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Prleki posebneži in rekorderji

Spoštovane  Prlečke  in  Prleki,  drage  bralke  in  bralci 
Prleških  cejtng,  še  vedno  smo  z  vami,  tokrat  s  četrto 
izdajo  našega  in  vašega  tiskanega  cejtnga.  S  četrto 
številko  smo  podrli  "rekord",  saj  se  je  našemu 
predhodniku, časopisu Klopotec, uspelo obdržati na sceni 
tri  številke.  Upam,  da  se  nam  bo  uspelo  na  površju 
obdržati še veliko dlje pa čeprav ne bo enostavno.

V teh nekaj mesecih, ko se ukvarjamo s to izdajo, smo 
slišali in videli nešteto stvari, zato nas niti ne čudi, da naš 
predhodnik ni dosegel daljše življenske dobe. Pri nas se 
namreč rado godi, da pri takšnih in drugačnih projektih 
nikoli ni podpore od tam, kjer bi je največ pričakovali in 
potrebovali.  Dobivamo veliko  pohval  in  lepih  besed  iz 
vseh  krajev  Slovenije,  tudi  iz  tujine,  le  iz  našega 
domačega, lokalnega okolja ne.

Pri nas si namreč veljaki razbijajo glavo od kje neki se je 
vzel ta brezplačnik in kaj sedaj hočejo ti ljudje ter kakšna 
politična stranka stoji za tem?! Žalostno je predvsem to, 
da  pri  nas  v  vsem  takem  in  podobnem  dobrem  ter 
prostovoljnem delu vidijo neko grožnjo, noben pa ne vidi 
velike  pridobitve  in  vrednosti,  ki  jo  tak  medij  lahko 
ponudi,  saj  imamo  po  dolgem  času  spet  svoj  lokalni 
časopis, odprti pa smo za vse vrste sodelovanja.

S tem smo še enkrat  več dokazali,  da  smo Prleki  prav 
posebni  ljudje.  Nekateri  v  dobrem,  drugi  v  malo  manj 
dobrem smislu.

Če smo že pri  posebnostih in rekordih,  ki  sem jih prej 
omenil,  pa  vas  vse  bralce  vabim,  da  sodelujete  v  naši 
rubriki "Prleški rekordi",  saj smo v uredništvu prišli  na 
zanimivo  idejo,  da  zberemo  prleške  rekorde  vseh 
kategorij.

Verjamem,  da  nam  bo  z  vašo  pomočjo  uspelo,  da 
zberemo zanimive prleške posebnosti in rekorde, ki jih 
je  med  nami  zagotovo  kar  nekaj.  Več  o  tem  pa  si 
preberite v nadaljevanju cejtng.

Iz uredništva vas do naslednjič lepo pozdravljamo in se že 
veselimo novih prleških rekordov in podvigov. Z lokalno 
pomočjo ali brez.

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Malo prleščine
BLAJA - deska;
CVOK - brozga;
EJZNPONAR - železničar;
KEBLAČA - glava;
NOHIŽ - podstrešje;
PECIKL - kolo;
TRAHTAR - lijak;
VOJNKIŠ - vzglavnik;
ZELHANO - prekajeno;

Zgodba s srečnin koncon
Ednok je živja Pepek, keri je meja nezarensko rad Mico.
Te pa jo je le pita:
"Mica, ka bi ti štela biti moja žena?"
"NE!", mu je rekla.
In živeja je srečno do kunca svojih živih dni.

Prleške cejtnge - brezplačen izvod
Medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije, pod zaporedno številko 1529.
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Ste za prleško knjigo rekordov?

Maček Miki, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

Predvidevam, da tudi v Prlekiji obstajajo "presežki", ki 
si zaslužijo mesto v posebni izdaji knjige, ki jo bomo 
poimenovali  Prleški  rekordi.  Srečujemo  se 
vsakodnevno z raznimi televizijskimi šovi, slovenskimi 
talenti, različnimi tekmovanji, pa smo se v uredništvu 
Prleških  cejtng  odločili,  da  bomo  do  naslednjega 
poletja  zbirali  prleške  rekorde  vseh  kategorij. 
Najzanimivejše   bomo  sproti  objavljali  v  cejtngah, 
morda katerega nagradili, nato pa izdali knjigo Prleških 
rekordov. Dragi bralci, vabimo vas k soustvarjanju teh 
rekordov, da Prleki  pokažemo Sloveniji kaj zmoremo. 
Kolega mi je v šali rekel, če preživimo v tej krizi smo 
itak  že  rekorderji.  Skratka  pišite  nam  ali  pokličite, 
pošljite  fotografije  in  nas  povabite  med  vas  na 

dogodek, da bomo lahko potrdili rekord. Pogoj objave 
rekorda je prisotnost vsaj enega izmed avtorjev bodoče 
knjige  prleških  rekordov,  to  je  urednikov  Prleških 
cejtng s pričami in zapisnikom dogodka.

Tomaž in maček Miki, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

Za danes vam predstavljam v rubriki "živali" najtežjega 
mačka Mikija. Star je osem let, tehta 19 kg in v dolžino 
meri  76  cm.  Njegova  lastnika  sta  Franc  in  Jožica 
Trstenjak iz Ljutomera. Zanimivo je povedati, da sta ga 
našla kot zapuščenega muca, ga primerno oskrbela in 
zdaj je njihov član, ki iz balkonskega zavetja spremlja 
vrvež mimoidočih lotmeržanarov.

Srečko Lukovnjak Kramberger

Aktivni v območnem združenju Rdečega križa Ljutomer
Na regijskem tekmovanju iz prve pomoči, ki se je odvijalo v Gornji 
Radgoni  je  ekipa  OZRK  Ljutomer  osvojila  drugo  mesto.  Med 
devetimi pomurskimi ekipami so se zmage veselili člani ekipe iz 
MO Murska Sobota 1 z 3845. točkami. Tretje mesto je prav tako šlo 
Prekmurcem in sicer ekipi RK Murska Sobota 1, četrto mesto je 
zasedla Civilna zaščita Ljutomer.

Tekmovanja  so  se  udeležili  tudi  gostje  iz  Slovenj  Gradca, 
Slovenskih Konjic ter iz sosednje Hrvaške in Madžarske, ki pa so 
tekmovali izven konkurence.

 Prva pomoč, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

Na 21. mednarodnem srečanju krvodajalcev Slovenije, ki je bilo v Veržeju 
se je udeležilo čez 1200 krvodajalcev iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. 
Zbrane  je  nagovorila  predsednica  Območnega  združenja  RK  Ljutomer 
Veronika  Bogdan,  iz  občine  gostiteljice  je  prisotne  pozdravil  župan 
Veržeja Slavko Petovar. Slavnostni govornik, ki se je vsem krvodajalcem 
za humanost zahvalil in poudaril pomen življensko pomembne tekočine je 
bil  sekretar  Rdečega  križa  Slovenije  gospod  Janez  Pezelj.  Za  dobro 
organiziranost prireditve gre zahvala KORK Veržej.

Srečko Lukovnjak Kramberger                                                                              Janez Pezelj, sekretar RK Slovenije,
                                                                                                                                                  Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger



Otvoritev parka in spomenika generala Rudolfa Maistra
V sredo, 23. junija, so v Ljutomeru v počastitev praznika 
25.  junija  -  dneva  državnosti,  slovesno  odprli  Park 
generala Rudolfa Maistra. Slavnostna govornica je bila dr. 
Ljubica  Jelušič,  ministrica  za  obrambo  Republike 
Slovenije.  Idejno zasnovo za park je izdelal  mariborski 
arhitekt  Miran  Krivec,  avtorica  spomenika  Rudolf 
Maister Vojanov - general in pesnik, pa je Irena Brunec - 
Tébi.

V nagovoru zbranim sta se Franc Jurša in Ljubica Jelušič 
spomnila  dejanj  generala  Rudolfa  Maistra  in  njegove 
vloge  v  preteklosti,  obrambna  ministrica  pa  se  je 
spomnila tudi na naše novodobne borce, ki  so te dni  v 
Južni Afriki bili bitko na nogometnem igrišču ter s tem 
požela velik aplavz.

Park sta slovesno odprla Franc Jurša in Srečko Tratnik, 
direktor  podjetja  PGP  Ljutomer,  ki  je  opravilo 
obnovitvena  dela  v  parku.  Spomenik  Rudolf  Maister 
Vojanov  pa  so  slovesno  odkrili  Irena  Brunec  -  Tébi  - 
avtorica  spomenika,  Franc  Jurša  -  župan  Občine 
Ljutomer, Ljubica Jelušič - ministrica za obrambo RS ter 
Karl Erjavec, nekdanji minister RS.

Franc Jurša in Ljubica Jelušič, Foto: Dejan Razlag

Na prireditvi  je nastopil  združeni  odrasli  pevski  zbor v 
občini Ljutomer pod vodstvom zborovodje Romane Rek 
in  Pihalni  orkester  Kulturnega  društva  Ivana  Kaučiča 
Ljutomer pod vodstvom dirigenta Simona Novaka.

Peti slovenski javni spomenik generalu Rudolfu Maistru 
je  edini  v  Sloveniji,  ki  prikazuje  Rudolfa  Maistra  kot 
kulturnika,  kot  pesnika  in  bibliofila.  Bronasti  kip 
nagovarja obiskovalce s knjigo v roki, na njegovi desni 
strani pa stoji kompozicija, sestavljena iz knjig, na katere 
sta  položeni  uniforma  in  častniška  kapa  ter  nanjo 
prislonjena generalova sablja. Kompozicija je izdelana na 
podlagi  fotografij  originalnih  vojaških  predmetov  iz 
Maistrovega  časa  in  simbolizira  Maistrovo  strastno 
zbiranje  knjig  z  različno  tematiko,  na  njegov  vojaški 
poklic  pa  kaže  posredno  z  zgodovinskimi  vojaškimi 
atributi.  Na stolu sedeči Maister je obrnjen proti  parku, 
tako  da  bo  iz  parka  viden  iz  vseh  smeri.  Za  njim  je 
železniški nasip, ki bo z leti prekrit z bogatim zelenjem. 

Poleg naravnega, poetično mirnega ozadja bo spomenik z 
vseh vidnih strani osvetljen.

Pred spomenikom, Foto: Dejan Razlag

Idejni vodja projekta in novega spomenika je predsednik 
Prleškega  društva  generala  Maistra  Milan  Bolkovič  - 
Bole, ki je za postavitev spomenika navdušil takratnega 
ministra  za  obrambo  Karla  Erjavca,  župana  občine 
Ljutomer  Franca  Juršo  in  predsednika  Zveze  društev 
'General Maister' Milana Lovrenčiča.

Skupna vrednost obnovitvenih del parka je znašala dobrih 
118  tisoč  evrov  skupaj  z  DDV.  Kip  so  naredili  na 
Madžarskem, denar za kip, ki je stal z davkom 50 tisoč 
evrov pa je občina lani prejela kot donacijo Zveze društev 
General Maister iz Ljubljane, občina sama pa je dodala 
slabih 15 tisoč evrov za izdelavo in postavitev podstavka.

Spomenik je zelo lep in Ljutomerčani smo lahko ponosni 
nanj.

Dejan Razlag

Naročilnica
Naročilnica na Prleške cejtnge

Ime in priimek:
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________

Ustrezno obkljukaj:
 Želim plačati poštnino in na dom prejemati brezplačni 
mesečnik Prleške cejtnge (12 številk)
 Želim prejeti tudi pretekle številke od ___ številke dalje

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 vseh preteklih številk v virtualni obliki.



O naših živalih - O prehrani in zajedalcih

Tokrat sem se odločil, da bom napisal nekaj nasvetov o 
prehrani  in zajedalcih, ki pestijo naše štirinožce.

Kar se tiče prehrane naših ljubljenčkov, obstajajo seveda 
različna  mnenja,  nekateri  trdijo,  da  je  domača  hrana 
najboljša, drugi pa, da so najboljše brikete. Jaz menim, da 
sta  obe  hrani  dobri,  tako  domača  kuhana  kot  kupljena 
hrana – briketi, če so seveda  kvalitetni in vsebujejo vse 
tiste sestavine, ki jih ima domača kuhana hrana v sebi. 

Vendar  dandanašnji  način  življenja   nas  sili  bolj  k 
kupljeni hrani, tukaj imam v mislih naše službe, ki nam 
velikokrat  onemogočajo,  da  bi  lahko  poskrbeli  še  za 
kuhanje  doma.  V  petih  letih  odkar  se  profesionalno 
ukvarjam z vzrejo psov, sem poskusil že marsikaj. Nekaj 
od domače hrane do briket različnih znamk. Prav tako kot 
marsikdo  od  vas,  nimam  časa  za  kuhanje  hrane,  zato 
uporabljam brikete.

Dona, Foto: Vedran Tomšić

Pri izbiri briket moramo biti previdni, pri tem mislim, da 
prevečkrat gledamo na ceno kot pa na kvaliteto. Preberite 
si  oz.  se  pozanimajte  preden  kupite  brikete,  kaj  vse 
vsebujejo, kakšna količina je zadostna glede na starost oz. 

težo  vašega  štirinožca,  da  jo  njegovo  telo  čim  bolj 
izkoristi.  To  se  ponavadi  vidi  po  njihovih  iztrebkih,  če 
veliko  izločajo,  je  znak,  da  jih  hrana  nasiti,  vendar  ne 
vsebuje veliko za njih hranljivih snovi oz. sestavin, ki bi 
jih  telo  štirinožca  lahko  izkoristilo  saj  veliko  ponovno 
izločijo.  Pa  še  en  nasvet  -  ni  vedno  najdražja  hrana 
najboljša, velikokrat se tu plačuje samo ime ne pa tudi 
vsebina vrečke.  Jaz  osebno uporabljam brikete  znamke 
»bewidog«, vse informacije o tej hrani lahko najdete na 
www.bewidog.net.

Velik  problem pri  psih  so  tudi  zajedalci  (bolhe,  gliste, 
klopi,  …).  Na  trgu  imamo  različne  preparate  (spreje, 
ovratnice, tablete, kapsule, …), ki velikokrat učinkujejo le 
kratek  čas,  lahko  pa  povzročijo  tudi  stranske  učinke, 
predvsem  ovratnice.  Kaj  bi  naj  ustrezalo  našemu 
štirinožcu, je najbolje da si pridobimo mnenje veterinarja. 
Veliko pa lahko poskrbimo tudi sami, tako da vzdržujemo 
higieno v boksu,   hišicah,  zračimo oz. peremo deke na 
katerih leži pes, ga redno krtačimo, v vročih mesecih tudi 
kopamo, skrbimo, da ima vedno čisto svežo vodo, prav 
tako, da so njegove posode iz katerih jé in pije vodo čiste 
oz.  da  niso  dostopne  drugim živalim npr.  mačkam ali 
sosedovim psom. Zelo pomembno je, da razglistite psa če 
imate  doma  majhne  otroke,  pri  tem  pa  pazite,  da  po 
prvem razglistenju  ponovite  to  čez  dva  tedna,  da  tako 
uničite še ličinke.

Zelo nadležni so tudi klopi, najenostavnejši nasvet, kako 
preprečiti  klopom, da bi se jih čim manj »prisesalo oz. 
zarinilo« v vašega ljubljenčka je,  da takoj  po sprehodu 
vašega psa z glavnikom ali  gosto krtačo skrtačite in ga 
pregledate,  to  vam  ne  vzame  veliko  časa  vašega 
ljubljenčka pa s tem rešite marsikatere nadloge.

Matija Babič

Pepekof listjak - Sila je nigi ne dobra

Pepek pa Sultan, Foto: Nada Rožman

Sidima van mija s Sultanon lepo f senci, držima fse štiri 
od sebe in pomalen opazüvlema kej se godi okoli noj. 

Čiglih je vroče in čiglih se nama nejč dihati praf ne roči, 
vidima, ka majo fsi drügi nekšo silo. Fsen se nekan midi 
in fsi  nekan letijo. Tak kak da bi bija gnes zodji  den v 
jihoven  živleji  in  se  bojijo,  ka  nedo  folgali  fsega 
napraviti, kej so si ftepli v glavo. Lečejo in bzičejo okoli 
in se paščijo z delon, tak kak da bi jin delo namenolo vujti 
ali pa bi se bojali, ka de jin ga neše fkra. Na fsakši način 
čejo skoristiti sledjo minuto za to, ka nekej naredijo in ka 
do nečesa pridejo.  F toti  veki  nezarenski gužvi  nejč ne 
folgajo eden ovega praf poglednoti in se pozdraviti, ne ka 
še bi se malo stavili, spregučali por besed, še meje pa, ka 
bi si doj seli in fküper spili kakšo kupico.

Nega cejta! Či si češ v živleji nekej spraviti in či češ meti 
več pa pret kak mo tvoj sosid ali  rodbina, te si nemreš 
privoščiti  odihovaja  in  zaprovlati  dragocenega  cejta  za 
nigi nič.



Pitan se, kej, keko pa koga bi mi pri  naši kuči meli,  či 
nebi bilo moje Neže. Ona je tüdi med tistimi bole divjimi 
in noglimi lidmi, keri bi radi bili z fsen pred drügimi. Prvi 
moremo krampere posaditi, pred kak fsi drügi moremo v 
goricah zrezati, pokositi na travniki in požeti. Seveda pa 
moremo  tüdi  zaron  stanoti  pret  kak  sosidof  kokot 
zapopevle. Tüdi k obedi Neža nos zove pret kak Lizika 
folga  svoje  dede  zezvati,  čiglih  te  fčosik  za  mizoj 
čokamo,  ka  se kramper  do kraja sküha ali  pa žvečemo 
naspol kühano govedino. Glovno, ka smo šli pret k obedi, 
kak drügi. Nej se vidi, kak je Neža flisik ženska.

Seveda moremo biti prvi tüdi pri brotvi. Je fčistar fseeno, 
keko več cukra de šlo zavolo toga gor, ali pa či de vino 
pač malo bole  kisilo.  Glovno,  ka  smo pobrali  pret  kak 
sosidovi in se lehko pohvolimo, kak v naši pivnici že vre, 
oni pa še mojo grzdje v goricah.

Nejvekša nevola  pa  je  v  gredah.  Tü so  ženske  nejbole 
opčutlive. »Kak mojo lehko sosidovi že tak veko šeloto, 
kak je Gretici že fežol vün priša, kak te to, ka se še je naš 
paradejz ne zezorja…« Pa pokrivlejo greda s takšimi pa 
drgočišimi folijami, sejajo same prcejtne sorte, podlevlejo 
z neven kakšimi fse gnojili in začijajo fsega vraga, samo 
ka  bi  raslije  hitro  raslo  in  se  noglo  zazorilo.  Celo  tak 
daleč zno priti, ka ženske škropijo greda s toploj vodoj, 
samo ka bi zelejova hitreje začela rasti. Je pa se že tüdi 
zgodilo, ka me je Neža sred noči poslola paradejza štrihat. 
»Eno por jih poforbej na rdečo, ka bodo babe mislile, ka 
se  naš  že  zori«.  Smo  pa  tüdi  že  fčosik  kakšo  kilo 
paradejza  küpili  in  potlan  tote  zrele  sodeže  s  cvirnon 
vezali med našega zelenega. Nej košta kej košta, samo ka 
si soside nohte hublejo od muke pa čemerof. 

Še dobro, ka se narove ne do okoli prnesti. Ona gre svojo 
pot  in  ji  je  fčistar  fseeno,  či  je  liden  to  po  voli.  Ne 
popüšča pritiskon,  in  či  se  lidje  nemrejo  fčakati,  ka  bi 
priša provi cejt, te pač nej jejo zeleno sodje. Pri naši kuči 
se tüdi to zgodi. Ovi den si je Neža ftepla f keblačo, ka so 
marule zadosta zrele in bomo jeli knedle. Pa se je nazodjo 
skozalo, ka so bile marule zrele glih teko, ka je iznejšla 
novi recept za knedle, kerega pre nede patenterala in van 

ga lehko izdon:

Natrgamo lepe okrogle naspol zrele marule. Naprovimo 
testo za knedle in v jega zamotamo cele marule (da se tak 
ne dojo na pol raskolati) in knedle bor pol vüre kühamo v 
solenen kropi, te pa hejamo, ker marule itaki nedo nigdor 
grotale mehke, še meje pa slatke. Tiste knedle, keri še so 
se ne do kraja raskühali,  raskolamo in iz jih poberemo 
marule,  kere  denemo še  ednok kühat.  Či  momo srečo, 
grotajo  krez  kakšo  vüro  kühaja  zadosta  mehke,  ka  jih 
lehko jemo. Či pa še so marule izda ne za jesti, te pa jih 
pač vržemo svijan, mi pa si odperemo glaž mermelode in 
jo jemo fcoj k knedlon namesto friških marul.

Ja, žmetno je razmiti fso toto noglico, kera se je zavlekla 
med lidi, fošijo in željo biti prvi, meti nejveč in nejbojše, 
pa čiglih te zavolo toga nastrodaš v živleji in se mantroš 
dosti bole, kak je potrebno. 

Nama s Sultanon je fse to nepotrebno in nama je lepo tak 
kak je.  Lepo od skrbi  ležima in  se nama frej  nikan ne 
midi.

Pepek z brega                         Sultan

60 let prostovoljnega gasilstva v Gresovščaku
Ustanovni člani PGD Gresovščak niso razmišljali, koliko 
let bo društvo delovalo, ampak so začeli s trdim delom, se 
veselili  vsake uspešne akcije,  nabave novega orodja ali 
opreme in vsake nove obletnice. Davnega 1950. leta se je 
zbralo 34 krajanov, ki so sprejeli odločitev, da ustanovijo 
gasilsko društvo. Sklican je bil prvi občni zbor. Občinski 
ljudski  odbor  Ljutomer  –  poverjeništvo  za  notranje 
zadeve  je  istega  leta  izdalo  odločbo  o  ustanovitvi  in 
delovanju  gasilskega  društva  Gresovščak  za  področje 
KLO-ja  Gresovščak  in  sicer  za  naselja  Gresovščak, 
Slamnjak, Ilovci, Plešivica, Jeruzalem, Cuber in Železne 
Dveri.  Nekaj let po ustanovitvi so prostovoljci pričeli z 
gradnjo  gasilskega  doma  v  Železnih  Dverih,  katerega 
zaradi pomanjkanja denarja niso dokončali. Nedokončane 
prostore  so  prodali  Vinogradniškem  gospodarstvu 

Ljutomer.  Prvo gasilsko vozilo IMV 1600 so leta 1974 
kupili od GD Ivanjkovci, čez nekaj let nabavijo prenosno 
motorno brizgalno ILO 600. Ob trideseti obletnici društva 
prevzamejo  novo  zgrajen  gasilski  dom v  Gresovščaku. 
Prvo kombinirano gasilsko vozilo TAM 4500 je društvo 
pridobilo 1990. leta. Gasilci smo se ob napadu agresorja 
na  Slovenijo  aktivno  vključili  v  obrambo  novo 
nastajajoče države Slovenije.  Istega leta  začnemo tesno 
sodelovati  z  Gasilskim  društvom  Zagorje  ob  Savi  – 
mesto.  Kot  prelomno  leto  1998  štejemo  gasilci  po 
odstopu do tedanjega predsednika Martina Stajnko, ki je 
to funkcijo opravljal  kar  32 let.  Pred desetimi  leti  smo 
zamenjali kombinirano gasilsko vozilo. Od GD Ljutomer 
smo  kupili  TAM  5500.  Leta  2005  smo  prevzeli  novo 
orodno vozilo GV-1 FORD TD. Leto za tem smo razvili 



nov  društveni  prapor.  Ker  je  venomer  potrebno  slediti 
sodobni opremi gasilskega orodja smo 2008. leta prevzeli 
novo motorno brizgalno Zigler – ultra leicht 8/8. To so le 
povzetki  resnično najpomembnejših dogajanj  v društvu, 
ki smo jih povzeli po kroniki, ki jo vodi dolgoletni mentor 
mladine in podpoveljnik Peter Borko.

Prostovoljno delo gasilcev je vrednota in čast, ki so si jo 
zastavili  že  naši  predhodniki.  Pred  60.  leti  je  društvo 
nastalo zaradi gašenja požarov. Gasilci danes po sprejeti 
zakonodaji  delujemo  v  okviru  sistema  zaščite  in 
reševanja. Pokrivamo področje varstva pred požarom ter 
zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ena od pomembnih nalog društva je izobraževanje mladih 
in osveščanje krajanov na področju preventive. Potrebna 
je povsod tam, kjer grozi nevarnost nastanka naravne ali 
druge nesreče, ki bi jo lahko povzročil  človek s svojim 
malomarnim  dejanjem.  V  delo  gasilskega  društva 
vključujemo pionirje in mladino, da spoznavajo njegovo 
poslanstvo,  se  učijo,  pridobivajo  izkušnje  pri  uporabi 
gasilskega orodja in tehnike, gradijo tovarištvo. Skupaj z 
mladino gojimo skrb za naravno in bivalno okolje.

Za uspešno delo društva je potrebno upoštevati področje 
zakonodaje,  skrbno  upravljanje  s  premoženjem  in 
opremo, zagotavljanje usposobljenosti kadra in njihovega 
zavarovanja..  Za  vse  to  potrebujemo  tudi  finančna 
sredstva. Večji del sredstev prispeva lokalna skupnost po 
pogodbi za opravljanje javne gasilske službe, ki pokriva 
sedem vasi v požarnem rajonu. 

Ob tej priložnosti vas vabimo, da skupaj obeležimo 60. 
obletnico društva PGD Gresovščak, ki bo v soboto 10. 
julija  od  16.  ure  naprej  pred  gasilskim  domom  v 
Gresovščaku.  Čaka  vas  bogat  srečelov.  Po  uradnem 
delu sledi druženje ob ansamblu "Zlati dečki".

Srečko Lukovnjak Kramberger

Salon Jeruzalem 2010
Že tradicionalno so se drugo soboto v juniju ljubitelji 
dobrega od blizu in daleč podali na vinsko kulinarično 
uživanje  v  osrčje  prleških  goric,  Jeruzalem.  Tam  je 
namreč potekal že 8. Salon Jeruzalem, kjer so združeni 
prleški vinarji ponovno poskrbeli za bogat program in 
zanimivo  obsalonsko  dogajanje.  Vinarji  so  jih  tudi 
tokrat pričakali s ponudbo najboljšega iz njihovih kleti.

Perpetuum Jazzile, Foto: Dejan Razlag

Letos  se  je  prvič  zgodil  tudi  glasbeni  uvod  v  Salon 
Jeruzalem,  za kar je  dan  pred  salonskim dogajanjem 
poskrbela odlična vokalna zasedba Perpetuum Jazzile, 
ki  je  v  prijetnem  naravnem  ambientu  pri  Dvorcu 
Jeruzalem pričarala nepozaben večer. Zapeli so številne 
svoje vokalne priredbe in navdušili s pesmimi, kot so 
Africa, Prisluhni školjki, Will you be there, Poletna noč 
in druge.

Obiskovalci so tako lahko uživali v odličnem vokalnem 
koncertu  ob  kozarčku  muškatne  penine,  ki  je  bila 
vključena v ceno vstopnice.

Domača kulinarika in tradicionalne dobrote pa so drug 
dan  dopolnjevale  vinsko  dogajanje,  tako  na 
priložnostni  »Prleški  tržnici«,  kot  na  kosilu  in  gala 
večerji,  ki  jo  je  tudi  letos  pripravil  slavni  kuharski 
mojster.  Za  gurmanske  izzive  je  namreč  poskrbel 
gostujoči  kuharski  ekspert  Gregor  Vračko  iz  znane 
gostilne  Denk,  v  strokovnem  delu  pa  je  izstopalo 
predavanje uglednega vinskega ocenjevalca dr. Luboša 
Barte.

Jože Štrakl v družbi vinskih kraljic, Foto: Dejan Razlag



Na otvoritvi Salona so bile prisotne ljutomerska vinska 
kraljica  Adrijana  Bogdan,  kogovška  vinska  kraljica 
Mateja Prapotnik in slovenska vinska kraljica Andreja 
Erzetič.  Salon  je  uradno  odprl  Jože  Štrakl,  direktor 

podjetja Tondach, ki je generalni pokrovitelj prireditve.
9. Salon Jeruzalem bo 11. junija 2011.

Dejan Razlag

Kotiček v katerem bomo tu pa tam kaj spili in si dušo napojili
Za nami sta dve uspešno izpeljani degustaciji, ki smo 
jih  izvedli  v  organizaciji  Prleških  cejtng  in  portala 
Prlekija-on.net. Na preteklih degustacijah smo pokušali 
odlična vina Vinoreje Kaučič iz Gresovščaka in odlična 
vina Prlekus,  Turistične kmetije z nastanitvijo Frank-
Ozmec  iz  Slamnjaka.  Vabimo  pa  vse  vinarje,  ki  bi 
želeli  na  degustacijo  postaviti  svoja  vina,  da  nas 
kontaktirate.

Vina Vinoreja Kaučič, Foto: Dejan Razlag

Degustacije so potekale v restavraciji Grozd v Mestni 
hiši v Ljutomeru, kjer smo ob prijetnem druženju ob 
vinu izvedeli  tudi  marsikaj  novega o samem vinu in 
pridobivanju le-tega. Vinarji so degustacijo povezali v 
prijetno vinsko zgodbo ob kateri je pokušanje vina še 
dodatno  pridobilo  na  veljavi.  Na  obeh prireditvah  je 
bila prisotna tudi ljutomerska vinska kraljica Adrijana 
Bogdan.

Vina Prlekus, Foto: Dejan Razlag

Dejan Razlag

Iz naših krajev - Ruševine kazijo podobo Male Nedelje

Mala  Nedelja  z  velikimi  koraki  vstopa  na  turistični 
zemljevid.  Bliskovit  razvoj  Bioterm,  čedalje  več 
turističnih kapacitet in vse pestrejša  turistična ponudba 
domačinov   privabljata  številne  domače  in  tuje  goste. 
Veliko jih zapusti  avtocesto pri  Sv. Juriju in se od tam 
poda proti turistični destinaciji Bioterme.

Ruševine, Foto: Branko Košti

Žal jih ob prihodu v Bučkovce pričaka nič kaj  prijeten 
pogled  na  ruševine  nekdanjih  zadružnih  hlevov  in 
stanovanjske hiše, ki je pogorela že pred skoraj dvajsetimi
leti.

Ko si   turist  opomore od prvega  šoka in  se  pripelje  v 
središče  Male  Nedelje,  ga  pričaka  naslednji  »biser« 
turistične ponudbe, razpadajoča stara osnovna šola, katere 
turistična  znamenitost  so  breze,  ki  rastejo  iz  odtočnih 
žlebov  na  strehi.  Ne  samo,  da  ruševine  hudo  kazijo 
podobo  kraja,  ki  si  je  kot  razvojno  prioriteto  začrtal 
razvoj  turizma,  se  z  zaraščanjem  teh  objektov  v  njih 
naseljujejo glodalci in plazilci, kar predstavlja nevarnost 
širjenja nalezljivih bolezni in s tem  ogroža tudi zdravje 
domačinov.

Ruševine, Foto: Branko Košti



Odgovora  na  vprašanja,  kdo  je  odgovoren  za  takšno 
podobo kraja oz. kateri organ je dolžan na podlagi svojih 
pristojnosti ukrepati, da se propadajoči objekti odstranijo 
ali  sanirajo,  v  kolikor  je  to  mogoče,  že  dolgo  časa  ne 
dobimo.

Branko Košti

SREČKO LUKOVNJAK KRAMBERGER s.p.
MITJA LUKOVNJAK,   gsm:  070 712 113

Gresovščak 1, 9240 Ljutomer
gsm: 041 712 113, www.pro-gress.si

 -raziskovanje trga in javnega mnenja
-zastopanje, trgovina in storitve

NK Ljutomer napredoval v Pomursko ligo
V nedeljo, 6. junija so nogometaši NK Ljutomer na 
ljutomerskem nogometnem stadionu odigrali  tekmo 
zadnjega kroga v članski I. MNL ligi. Nasprotniki so 
bili  nogometaši  kluba  ŠNK  Bakovci.  Ekipa  NK 
Ljutomer  je  zmagala  z  rezultatom  2:1  in  tako 
napredovala v Pomursko ligo.

NK Ljutomer, Foto: Dejan Razlag

Prvi  polčas  so  bolje  odigrali  nogometaši  ŠNK 
Bakovci, ki so sredi polčasa tudi povedli z ena proti 
nič. V drugem polčasu so domači nogometaši zaigrali 
precej  bolje  in  si  ustvarili  številne  priložnosti  za 
zadetek.  Sredi  drugega  polčasa  so izid  poravnali  z 

lepim zadetkom iz prostega strela in nato proti koncu 
tekme dosegli  še  zmagovalni  zadetek,  ki  je  potrdil 
napredovanje v višjo ligo.

Navijači NK Ljutomer, Foto: Dejan Razlag

Ljutomerčani  so  na  lestvici  zasedli  2.  mesto  in 
osvojili 42 točk. Zbrali so 12 zmag, 6 remijev in 4 
poraze. Prvo mesto na lestvici je doseglo moštvo NK 
Dokležovje, a ker nimajo podmladka, je v Pomursko 
ligo napredovala ekipa NK Ljutomer.

Dejan Razlag

Slavnostni sprejem za dobitnice priznanj Kluba tajnic in poslovnih sekretark Prlekije

V petek, 11. 6. 2010, smo se zbrali člani kluba tajnic 
in poslovnih sekretark Prlekije na Turistični kmetiji 
Žinko  v  Mali  Nedelji  v  Slovenskih  goricah,  da  bi 
slavnostno  ponovili  sprejem  za  letošnje  dobitnice 
priznanj,  ki  se  je  prvotno  odvijal  na  kongresu  v 
Portorožu.
Na  18.  kongresu  poslovnih  asistentk,  sekretark  in 
tajnic,  ki  se  je  letos  odvijal  od 20.  do 22.  maja  v 
Portorožu,  je  Planet  GV  v  sodelovanju  z  revijo 
Poslovna  asistenca  ter  Zvezo  klubov  tajnic  in 
poslovnih  sekretarjev  na  slovesnosti  ob  koncu 
prvega  dne  razglasil  že  14.  tajnico/poslovno 
asistentko  leta  in  ji  podelil  zlati  znak,  simbol 
tajnice/poslovne asistentke leta. Dobitnice priznanj, Foto: KTPS Prlekije



Letos je na tekmovanju sodelovalo 30 kandidatk, ki 
so  se  prijavile  na  razpis.  Konec  marca  so  se 
preizkusile na strokovnem testiranju.  Vprašanja,  na 
katera so odgovarjale tekmovalke, so bila sestavljena 
iz štirih sklopov, in sicer: slovenski jezik; strokovno 
delo in  osnovna poslovna pismenost;  znanje  enega 
od  treh  tujih  jezikov  (angleščine,  nemščine  in 
italijanščine)  ter  obvladovanje  informacijske 
tehnologije in računalniških orodij.

Naziv  tajnica/poslovna  asistentka  leta  2010  je 
osvojila  Natalija  Zorko,  članica  Strokovnega kluba 
poslovnih  sekretark  in  tajnic  Maribor.  Finalistki 
izbora  sta  bili  še  Irena  Gačnik  iz  Ljubljane  in 
Aleksandra Kovačič iz Celja.

Suzana Grnjak, Foto: KTPS Prlekije

Dvaindvajset kandidatk, ki je pri opravljanju testov 
pokazalo  primerno  raven  znanja,  pa  je  prijelo 
certifikat Preizkušena tajnica 2010. Med njimi je bila 
tudi  podpredsednica  Kluba  tajnic  in  poslovnih 
sekretark Prlekije Suzana Grnjak iz Ljutomera. Naša 
Suzana je v klubu šele kratek čas in je zaposlena v 
podjetju Nafta-Geoterm d.o.o. iz Lendave. Testiranja 
za tajnico leta se je udeležila iz radovednosti, da bi 
preverila  svoje  znanje.  Pri  reševanju  testov  si  je 
pridobila  potrebno samozavest,  da se  bo prihodnje 
leto  ponovno  udeležila  testiranja,  in  upamo,  za 
udeležbo  na  testiranju  navdušila  še  katero  izmed 
kolegic.

Veseli  pa  smo  bili  tudi  zlatega  in  srebrnega 
priznanja,  ki  sva  ga  na  kongresu  prejeli  Marinka 
Vajda  in  Albina  Lukner.  Marinka  je  zaposlena  na 
Občini Ormož in aktivna v klubu dobrih dvanajst let, 
za  kar  je  dobila  zlato  priznanje,  Albina,  katera  je 
zaposlena  na  Upravni  enoti  Ormož,  pa  je  prejela 
srebrno priznanje za desetletno aktivno delo v klubu. 
Članstvo v klubu tajnic je kot v vseh ostalih klubih 
prostovoljno,  zato  še  veliko  bolj  cenimo  vsak 
trenutek, katerega porabimo člani v ta namen. V klub 
smo včlanjeni člani različnih izobrazb in zaposlitev, 
katere zanima dodatno izobraževanje in druženje v 
prijetni  družbi  doma in  po  svetu.  Ko smo skupaj, 
nam je lepo,  saj  v družbi pozabimo na marsikateri 
problem.

Pri nas velja načelo: »Prijatelj je človek, ki ve vse o 
tebi, pa te ima kljub temu rad.«

(Elbert Hubbard)

O vseh naših preteklih in prihajajočih dogodkih in 
izkušnjah redno poročamo tudi na naši novi spletni 
strani:  www.tajnice-prlekije.si,  zato  vas  vljudno 
vabimo k ogledu.

Albina Lukner,
predsednica KTPS Prlekije

Še malo smeha - Ropara
Južek pa Pepek sta oropala banko v Lotmerki, te pa sta vujšla z dvema punima 
žakloma plena. Miličari so jima bili za petami, pa sta si zgučala, ka de fsakši 
vzeja eden žakel, pa odletita fsakši na svojo stron. Pa sta se srečala po dugen 
cejti, pa pita Južek Pepeka:
"Čüješ Pepek, ka je bilo f tvojen žakli notri?"
"Okoli  dvesto miljonof SIT-of.  Küpja sen si kučo v Marprogi,  otprja sen si 
oštarijo, pa živin kak lord!" "Ka pa blo f tvojen žakli???"
"Pa nej gre f ku*ac fse fküper, v mojen žakli so bili sami račüni", je žalostno 
prizna Južek.
"Ka pa si nareda ž jimi???"
"Ja nič", je reka Južek, "plačüvlen jih kak lehko!!!"



Nagradna križanka

Rešitev križanke napišite na dopisnico in jo pošljite do 23. julija 2010 na 
naslov uredništva.

Nagrade:

1. 5x degustacija v vinoteki na Jeruzalemu - LTO Prlekija Ljutomer
2. sladki paket Kandit (bonboni, čokolade) - podjetje Progress
3. paket izdelkov DANA

Rešitev osmerosmerke iz tretje številke:
Prleška tünka pa lük

Nagrade za pravilno rešeno osmerosmerko iz tretje številke prejmejo:

1. Karmen Kaučič, Žerovinci - kosilo za dve osebi v gostilni Kurbos, Noršinci
2. Aleksandra Pleh, Maribor - kosilo za dve osebi v gostilni Kosi, Rihtarovci

Nekaj resnic o vinu
Človeku  ponudi  vino,  da  mu  spoznaš 
dušo in osebnost!

Drži se starega vina in starega prijatelja!

Vino je zjutraj  svinec,  popoldan srebro, 
zvečer zlato!

Vinska gorica je lepa, ali pohotna ljubica.

V vinogradu je delo veselje, ne pa težava.

Vinograd pravi:  Primi se  me,  če  ne,  se 
bom prijel jaz tebe.

Nalivati zna vsak, piti pa ne.

Ne  pij,  kadar  je  treba  delati,  ne  delaj, 
kadar je treba piti.

Vino ima strašno široka usta, spomin pa 
prav majhen.

Vino  pravi:  Al  me  nesi,  al  te  bom pa 
prevrnil.




