Ob koncu prve  polovice zadnjega meseca v tem letu,  11. 
decembra zvečer, so se v prostorih pizzerije Panda v Gornji 
Radgoni  na  društvenem  srečanju  zbrali  udje  Likovnega 
društva  Gornja  Radgona.  Prišlo  jih  je  17  in  nad  tolikšno 
udeležbo je bila presenečena celo predsednica Eva Žula, ki 
je običajno v času »svoje vladavine« na tovrstnih srečanjih 
videvala  le  do  deset  članic  ali  članov.  Vendar  pa  so  bili 
veliko  bolj  aktivni  pri  izvajanju  ostalih  društvenih 
aktivnosti.

Vsestranski likovniki, Foto: Filip Matko

Kot pravi Eva Žula, Likovno društvo Gornja Radgona deluje 
že  deseto  leto.  Skozi  vse  leto  organizirajo  samostojne  in 
skupne  razstave  članov  društva  ter  gostujočih  umetnikov. 
Takšnih  razstav  se  vsako  leto  zvrsti  okoli  dvajset,  na 
različnih lokacijah, v sami Občini Gornja Radgona in izven 
nje.  Z  razstavami  sodelujejo  tudi  na  medobčinski  in 
mednarodni ravni (razstave tujih umetnikov in razstavljanje 
članov društva v tujini).  Udeležujejo se  raznih  strokovnih 
izobraževanj, v kar prištevajo strokovne ekskurzije (galerije 
na Dunaju, v Benetkah, Budimpešti…).

Podrobno  poročilo  predsednice  je  zajelo  19  organiziranih 
razstav,  med  temi  tudi  mednarodni  projekt  (ob  pomoči 
Zavoda Kultprotur Gornja Radgona), ko se je v Kulturnem 
domu Gornja Radgona s svojimi slikami predstavil avstrijski 
umetnik  Helmut  Habe,  ob  tem pa  je  svojo  poezijo  brala 

avstrijska  pesnica  Christine  O.  Ehlinger.  Za  predstavitev 
filma in knjige o delu Helmuta Hable je poskrbel Thomas 
Ploder.  Organizirali  so  strokovni  ekskurzijo  v  Italijo,  z 
ogledom Beneškega festivala. Avgusta so izvedli 5. likovno 
kolonijo  z  naslovom Recikliranje  razkošja,  nastala  dela  s 
kolonije  pa predstavili  na  razstavi  meseca novembra.  Dva 
člana (Eva Žula in Matej Gider)) sta prejela prvi nagradi na 
medobmočnem  ustvarjalnem  natečaju  v  Turnišču,  v 
kategoriji  Multimedijska  dejavnost  –  fotografija  in 
slikarstvo.

Uspešno se kot društvo predstavljajo tudi v tujini. Tako udje 
društva vsako leto sodelujejo na mednarodnem Ex tempore 
v Grožnjanu na Hrvaškem ter na Ex tempore v Halbereinu v 
Avstriji.  Prav  v  Halbereinu  je  Urška  Kozak  prejela  2. 
nagrado, a Jasmina Urbanič 5. nagrado.

Sodelovali  so  pri  organizaciji  4.  mini  likovne  kolonije  v 
Gornji  Radgoni,  se  predstavili  na  sejmu  nevladnih 
organizacij  v  Murski  Soboti,  organizirali  enodnevno 
fotografsko delavnico, izpeljali likovne delavnice za otroke 
in mladino, ustvarjali in razstavljali na prireditvi Radgonska 
noč  ter  na  mednarodnem  glasbenem  festivalu  Popek.  V 
likovnem društvu Gornja Radgona so namreč prepričani, da 
je ustvarjalnost  in  občutek za lepo ter  pozitiven odnos do 
kulture potrebno ljudem privzgajati že od mladih nog ter jim 
s tem omogočiti boljše in kvalitetnejše življenje.
Se je pa na srečanju s pomembnejšo opombo oglasil Branko 
Borko,  ki  je  vse  opomnil,  da  Likovno  društvo  Gornja 
Radgona pravzaprav obstoji že 49 let, kajti sam je bil med 
ustanovitelji  tega  društva  leta  1961.  To  je  podkrepil  s 
podatkom,  da  je  od  leta  1961 dalje  sam sodeloval  na  21 
skupinskih  razstavah  ter  pripravil  tudi  35  samostojnih 
razstav.  Zelo  dobro  pa  se  tudi  spominja  sodelovanja  z 
likovniki in razstav v gornjeradgonskem pobratenem mestu 
Mladenovac v Srbiji iz časov nekdanje skupne države SFR 
Jugoslavije.

Filip Matko
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



6. seja upravnega odbora Zveze DVVS - VINIS
V petek 17. decembra se je v Gostišču Brenholc zgodila 
seja zveze VINIS z naslednjim dnevnim redom:
1. Pregled sklepov zadnje, 5 seje,
2. Stanje vinogradništva v Sloveniji (Roman Štabuc),
3.  Ukrepi  za  izboljšanje  vinogradništva  in  vinarstva 
(Andrej Rebernišek),
4.  Predstavitev  projekta  Doživetja  tradicije  (Terezija 
Venta),
5. Razno.

Pregled sklepov zadnje seje so prisotni mirno poslušali in 
se na točko niso kaj veliko oglašali. Končna ugotovitev je 
le, da so se sklepi napisali, je pa vprašanje v kolikšni meri 
so bili izvedeni.

Pri  drugi  točki  so se  že začele razprave.  Poudarjeno je 
bilo,  da  se  ob  sedanjem  stanju  obnov  v  Sloveniji 
vinogradništvo seli nekako proti Primorskemu rajonu saj 
je  ob  nadaljevanju  trenda  pričakovati,  da  bo  na 
primorskem  večina  slovenskih  vinogradov  saj  v 
Podravskem  rajonu  obnove  ne  dosegajo  nivoja 
Primorskega rajona, medtem ko se na Posavskem rajonu 
količine  vinogradniških  površin  drastično  manjšajo. 
Nekako  se  pričakuje,  da  bo  delež  vinogradov  na 
Primorskem rajonu dosegel 60% na državni ravni ter da 
se  bo  v  Podravskem  rajonu  zmanjšalo  količine 
vinogradov za 50 %. Ob tem se postavlja vprašanje kaj se 
bo zgodilo z vsemi temi površinami.

Nekaj  bistvenih problemov,  kateri  pestijo  vinogradnike: 
Rumenica,  bolezen  kateri  na  Avstrijskem  posvečajo 
veliko pozornosti in je tam, kakor tudi pri nas že naredila 
veliko  škode,  se  posveča  premalo  pozornosti  in  se 
verjetno ne zavedamo resnosti bolezni.

Cena grozdja je tudi zaradi gnilobe zelo padla, tako da je 
edina rešitev za vinogradnika dobra prodaja lastnega vina, 
vendar  pa  se  starejši  vinogradniki  težko  kosajo  z 
modernim  trženjem,  zato  se  raje  odločajo  za  krčenje 
vinogradov.

Ocena  stanja  na  Dolenjskem je  res  kritična  vendar  se 
poudari, da vsi samo tarnajo zaradi sivega trga vendar pa 
se nič ne dela na novih produktih, kateri bi bili prodorni. 
Predlog, da bi se nekako oglobilo kmete, kateri zapuščajo 
vinograde pa je bil pozitivno ocenjen.

Kot težava se navede obnašanje države saj se smatra da se 
vinogradništvo  izplača,  medtem ko  se  pozablja,  da  od 
vinogradništva dobiček ustvarjajo le trgovci, pridelovalci 
pa  vsi  po  vrsti  beležijo  izgube,  in  tu  velike  kleti  niso 
izjeme. Ob tem se poudari trend neekonomične prodaje 

vin  manjših  pridelovalcev,  kateri  se  z  vinogradništvom 
ukvarjajo le za hobi ter prodajo svoje "viške" za smešno 
nizke cene. 

Na področju Ormoža se  nekako kažejo svetle  točke za 
vinogradnike, s prihodom novega lastnika in ustanovitvijo 
firme  P&F  Jeruzalem  Ormož.  Ljutomerčani  pa  se 
počutijo  razvrednotene  saj  je  vodstvo  vse  preselilo  v 
Ormož in v Ljutomeru na kleti Ljutomerčana ni možno 
kupiti niti vina, kaj šele,  da bi si turisti ogledali vinsko 
klet ali pa slučajno kaj podegustirali. Starosta VINIS-a g. 
Šoster poudari, da podjetje P&F Jeruzalem zelo spreminja 
slog naših vin in da mu nekateri pridelovalci tudi sledijo.

Nekaj  pomislekov  so  vinogradniki  izrazili  tudi  glede 
stroke, saj se bojijo da smo preveč podlegli tujim trendom 
in  smo  šli  v  preveč  čiste  linije  vin,  katere  zahtevajo 
zdravo  grozdje,  ob  tem  da  porabimo  velike  količine 
ekoloških in fitofarmacevtskih sredstev. Vprašanje se je 
glasilo,  ali  mi  v trendu,  ko se celi  svet  obrača na BIO 
pridelavo,  ne  bi  mogoče  začeli  s  pridelavo  bolj  okolju 
prijaznih vin, vin katera bi bila z naravo bolj povezana in 
dosegli  bi  tudi  cenejšo  pridelavo.  Ob tem se  še  vedno 
poudarja  povezovanje  vinogradnikov  ter  skupen  nastop 
na raznih sejmih in pa cene vin, katere zaradi svoje nizke 
cene  odvračajo  vinske  petičneže,  kateri  se  obračajo  po 
veliko dražjih vinih.

Ob vseh  debatah  ne  smemo pozabiti  na  našo  mladino, 
katera ima prvi stik z alkoholom zaradi opitosti in za to 
uporabljajo  ponavadi  žgane  pijače.  Mlade  je  treba 
vzgajati z vinom, da vino vzamejo kot del "obeda" in ne 
sredstvo  za  opijanje,  ob  tem  lahko  poudarimo,  velik 
pomen društev, kot je na primer kulturno in izobraževalno 
društvo KELIH katero izobražuje mladino že v srednjih 
šolah - hvala njim v imenu vseh vinogradnikov.

Projekt Doživetja tradicije
Projekt  je  zasnovan  na  območju  med  Dravo,  Muro  in 
Zalo  (Madžarska)  in  podpira  tradicionalno  kulinariko, 
vino  in  tradicionalne  izdelke  ter  kulturo.  Projekt  je 
zanimiv  za  nas,  saj  poudarja  vrednost  tradicije  in 
zgodovine. Projekt je dolgoročno naravnan in bo podprt z 
večjimi in manjšimi prireditvami, ter z izidom publikacije 
v treh jezikih.

Prijetni  klepeti  so  se  nadaljevali  ob  kosilu,  kjer  smo 
nekako  ugotovili,  da  nam  manjka  tudi  takih  delovnih 
srečanj, kjer bi lahko izmenjevali mišljenja in izkušnje.

Z optimističnimi mislimi na boljši vinogradniški jutri iz 
Jeruzalema. 

enPRLEKpač



Županja Olga Karba pripravila novoletni sprejem

Sprejem, Foto: Dejan Razlag

V  četrtek,  16.  decembra,  je  županja  Občine  Ljutomer 
mag.  Olga Karba pripravila novoletni  sprejem v športni 
dvorani  ŠIC  v  Ljutomeru,  kamor  so  bili  vabljeni 
gospodarstveniki,  podjetniki,  obrtniki,  direktorji  oz. 

ravnatelji  zavodov  in  javnega  podjetja,  predstavniki 
državnih  inštitucij,  občinski  svetniki,  predsedniki  KS, 
predsedniki  političnih  strank  in  vsi  ostali  zaslužni  za 
razvoj ljutomerske občine.

Ob  tem se  je  odvil  kulturni  program,  kjer  so  nastopili 
mladinski pevski zbor in profesorji Glasbene šole Slavka 
Osterca Ljutomer in kulturniki iz Babinec, program pa je 
povezovala Mira Rebernik Žižek. Po programu je sledil 
sproščen pogovor z županjo ob pogostitvi.

Prireditev je obiskal tudi Božiček, ki je zbranim podaril 
nekaj sladkarij,  županja pa je skupaj  z njim tudi  zapela 
Kol'kor kapljic tol'ko let ter nazdravila z vsemi.

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Božično - novoletni koncert Orkestra slovenske policije
V  petek,  17.  decembra,  je  v  športni  dvorani  ŠIC  v 
Ljutomeru  na  Božično  -  novoletnem koncertu  nastopil 
Orkester slovenske policije pod vodstvom dirigenta Žarka 
Prinčiča.  Orkestru  sta  se  pridružila  tudi  solista  Darja 
Švajger in Matjaž Mrak. Obiskovalci so napolnili veliko 
dvorano, zbrane pa sta najprej nagovorila županja Občine 
Ljutomer mag. Olga Karba in direktor Policijske uprave 
Murska Sobota Drago Ribaš.

Orkester je nato odigral deset skladb, pet z Darjo Švajger 
ter  vse  navzoče  navdušil  in  si  prislužil  glasen  aplavz, 
koncert  pa  so  končali  s  Straussovo koračnico  Radetski 
marš, kjer so s ploskanjem sodelovali vsi obiskovalci. Po 
koncertu je sledila pogostitev v avli dvorane.

Koncert policijskega orkestra, Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Dražen Zečić ob prvi obletnici Šic bar cafeja

Dražen Zečić, Foto: Dejan Razlag

Šic bar cafe, ki ga upravlja Vaščanka TP d.o.o., je ob prvi 
obletnici  svojega  delovanja,  v  športni  dvorani  ŠIC 
Ljutomer, pripravil koncert, kjer je nastopil kralj hrvaške 
pop  zabavne  glasbe  Dražen  Zečić.  Koncert  je  bil 
razprodan, obiskovalci pa so napolnili veliko dvorano in 

zasedli  vsak  kotiček.  Dražen  je  s  svojo  spremljevalno 
skupino zapel vse svoje hite in spravil  na noge celotno 
dvorano.

Polna dvorana, Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Hranjenje ptic pozimi
Večina  ljudi  ob  pogledu  na  sneg  in  v  belo  odejo  ovito 
pokrajino pomisli,  da je zima pravzaprav zelo romantična. 
Seveda, saj  sneg večinoma naznanja prihod lepih stvari.  A 
kaj, ko prevečkrat pozabljamo, da morajo tako ali drugače 
zimo preživeti  tudi drugi. Tisti,  zaradi katerih nam je lepo 
tudi takrat,  ko ni snega. Da nas bodo ptice razvesljevale s 
svojim petjem v toplih dneh jim lahko najbolj pomagamo s 
hrano. 

Hrana
Tako se bodo v mrzlih dneh razveselile zrn bučnic, sončnic, 
prosa,  oljne  repice  in  maka,  kakor  tudi  kakšne  lojne 
pogačice.  Že  pripravljeno  ptičjo  hrano  prodajajo  v 
semenarnah,  cvetličarnah  in  specializiranih  trgovinah  za 
male  živali,  dobimo  pa  jo  lahko  tudi  v  bolje  založenih 
trgovinah z živili. Tisti, ki se na ptice bolje spoznajo in ki jih 
že leta  dolgo hranijo  skozi  dolge zime, vedo povedati,  da 
različnim vrstam ptic prija različna hrana. Siničke, denimo, 
imajo najraje lojeve pogače. Sicer pa ptice, ki niso izbirčne, 
najbolj razveselimo z mešanico zrnate hrane.

Kako hranimo
Hraniti lahko začnemo že pozno jeseni, vsekakor pa, ko je v 
naravi sklenjena snežna odeja in so nočne temperature okrog 
-5° C. Hranimo redno, vsak dan do večje trajnejše otoplitve. 
S količino ne pretiravajmo (največ do 0,5 kg semen na dan). 
Pri tem velja osnovno pravilo, da hranimo samo s hrano ki je 
pticam  dostopna  tudi  v  naravi.  Z  ostanki  hrane  ptic  ne 
hranimo, posebej ne s takšno, ki je bila soljena in kuhana. 
Krmilnico moramo redno pregledovati in čistiti, saj se v njej 
naberejo ostanki hrane (lupine semen ...)  in iztrebki,  ki so 
lahko vzrok za bolezni (salmoneloza) in pogin ptic.

Hišica 
Ptičjo hišico postavimo na primerno mesto. Pri tem je dobro 
poskrbeti, da na zrnje ne bosta padala dež ali sneg, saj hrana 
tako zgnije. Tudi pri izdelavi krmilnice pazimo, da bo vhod 
čim bolj odprt, kajti ptice se boje temnih in zaprtih prostorov. 
Krmilnice so običajno izdelane tako, da imajo vsaj eno stran 
zaprto. Zato je najbolj praktično, da pri postavljanju zaprto 
stran vedno obrnemo proti severu, odprto pa proti jugu. Tudi 
prepih in veter odganjata ptice. Pri hranjenju ptic moramo 
biti  vsekakor  pazljivi  s  kruhom.  Kruha  in  drobtin  namreč 
nikdar  ne  ponujamo  ob  dnevih,  do  dežuje  ali  ko  so 
temperature  spremenljive.  Kruh  se  namreč  takrat  izredno 
hitro pokvari in pri oslabelih pticah povzroča hude prebavne 
motnje, ki se končajo tudi s smrtjo.

Naraven način hranjenja
Najprimernejši način hranjena ptic je naraven. To pomeni, da 
namesto  krmilnice  na  svojem  vrtu  posadimo  primerne 
plodonosne  drevesne  in  grmovne  vrste  (šipek,  robida, 
malina,  črni  trn,  glog,  mokovec,  brek,  skorš,  črni  bezeg, 
rdeči  in  rumeni  dren,  jerebika,  dobrovita,  ognjeni  trn, 
bršljan,...)  

Ko se bo zima poslovila in umaknila prvim toplim sončnim 
žarkom, se nam bodo za ves trud bogato oddolžile s prelepim 
prepevanjem  in  ščebetanjem.  Pomlad  brez  siničk,  kosov, 
taščic, ščinkavcev in vrabcev namreč ni prava pomlad.

Lilijana Grnjak
Društvo za pomoč živalim Prlekija

Predsednik RS dr. Danilo Türk GZS odlikoval z Redom za zasluge
Pred  dnevi  je  v  Kongresnem  centru  na  Brdu  pri  Kranju 
predsednik  Republike  Slovenije  odlikoval  Gasilsko  zvezo 
Slovenije  z  Redom  za  zasluge  za  hitro  in  učinkovito 
ukrepanje ter pomoč ob poplavah v septembru 2010.
Naj  spomnim,  da  so  ob  poplavah  pomagali  tudi  prleški 
gasilci. Slovesnosti se je udeležilo preko 500 uniformiranih 
gasilcev  –  med  njimi  so  bili  tudi  gasilci,  ki  jih  je  GZ 
Slovenije odlikovala z Odlikovanjem za hrabrost za izjemno 
požrtvovalna  dejanja  in  reševanja  človeških  življenj  v 
poplavah.  Med  visokimi  gosti  so  bili  Pavle  Gantar, 
predsednik DZ RS, Jožef  Jerovšek,  predsednik Odbora za 
obrambo Državnega zbora RS, mag. Boris Balant, generalni 
direktor URSZR in Miran Bogataj, poveljnik CZ RS. Visoko 
državno  odlikovanje  sta  sprejela  Toni  Koren  in  Matjaž 
Klarič, predsednik in poveljnik GZ Slovenije, v obrazložitvi 
za odlikovanje je zapisano:

"Ob  katastrofalnih  poplavah  sredi  septembra  2010,  ki  so 
zajele veliki del ozemlja Republike Slovenije, so se gasilci 
spet  izkazali  s  hitrim,  strokovnim  in  učinkovitim 
ukrepanjem.  Z  reševanjem  premoženja  in  neposredno 
pomočjo  prizadetim  so  omejili  večanje  škode,  oskrbovali 
prebivalstvo  in  pomagali  urejati  razmere  po  poplavah.  S 
hitrim  ukrepanjem  so  reševali  življenja  in  pomagali 
prizadetim  ljudem.  Gasilci  so  črpali  vodo  iz  zalitih 

prostorov,  odstranjevali  naplavljen  material,  polnili 
protipoplavne vreče in gradili protipoplavne nasipe. Veliko 
dela in naporov so zahtevali zemeljski plazovi, ko so v več 
primerih ogrožali ljudi in njihovo premoženje. Ker je bilo 
pod vodo obsežno območje Slovenije, so gasilci v številnih 
primerih  skrbeli  za  pravočasno  evakuacijo  prebivalstva  z 
ogroženih  območij  z  reševalnimi  čolni  in  drugimi 
prevoznimi  sredstvi.  Ljudi  so  oskrbovali  s  pitno  vodo  in 
drugimi nujnimi stvarmi. 

Nagrajenci za hrabrost v družbi dr. Danila Tűrka, Tonija  
Korena in Matjaža Klariča, Foto: Suzana Veber



V intervencijah za odpravljanje posledic poplav in plazov je 
na  domačem  ozemlju  sodelovalo  19.368  operativnih 
gasilcev z 2603 gasilskimi vozili. Skupno so gasilci opravili 
kar 187.633 ur dela. Vozila so delovala 23.598 ur, za črpanje 
vode pa so uporabili 2900 črpalk, ki so delovale 34.409 ur.
Gasilci  so  opravili  nadvse  pomembno  delo.  Težko  si  je 
predstavljati  obvladovanje  razmer  med  poplavami  brez 
gasilcev, tako pri nudenju neposredne pomoči, kakor tudi pri 
organizaciji  in  usklajevanju  aktivnosti  z  drugimi 
humanitarnimi organizacijami in civilno zaščito. …"

Predsednik  GZ Slovenije  Toni  Koren  se  je  v  imenu vseh 
gasilcev predsedniku RS dr. Danilu Tűrk zahvalil za visoko 
državno odlikovanje, izročil pa mu je prvi izvod nove knjige 
Gasilstvo  na  Slovenskem.  S  to  pozornostjo  in  dejanjem 
države smo ponosni tudi pomurski gasilci, ki smo sodelovali 
s  27.  vozili  in  151.  gasilci  iz  65  prostovoljnih  gasilskih 
društev.

Srečko Lukovnjak Kramberger

V Veržeju na ogled zanimive jaslice iz vsega sveta

Jaslice iz Peruja, Foto: Dejan Razlag

V Zavodu Marianum v Veržeju so od 10. decembra 2010 pa 
do  10.  januarja  2011  na  ogled  jaslice.  Na  3.  Razstavi 
slovenskih  jaslic  in  jaslic  sveta  si  poleg  nam  običajnih 
slovenskih jaslic lahko ogledate okoli 60 jaslic iz celotnega 
sveta,  ki  so  nam  malo  manj  poznane  in  zato  toliko  bolj 
zanimive. Ogledate si lahko tudi številne jaslice, ki so jih 

izdelali otroci vrtcev in osnovnih šol.

Jaslice si lahko ogledate vsak dan od 8. do 12. ure in od 15. 
do  17.  ure  v  Kovačičevi  dvorani  zavoda  Marianum  v 
Veržeju, vstopnine pa ni.

Razstava tudi letos poteka v sklopu Božične Prlekije,  pod 
okriljem  katere  si  boste  na  Razkrižju  lahko  ogledali  tudi 
predstavo na prostem pri Ivanovem izviru Božična noč na 
Razkrižju ter Božično vas v Banovcih, ki bo na ogled od 15. 
decembra 2010 do 8. januarja 2011. Predstave Božična noč 
na Razkrižju bodo 24. decembra 2010 ob 19. uri ter 1. in 8. 
januarja 2011 ob 18. uri.

Vabljeni, Božična Prlekija vas pričakuje.

Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Sudoku za krajšanje časa

Kako  rešiti  sudoku?  Cilj  je  zapolniti  kvadratno 
mrežo,  velikosti  9 x 9,  s števili  od 1 do 9.  Vsako 
število  se  lahko  pojavi  natančno  enkrat  v  vsakem 
stolpcu,  vsaki vrstici  in vsakem manjšem kvadratu 
velikosti 3 x 3. 

Gorenjska osmrtnica
Gorenjki umre mož. Žena kliče na radio, da bi naročila 
osmrtnico;
"Kakšno besedilo pa želite, gospa?"
Pove samo:
UMRL FRANCELJ
"Ampak gospa, se vam ne zdi to malo premalo?"
"Ne, dovolj je, da ne bo predrago."
"Gospa,  saj  do  pet  besed  je  ista  cena,  tako  da  lahko  
mirno še kaj dodate."
"No, dobro, potem pa napišite:"
UMRL FRANCELJ,
UGODNO PRODAM TRAKTOR




