
Neodvisni časopis Prlekije

                                              Mošt je postal vino, Martinovanje v Lotmerki

             53 razstavljenih del, 6. bienale slik malega formata v Ljutomeru

                        Z glavo na zabavo, Generacija Nulanula obiskala Ljutomer

  “Prek Mure ljubezen cveti”, “Drogi sosid dober den”, “Nosite bremena drug drugemu”

     Veseli december 2010, Koledar prireditev v Občini Ljutomer in okolici

                                                  Sudoku, Za krajšanje časa



Veseli december je tü
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci 
Prleških cejtng, veseli december je tu in mi z njim.

Pred  nami  so  praznični  in  veseli  dnevi,  čas 
obdarovanj  in  številnih  prireditev.  Tudi  vi  ste 
vabljeni na te številne prireditve, ki se bodo dogajale 
v  Prlekiji,  več  o  tem pa  boste  našli  v  priloženem 
koledarju prireditev.

Ta deveta številka pa je tudi nekaj posebnega, saj je 
obširnejša  in  ima  štiri  strani  več,  večja  pa  je  tudi 
naklada, saj smo združili moči z Občino Ljutomer in 
Lokalno  turistično  organizacijo  (LTO)  Prlekija 
Ljutomer,  kar  nas  v  uredništvu  zelo  veseli,  saj  to 
dokazuje,  da  delamo dobro  in  naše  delo  ni  ostalo 
neopaženo.

S  to  dobro  novico  vas  iz  uredništva  do naslednjič 
lepo  pozdravljamo  in  vam  želimo  prijetno  branje 
naših  cejtng  ter  vam  želimo  lep  december  in  se 
vrnemo  še  pred  prazniki  z  jubilejno,  praznično 
deseto številko.

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

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 vseh preteklih številk v virtualni obliki.

Malo prleščine
BETLEHEN - novoletna (božična) jelka;
CÜGLI - vajeti;
EJZNPONAR - železničar;
KLECNPROT - kruh s suhim sadjem;
RÜKAR - sunek, udarec;
ŠČIGEC - majhne sanke;

Abstinent
Juš je fsakši den stopa v oštarijo pa naroča pet špricarov 
naenkrat.  Med vojno  so  se  namreč  kolegi  zgučali,  ka 
bodo tisti, ki bodo preživeli, pili tüdi še za tiste vmrle. In 
tak je fsakši den sprozna pet kupic.
Enega dneva pa pride v oštarijo pa reče:
"Štiri špricare!"
"Zake pa te gnes samo štiri?" ga pita oštarjoš.
"Špricari  so  za  moje  vmrle  kolege,  jas  pa  sen  grota 
abstinent!" 

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: 3600 izvodov
Naslovnica: Zasnežena Prlekija, Foto: Milan Belec



Imejte se radi in se zbližajte!

Drage moje Prlečke in Prleki!

S ponosom priznam, da sem bila izjemno vesela, da so 
bile vse prireditve,  ki  so se dogodile v novembru, tako 
uspešne in obiskane. V prilogi Prleških cejtng smo za vas 
pripravili koledar prireditev, ki so namenjene temu, da se 
družimo  in  poveselimo  ter  skupaj  zakorakamo izzivom 
novega leta naproti. Poleg tradicionalnih prireditev naših 
turističnih in kulturnih društev, bi kot novost izpostavila 
dogodek  »Juhuhu  veseli  december  je  tu«  in  Božično 
novoletni koncert Policijskega orkestra.

Pred nami je praznični čas, dobra priložnost, da očistimo 

svoje  misli  in  svoja  čustva  vsega  negativnega,  ki  nas 
včasih prepogosto razjeda. Odženimo vse škodoželjne in 
privoščljive misli in dovolimo prostor pristnim občutkom 
za naklonjenost do bližnjih in do soljudi.

Moč je v nas, v našem duhu, v iskrenosti do sebe in do 
drugih,  v  vsem  kar  nas  res  osrečuje.  Privoščimo  tudi 
drugim,  predvsem pa  otrokom,  da  to  odkrijejo.  Vsi  si 
želimo pristne odnose in prijateljske vezi, saj sreča pride 
sama iz ljubezni in dobrote. Zato objemimo otroka v jutru 
sv. Miklavža, v večeru Božička ali  dedka Mraza in jim 
zašepetajmo  na  uho:  "rad/a  te  imam in  ponosen/a  sem 
nate!".

Vse kar si lahko podarimo v teh časih je čas, čas zase, 
čas, ki ga lahko naklonimo svojim prijateljem, znancem. 
Storimo  to  tudi  v  decembru,  v  tem  prečudovitem 
prazničnem času, na kateri izmed priložnosti za druženje 
v naši skupnosti.

Prijazno vas pozdravljam in vam želim prijetne praznične 
dni.

Vaša županja
Olga Karba

In mošt je vino postal
V petek, 12. novembra je na Glavnem trgu v Ljutomeru v 
sklopu prireditve Martinovanje 2010 v Lotmerki potekal 
Martinov koncert. Publiko so najprej dobro segreli Free 
for  Cash,  Samo  Budna  &  Band  pa  so  poskrbeli  za 
vrhunec  večera,  ko  je  poln  šotor  prepeval  vsem dobro 
znane pesmi.

Samo Budna & Band, Foto: Dejan Razlag

Drug dan, na čudovito sončno Martinovo soboto je že od 
8. ure dalje potekala Martinova tržnica, kjer so ponudniki 
ponujali  domače  dobrote  in  izdelke,  za  najmlajše  so 
potekale ustvarjalne delavnice Vrtca Ljutomer in Kluba 
prleških babic. Na odru so se zvrstile otroške gledališke 
predstave  (Otroški  oder  KD  Ivan  Kaučič)  in  nastopi 
ljutomerske glasbene šole ter Kulturnega mladinskega TD 
Krištanci-Šalinci-Grlava.

Nastopili  so  tudi  Tamburaši  Bisernica  DU  Ljutomer, 
Matija Bratuša iz KD Anton Krempl Mala Nedelja pa je 

pospravil klopotec v družbi vinske kraljice Male Nedelje 
Jenny  Slekovec  in  muzikantov.  Obiskovalci  pa  so  se 
lahko posladkali ob moštu, vinu in pečenemu kostanju.

Zvečer sta Pepek z brega in Klumpa krstila mošt,  ki je 
tako  postal  vino.  Pri  tem  sta  jima  pomagali  županja 
občine Ljutomer mag. Olga Karba in ljutomerska vinska 
kraljica Adriana Bogdan. Zabava se je nato nadaljevala s 
skupino  Mambo  Kings,  ki  je  do  poznih  jutranjih  ur 
skrbela za dobro voljo tisoč glave množice na Glavnem 
trgu.

Na zdravje z novim vinom, Foto: Dejan Razlag

Dvodnevno prireditev je organiziralo društvo KAEMDE 
v  sodelovanju  z  LTO  Prlekija  Ljutomer  in  Občino 
Ljutomer. Prireditev je potekala pod ogrevanim šotorom, 
vstopnine pa ni bilo.

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



Učenci OŠ Mala Nedelja ustvarjali na glasbo Aleksandra Mežka
V ponedeljek, 8. novembra, je OŠ Mala Nedelja obiskal 
pevec Aleksander Mežek, znan slovenski ustvarjalec, ki 
nas  s  svojo glasbo razveseljuje  nekaj  desetletij.  Učenci 
naše šole so likovno ustvarjali  na njegovo glasbo, ki je 
povezana s projektom Podarjeno srcu.

Podarjeno srcu je Mežkov avtorski projekt, ki je v obliki 
LP-plošče  izšel  tik  pred  razglasitvijo  samostojnosti 
slovenske države, torej pred skoraj dvajsetimi leti, in je 
bil vključen v osrednjo manifestacijo na Trgu republike v 
Ljubljani. Izdajo tvori cikel osmih pesmi, ki so posvečene 
naši  deželi,  materi,  prijatelju,  pesniku,  staremu 
muzikantu,  Ljubljani,  morju,  ...  cikel  pa  se  zaključi  z 
uspavanko.

Aleksander  Mežek  bo  skladbe  z  omenjenega  LP-ja 
ponovno  izdal  junija  2011  v  obliki  CD-ja  –  kot 
svojevrstno  darilo  ob  20-tem  rojstnem  dnevu  naše 
domovine.  CD-ju  bo  priložena  knjižica  notnih  zapisov 
pesmi,  ki  jih  bodo ilustrirali  slovenski  osnovnošolci  in 
srednješolci.  V ta  namen bo Aleksander Mežek obiskal 
deset  slovenskih  šol,  kjer  učenci  ustvarjajo  na  njegovo 
glasbo. Med izbranimi smo bili tudi mi. Mežek je učence 
navdušil s kitaro in s svojimi pesmimi, še bolj pa s svojo 

neposrednostjo,  preprostostjo  in  ljubeznijo  do  domačih 
krajev in domovine. Z učenci se je veliko pogovarjal in 
jih usmerjal pri likovnem ustvarjanju. Učenci naše šole so 
ustvarjali na besedilo pesmi Stari muzikant.

Aleksander Mežek obiskal OŠ Mala Nedelja, Foto: Suzana 
Vaupotič

Tako  so  učenci  naše  šole  doživeli  izjemne  ure 
domovinske  vzgoje,  povezane  s  pesmijo  in  besedo 
vrhunskega glasbenika, ki mu domovina pomeni  izjemno 
veliko,  in jo ceni in spoštuje.  

Breda Žunič
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Tudi gledališčniki od Male Nedelje pomagali delavcem Vegrada
Člani  gledališke  skupine  KD  Anton  Krempl  od  Male 
Nedelje so v soboto, 6. novembra, gostovali v Ponikvi pri 
Žalcu.  Na  povabilo  tamkajšnjega  župnika,  gospoda 
Toneta  Krašovca,  so  v  Slomškovem  domu  uprizorili 
Partljičevo komedijo Krivica boli.

Gospod Krašovec večkrat letno obišče Malo Nedeljo, saj 
ima  tu  kar  nekaj  prijateljev.  Tako se  je  spoznal  tudi  z 
igralci  gledališke  skupine  in  dogovorili  so  se  za 
gostovanje  v  njegovi  župniji.  Gostovanje  je  imelo 
dobrodelen značaj, saj je prireditev organizirala Župnijska 
Karitas.  Dogovorjeno je bilo,  da bodo ves prihodek od 
vstopnine namenili v dobrodelne namene.

Številni gledalci so napolnili dvorano, med njimi so bili 
tudi gospod Rok Metličar, župnik v Laškem in predsednik 
Škofijske Karitas v Celju in gospa Milica Kovač, vodja 
Župnijske Karitas v Velenju, kjer se zelo trudijo pomagati 
obubožanim in ponižanim delavcem Vegrada. Tako je bila 
tudi  umestna  odločitev  igralcev  in  organizatorjev,  da 
polovico  zbranih  sredstev  namenijo  za  pomoč 

brezposelnim delavcem Vegrada, drugo polovico pa bodo 
namenili pomoči potrebnim v domači župniji.

Gledališčniki od Male Nedelje v Ponikvi pri Žalcu, Foto:  
Branko Košti

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

Češnja v DOSOR-jevem parku
V projekt  »Uporabljaj  me!« (zasnovali  so ga Zavod za 
zdravstveno  varstvo  Murska  Sobota,  PEC  –  Pomurski 
ekološki  center  in  Vzajemna  zdravstvena  zavarovalnica 
PE Murska Sobota) so se letos januarja vključile Zdrave 
in Eko šole v Pomurju. Za sodelovanje se jih je odločilo 
šestindvajset,  njihovi  prvošolci  –  iz  vsake  šole  po  en 

razred – pa so na temo sadje in rože delali poslikave na 
platnene  vrečke.  424  učencev  je  tako  poslikalo  1272 
vrečk in med temi so bili tudi učenke in učenci Osnovne 
šole Radenci.



V soboto,  13.  novemba,  ob  10.  uri  so  tako  prvošolci 
radenske  devetletke,  skupaj  z  osmošolci  v  parku  pri 
DOSOR-ju,  Domu  starejših  občanov  Radenci,  posadili 
sadno drevo – češnjo.  To sta zasadila osmošolca Žan in 
Matic potem, ko je bil izveden bogat kulturni program.

Žan in Matic, Foto: Filip Matko

Drevo je namreč bilo darilo organizatorjev tistim, ki so z 
veliko truda sodelovali v projektu »Uporabljaj me !« in 
tako  pomagali  osveščati  vse  generacije  o  škodljivosti 

plastičnih  vrečk  za  okolje.  Simbolično  posaditev  prve 
češnje v okviru tega projekta so opravili 2. novembra na 
zelenici Osnovne šole III v Murski Soboti. Sadna drevesa 
so  namreč  bila  kupljena  z  izkupičkom  od  nakupa 
poslikanih  vrečk,  ki  jih  je  za  lastno  uporabo  odkupila 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Vrečke so še vedno 
na  voljo  v  vseh  Vzajemninih  poslovalnicah  v  Murski 
Soboti,  Lendavi  in  Gornji  Radgoni,  dobi  pa  jih  lahko 
vsak, ki v zameno prinese vsaj 5 (pet !) plastičnih vrečk. 
S tem, da Vzajemna zamenja pet plastičnih vrečk za eno 
platneno  vrečko  se  nadaljuje  glavni  namen  projekta 
»Uporabljaj  me  !«,  in  sicer  osveščanje  o  škodljivosti 
plastičnih  vrečk  za  okolje.  Predvsem  pa  želijo  vsi 
sodelujoči v tem projektu prebivalstvo na obeh bregovih 
reke  Mure  nagovoriti  k  temu,  da  začnejo  za  nakupe  v 
trgovini  uporabljati  platnene  vrečke  in  s  tem  omejiti 
veliko vsakdanjo uporabo plastičnih vrečk. Te, plastične, 
vrečke namreč predstavljajo velik problem za okolje, kajti 
večina  jih  konča  na  odlagališčih,  kar  pa  je  posledično 
velik  problem  za  okolje,  saj  plastika  sodi  med  težko 
razgradljive snovi.

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

53 razstavljenih del
V galeriji  Ante  Trstenjaka v Ljutomeru je v  petek,  19. 
novembra,   bila  otvoritev  razstave  likovnih  del 
udeležencev  in  nagrajencev  6.  bienala  slik  malega 
formata (do formata 40x60), Ljutomer 2010. Razstavo je 
odprla  županja  občine  Ljutomer,  mag.  Olga  Karba,  v 
spremljajočem  kulturnem  programu  pa  je  nastopil 
Cvenski  oktet  pod  vodstvom  svojega  zborovodje 
Tihomirja Babiča.

Ob  tokratnem kulturnem dogodku  je  spregovoril  vodja 
galerije  Srečko  Pavličič:  »Splošna  knjižnica  Ljutomer, 
enota Galerija, je v okviru programa dela za leti 2009 in 
2010 razpisala in objavila 6. bienale slik malega formata, 
Ljutomer 2010. Z oglasom na spletnih straneh knjižnice 
in povabili preko likovnih združenj so bili k sodelovanju 
vabljeni  likovni  ustvarjalci,  ki  ustvarjajo  likovna 
umetniška  dela  v  manjših  dimenzijah.  Tehnika,  motivi, 
število in drugo je bilo prepuščeno odločitvi posameznega 
udeleženca.  Zaželjena  so  bila  dela  mlajšega  datuma 
nastanka in javnosti manj znana. Odziv umetnikov je bil 
dober. K sodelovanju na letošnjem bienalu se je prijavilo 
63 avtorjev, ki so oddali 102 likovni deli. Med domačimi 
avtorji  se  pojavljajo  tudi  umetniki  iz  tujine,  kar  daje 
bienalu novo vrednost in pomen. Tako ostaja ljutomerski 
bienale slik malega formata tudi vnaprej prijetno druženje 
likovnih  umetnikov,  hkrati  pa  tudi  konkreten  pregled 
tovrstnega likovnega ustvarjalnega utripa. Likovna dela 6. 
bienala  slik  malega  formata,  Ljutomer  2010,  je 
ovrednotila imenovana strokovna komisija v sestavi: univ. 
dipl.  umet.  zgodovinar  Dejan  Prša  iz  Ljubljane, 
akademski slikar – specialist mag. Vladimir Potočnik st. 
iz  Ljutomera  in  direktorica  Splošne knjižnice  Ljutomer 
Silva  Kosi.  Le-ta  je  za  zaključno  razstavo  izbrala  53 

likovnih  del  in  izmed  njih  5  nominiranih  za  nagrade. 
Končna  odločitev  komisije  je  bila  naslednja:  veliko 
nagrado  Bienala  SMF  Ljutomer  2010  prejme  Andreja 
Repnik,  malo  nagrado  Brane  Širca,  plaketo  Galerije 
Milena  Kofalt,  odkupni  nagradi  donatorjev  pa  Ljuban 
Šega in Gregor Pratneker.«

Andreja Repnik, Foto: Filip Matko

Pred  podelitvijo  nagrad  je  spregovorila  direktorica 
Splošne  knjižnice  Ljutomer  Silva  Kosi,  zatem  pa  še 
ljutomerska županja Olga Karba, ki je proglasila razstavo 
za odprto.

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



Prleki na 24. pohodu od Litije do Čateža
Letošnji Pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža je 
bil že 24. po vrsti. Prijetno jesensko vreme je bilo dodatna 
spodbuda za številne pohodnike, da so se v soboto, 13. 
novembra, udeležili te najbolj množične in prepoznavne 
pohodniške  prireditve  v  Sloveniji.  Po  podatkih 
organizatorjev je 22 km dolgo pot prehodilo čez 20.000 
pohodnikov iz vseh koncev Slovenije.

Kar nekaj pohodnikov pa je prišlo tudi iz sosednjih držav, 
saj  sloves  o  dobri  organizaciji,  veselih  in  gostoljubnih 
domačinih ter  čudoviti  poti  po razgibani  pokrajini  sega 
tudi  preko meja domovine.Med to množico je bilo tudi 
kar nekaj Prlekov, števila sicer ne vemo, toda po govorici 
med pohodniki je bilo zaznati, da jih je kar precej. Med 
njimi je bilo tudi 51 pohodnikov, ki so se pohoda udeležili 
v  organizaciji  Pohodniške  sekcije  TD  Mala  Nedelja-
Radoslavci,  ki  so  že  kar  nekaj  let  redni  udeleženci 

pohoda.

Pohodniki, Foto: Branko Košti

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

Županja na medenem zajtrku v Vrtcu Ljutomer
V sklopu vseslovenske akcije Dan slovenskega medu, je 
Vrtec  Ljutomer,  v  petek,  19.  novembra  2010,  pripravil 
medeni zajtrk za vse otroke vrtca, katerega se je udeležila 
tudi županja občine Ljutomer mag. Olga Karba, in tako 
preživela prijetno urico med najmlajšimi.

Ker  je  za  prihodnost  slovenskega  čebelarstva  izjemno 
pomembna  ozaveščenost  javnosti  o  pomenu  čebele  in 
čebeljih  pridelkov  so  se  na  Čebelarski  zvezi  Slovenije 
odločili,  da  vsako  leto  organizirajo  dobrodelno-
izobraževalno  akcijo.  Med  je  odlično  hranilo  in  ga  v 
svojih  smernicah  zdrave  prehrane  za  vrtce  in  šole 
priporoča  tudi  Ministrstvo  RS  za  zdravje.  Slovenski 
čebelarji  pridelujejo varen in kakovosten med ter ostale 
čebelje pridelke, zato so se odločili,  da v sklopu akcije 
vsem vrtcem v Sloveniji za zajtrk podarijo med, ki so ga 
pridelale čebele članov Čebelarske zveze. Akcija poteka 
že četrto leto zapored pod imenom "En dan za zajtrk med 

slovenskih čebelarjev v naših vrtcih".

Županja na medenem zajtrku v Vrtcu Ljutomer, Foto: Občina 
Ljutomer

Dejan Razlag

Z glavo na zabavo v Ljutomeru
24.  novembra  je  v  Domu  kulture  v  Ljutomeru  potekala 
prireditev Z glavo na zabavo, ki jo pripravlja programska ekipa 
ZGNZ, Generacija Nulanula. Na prireditvah s pomočjo vnaprej 
pripravljene  atraktivne  video-projekcije  in  z  usklajenim 
preventivno-zabavnim delovanjem članov Generacije Nulanula, 
osnovnošolcem prikazujejo, da za dobro zabavo ne potrebujejo 
alkohola in nedovoljenih drog.

S premišljenimi programskimi vložki učinkovito opozarjajo še 
na  nezdružljivost  uživanja  škodljivih  pomagal  z  aktivno 
udeležbo  v  cestnem  prometu.  Na  prireditvi  so  bili  prisotni 
osnovnošolci  iz  ljutomerske  in  okoliških  osnovnih  šol,  vse 
prisotne pa je  pred začetkom pozdravila direktorica občinske 
uprave Občine Ljutomer, Darja Hrga.

Zdravko Korenjak, Foto: Dejan Razlag Dejan Razlag
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Veseli december 2010, od 01.12. do 14.12.2010

Sreda, 01. 12. 2010
- dopoldan  USTVARJALNE DELAVNICE, v  
razredih, OŠ Cezanjevci

Četrtek, 02. 12. 2010
- popoldan DELAVNICE ZA STARŠE, vrtec  
Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 9. uri ČAJANKA Z MARKOM OGRISOM –
Vloga uspešnih in nadarjenih žensk v preteklosti,  
Muzej, Splošna knjižnica Ljutomer

Sobota, 04. 12. 2010
- od 9. do 13. ure BOŽIČNI BAZAR, Glavni trg 
Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer
 - ob 16. uri  MIKLAVŽEVANJE, Gasilsko-vaški  
dom v Pristavi, KTD Mak Pristava 
- ob 17. uri MIKLAVŽEV POHOD S 
SVETILKAMI,  pri vrtcu Stara Cesta, TD Stara 
Cesta
- ob 19. uri PACIENTI V ČAKALNICI-komedija,  
Dom kulture Mala Nedelja, KD Ivan Kaučič  
Ljutomer
- ob 19. uri  MIKLAVŽEVANJE,  Gasilski dom 
Cven, Cvenski čehi in dekline

Nedelja, 05. 12. 2010
- ob 9. uri  PRODAJA BOŽIČNO-NOVOLETNIH 
IZDELKOV,  pred OŠ Cezanjevci, OŠ Cezanjevci

Ponedeljek, 06. 12. 2010
- popoldan DELAVNICE ZA STARŠE, vrtec  
Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 17. uri  VOŽNJA MIKLAVŽA S KONJSKO 
VPREGO in MIKLAVŽEVANJE,  cerkev sv.  
Trojice Mala Nedelja, TD Mala Nedelja – 
Radoslavci

Torek, 07. 12. 2010
- dopoldan PETER STRAH - lutkovni muzikal,  
Dom Kulture Ljutomer, OI JSKD 
Ljutomer
- ob 17. uri JELKIN ČUDEŽ – Ku Kuc gledališče 
in obisk Božička, Dom kulture Ljutomer, DPM 
Ljutomer 

Sreda, 08. 12. 2010
- popoldan DELAVNICE ZA STARŠE – vrtec 
Gresovščak, Vrtec Ljutomer

Četrtek, 09. 12. 2010
- ob 9. uri GLASBENO-PLESNA DELAVNICA, 
vrtec Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- popoldan DELAVNICE ZA STARŠE, vrtec 
Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 9. uri  BOŽIČNO-NOVOLETNA 
DELAVNICA,  vrtec Cezanjevci, Vrtec Cezanjevci
- ob. 19. uri V. KONCERT UČITELJEV, dvorana 
Glasbene šole, Glasbena šola Ljutomer

Petek, 10. 12. 2010
- dopoldan PRAZNIČNA DELAVNICA V 
BLAGOVNICI LJUTOMER – Blagovnica Glavni  
trg, Vrtec Ljutomer
- ob  17. uri BOŽIČNO NOVOLETNA 
DELAVNICA, gasilski dom Mala Nedelja, TD Mala 
Nedelja-Radoslavci
- ob  19.30 uri GAJAŠ ARESTANT-monokomedija,  
Petelinji zajtrk se nadaljuje – Dom kulture Ljutomer

Sobota, 11 .12. 2010
- od 14 . do 18. ure JUHU VESELI DECEMBER 
JE TU – BOŽIČNI BAZAR, okrasitev jelke na 
Glavnem trgu, pravljična dežela, lutke- NODI 
PRIČAKUJE DEDKA MRAZA, PLES z MLODIMI 
PRLEKI,  svečano prižiganje lučk - županja, PLES
Glavni trg Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer, Občina 
Ljutomer, KS Ljutomer
- ob 19.30 uri VINOPIRI: Ledena trgatev,  Dom 
kulture Ljutomer, Filmska praksa Plan9

Ponedeljek, 13. 12. 2010
- ob 9. uri USTVARJALNE DELAVNICE ter  
KRAŠENJE SMREKE, igralnica in pred vrtcem 
Stara Cesta, Vrtec Stara Cesta
- ob 16.30 uri ZIMSKE PRIPOVEDI, Hišica 
veselja na Glavnem trgu Ljutomer, Splošna knjižnica 
Ljutomer

Torek, 14. 12. 2010
- ob 9. uri, GLASBENO DOPOLDNE S 
STANOVALCI IN ZAPOSLENIMI DOMA 
STAREJŠIH LJUTOMER,  Dom starejših občanov 
Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 11.30. uri  BOŽIČNI NASTOP učencev v 
Domu Lukavci,  OŠ Cezanjevci



Veseli december 2010, od 15.12. do 01.01.2011

Sreda, 15. 12. 2010
- ob 9. uri PEKA PRAZNIČNEGA PECIVA (vse do 
petka, 17. 12. 2010),  vrtec Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 16.30. uri ČAJANKA,  Dom kulture Ljutomer,  
Vrtec Ljutomer

Četrtek, 16. 12. 2010
- dopoldan OBISK OTROK v Domu starejših ter 
praznovanje rojstnih dni, Vrtec Ljutomer
- ob 18. uri BOŽIČNI KONCERT, dvorana 
Glasbene šole, Glasbena šola Ljutomer

Petek, 17. 12. 2010
- ob 18. uri BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT, 
Gasilski dom Stročja vas, TD Pütar KS Stročja vas
- ob 20. uri BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT - 
Policijski orkester s solistko DARJO ŠVAJGER, 
ŠIC Ljutomer, Občina Ljutomer

Sobota, 18. 12. 2010
- od 9. do 13. ure - BOŽIČNI BAZAR Glavni trg 
Ljutomer,  LTO Prlekija Ljutomer

Nedelja, 19. 12. 2010
- ob 14. uri 15. BOŽIČNO NOVOLETNI 
KONCERT – Gasilsko vaški dom Pristava, KTD 
Mak Pristava

Ponedeljek, 20. 12. 2010
- BOŽIČNO NOVOLETNA RAZSTAVA, Bioterme 
in Hotel aMord Mala Nedelja, TD Mala Nedelja-
Radoslavci
- ob 9. uri PEKA MEDENJAKOV, v igralnici vrtca 
Stara Cesta, Vrtec Stara Cesta

Torek, 21. 12. 2010
- ob 9. uri LUTKOVNA PREDSTAVA, lutkovna 
skupina vrtca, Vrtec Ljutomer, Vrtec Ljutomer
- ob 15.30. uri PRIHOD BOŽIČKA za otroke v  
vrtcu Cezanjevci, Vrtec Cezanjevci
- ob 17. uri PRIHOD BOŽIČKA , pravljični park 
pred vrtcem Stara Cesta, Vrtec Stara Cesta
 

Sreda, 22. 12. 2010
- ob 9. uri OBISK  BOŽIČKA, Vrtec Ljutomer, Vrtec 
Ljutomer 
- ob 18. uri BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT, 
v cerkvi sv. Roka in Sebastijana Cezanjevci, OŠ 
Cezanjevci

Četrtek, 23 .12. 2010
- ob 10. uri OBISK BOŽIČKA, Vrtec Gresovščak,  
Vrtec Ljutomer

Petek, 24. 12.  2010
- dopoldan OBISK DEDKA MRAZA,  OŠ Ivana 
Cankarja Ljutomer in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
- od 10. do 17. ure BOŽIČNI BAZAR, Glavni trg 
Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer
- ob 22.30 uri POHOD K POLNOČNICI, Kuršinci-
Bodislavci-Moravci-Mala Nedelja, TD Mala 
Nedelja-Radoslavci

Sobota, 25. 12.  2010
- ob 18.15 uri KONCERT BOŽIČNIH PESMI in 
SLOVENSKIH KOLEDNIC, v cerkvi sv. Janeza 
Krstnika Ljutomer, Kimd sv. Janeza Krstnika 
Ljutomer

Nedelja, 26. 12. 2010
- ob 11. uri ŠTEFANOVO ŽEGNANJE KONJ –  
Rajhova domačija, KTD Mak Pristava 
- ob 16. uri  ŠTEFANOV POHOD Z BAKLAMI V 
JERUZALEM in sv. maša v cerkvi Žalostne Matere 
Božje ob 18. uri  – zbirališče Glavni trg Ljutomer,  
LTO Prlekija Ljutomer
- ob 17.45 uri PRAZNIČNI KONCERT Andrej  
Rebernik-trobenta, Sheherezada Boulil-sopran in 
Lilijana Novak-orgle, cerkev Sv. Janeza Krstnika 
Ljutomer

Petek, 31. 12. 2010
- od 22. ure SILVESTROVANJE NA PROSTEM – 
Glavni trg Ljutomer, LTO Prlekija Ljutomer,  
KAEMDE in Občina Ljutomer

Sobota, 01. 01. 2010
- ob 17. uri NOVOLETNI POHOD Z BAKLAMI – 
zbirališče pri Gasilsko-vaškem domu Pristava, TKD 
Mak Pristava



Veseli december 2010

Informacije:
LTO PRLEKIJA LJUTOMER

Jureša Cirila 4
9240 Ljutomer

Slovenija
tel:   02/584 83 33
fax: 02/584 83 34

e-mail: info@jeruzalem.si
www.jeruzalem.si

Prvi letošnji Božični bazar v Ljutomeru
V soboto, 27. novembra je v Ljutomeru na Glavnem trgu 
potekal prvi letošnji Božični bazar, kjer so se na stojnicah 
predstavili  številni  ponudniki  različnih  izdelkov  in 
kulinarike.  Bazarje  organizira  Lokalna  turistična 
organizacija  (LTO)  Prlekija  Ljutomer,  bazarji  pa  bodo 
vsako soboto do božiča.

Na bazarju so se predstavili ponudniki:

    * VDC Ljutomer
    * Urša Ambrož (nakit, voščila)
    * OŠ Ivan Cankar Ljutomer (voščila, okraski...)
    * Triona (nakit)
    * OŠ Cven (voščila, okraski...)
    * OŠ Cvetko Golar (voščila, okraski...)
    * Sirarna Perc (sir, skuta...)
    * TK Pri Alenki (kruh, olje)
    * MM Kaučič (testenine, klobase, pogače...)
    * Cer (leseni spominki)

Božični bazar, Foto: Dejan Razlag

Učenci  osnovnih šol  so svoje  izdelke ponesli  na  ogled 
tudi po okoliških blokih in domovih.

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

Alma Ajka za smeh in razmislek
V petek, 26. novembra, je v 
Domu  kulture  Ljutomer 
nastopila Maja Gal Štromar 
v  dovršeni  predstavi, 
monokomediji  Alma  Ajka. 
Maja  je  z  igro  prikazala 
svoj  širok  ustvarjalni 
razpon z  igranjem,  petjem 
in  govorico  ter  gledalce 
popeljala  na  kratko 

potovanje notranje preobrazbe in jim prikazala aktualne 
teme  na  malo  drugačen  način,  ob  katerih  so  se  lahko 
nasmejali in hkrati zamislili.
Županja  občine  Ljutomer  mag.  Olga  Karba  je  Maji  v 
imenu občine  Ljutomer  izročila  monografijo  Ljutomera 
ter se ji zahvalila za enkratno in drugačno predstavo. Po 
predstavi je sledila pogostitev v Galeriji.

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

mailto:lto-ljutomer@siol.net
http://www.jeruzalem.si/


Prek Mure ljubezen cveti
Leščeček,  sekcija  kulturnega  društva  Slavko  Osterc  iz 
Veržeja,  je  v  soboto,  27.  novembra,  pripravila  4.  večer 
folklore.  Na  odru  popolnoma  zasedene  dvorane 
Kulturnega  doma  so  se  predstavili  plesalci  in  pevci 
starejše FS KD Slavko Osterc, otroška folklorna skupina 
Vrtca  Veržej,  FS  KD  "Marko"  iz  Beltinec  in  seveda 
gostitelji, pevci in plesalci FS Leščeček. Tema večera je 
bila  ljubezen,  zato  so  prireditev  naslovili  "Prek  Mure 
ljubezen cveti".

S pesmijo in plesom so nastopajoči predstavili zgodbo z 
desnega  brega  Mure,  kjer  se  vesela  družba  zabava  na 
veselici,  fantje  se  trudijo  pridobiti  naklonjenost  deklet, 
štrene pa jim meša postaven domačin, katerega želijo vsa 
dekleta. Fant se lepih pogledov ne brani, vendar iskrica ne 
preskoči, dokler ne zagleda prelepega dekleta prek Mure. 
Fantje  prišleka  spodijo  in  še  naprej  tekmujejo  za 
naklonjenost deklet, vendar jim ne uspe in dekleta odidejo 
z - muzikanti. Ljubezen dveh mladih z obeh strani Mure 
premaga vse ovire in omehča tudi največje nevoščljivce.
Čestitke  in  pohvala  župana  Občine  Veržej  Slavka 

Petovarja in navdušen aplavz publike ob koncu prireditve 
nedvomno  pomeni  priznanje  za  dosedanje  uspehe  FS 
Leščeček in močno vzpodbudo za nadaljne delo.

Prek Mure ljubezen cveti, Foto: Branko Košti

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

Drogi sosid dober den
Prizadevni člani KD Kajer iz Bučečovec so pripravili že 
drugo  odmevno  prireditev  v  letošnjem  letu.  Junija  so 
izvedli prireditev z naslovom S kajera vün potegjeno, na 
kateri  so  predstavili  nove  folklorne  kostime  in  knjigo 
Oblačilna in plesna dediščina Murskega polja. V nedeljo, 
21.  novembra popoldne,  so v dvorani  vaško gasilskega 
doma izvedli  že  deveto prireditev pod naslovom Drogi 
sosid dober den.

Mladi folkloristi KD Kajer, Foto: Branko Košti

Pripravili so pester program pesmi in plesa, v katerem so 
poleg domačih pevcev in plesalcev sodelovali še plesalci 

in  pevci  FS  Leščeček  iz  Veržeja,  Vaški  fantje  iz 
Ključarovec, pevke ljudskih pesmi iz Lipovec. Za humor 
je že po tradiciji poskrbel Marko Kočar, ki je v prleščino 
prevedel  deveto  božjo  zapoved,  "Ne  želi  si  svojega 
bližnjega  žene",  ker,  kot  pravi  Marko,  Prleki  deset 
zapovedi poznamo, samo ne vemo kaj pomenijo, zato se 
velikokrat  ne  ravnamo  po  njih.  Predsednik  KD  Kajer 
Zvonko  Šijanec  je  predstavil  tudi  prvi  zemljevid 
katastrske občine Bučečovci iz leta 1824, katerega so s 
predstavniki drugih društev iz kraja obesili na zid svojega 
doma.

Koordinatorka  Območja  izpostave  JS  RS  za  kulturne 
dejavnosti Mira Rebernik - Žižek je plesalcem FS Kajer 
podelila  Maroltove  srebrne  in  bronaste  značke,  katere 
Sklad podeljuje za več kot pet in deset let udejstvovanja v 
ljubiteljski folklorni dejavnosti.  Prireditve se je udeležil 
tudi župan Občine Križevci Branko Belec, kateremu so se 
organizatorji  zahvalili  za  najvišje  občinsko  priznanje  - 
Plaketo in listino Občine Križevci, ki so ga letos prejeli in 
mu  podarli  izvod  prvega  zemljevida  KO  Bučečovci  z 
željo, da ga izobesi v prostorih občinske uprave.

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



Štirje domovi starejših
Ob letošnji 9-letnici delovanja Doma starejših občanov v 
Ljutomeru je v torek, 23. novembra, v tem domu potekalo 
družabno srečanje stanovalk in stanovalcev štirih domov 
iz  pokrajine  ob  reki  Muri:  Dom  starejših  občanov 
Ljutomer,  Dom Janka Škrabana Beltinci,  Dom starejših 
Rakičan  in  DOSOR,  Dom  starejših  občanov  Radenci. 
Udeleženci srečanja, devetčlanske ekipe, so se pomerile 
tudi  v  rekreativno-športnih  igrah:  metanju  pikada, 
metanju žoge na koš in navijanju vrvi.

Igre  so  potekale  v  notranjih  prostorih  Doma  starejših 
občanov v Ljutomeru. Iz vsake ekipe so po tri tekmovalke 
oziroma tekmovalci sodelovali v eni izmed prej naštetih 
iger. Rezultati so se sproti zapisovali in na koncu sta si 
prvo mesto delili ekipi Doma starejših občanov Ljutomer 
in  Doma  Janka  Škrabana  iz  Beltinec,  a  ekipi  Doma 
starejših Rakičan ter DOSOR-ja sta si delili drugo mesto. 
Priznanja  je  vsem  ekipam  podelil  direktor  doma 

gostiteljev, univ.dipl.psih. Boris Sunko.

Ekipa DOSOR-ja, Foto: Filip Matko

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

Zlatica Becci odprla svoj atelje
V  hotelu  Radin  v  Radencih,  v  nekdanjih  prostorih 
zlatarstva,  je  9.  novembra  svoj  atelje  odprla  slikarka 
Zlatica Becci. Danes 62-letna slikarka, ki živi in ustvarja 
v Turjancih,  je  po rodu s Ptuja.  Končala je osnovno in 
poklicno trgovsko šolo,  nato pa še srednjo komercialno 
šolo v Murski Soboti.

Aleš Arih in Zlatica Becci, Foto: Filip Matko

Glas umetnosti jo je zvabil v svet in od leta 1970 do 1974 
je  obiskovala  likovno  akademijo  ABC v  Parizu  ter  se 
istočasno  izpopolnjevala  tudi  pri  profesorju  in 
akademskem  slikarju  Gašparju  Bolkoviću  -  Piku  v 
Nemčiji.  Tako  je  svojo  prvo  samostojno  razstavo 
pripravila leta 1974 v Ravensburgu v Nemčiji, po vrnitvi 
domov pa so sledile številne domače razstave, samostojne 
in  skupinske.  Doslej  je  v  svojem  slikarskem  opusu 
nanizala že 31 razstav.

Na  otvoritvi  njenega  samostojnega  ateljeja  v  Radencih 
(odprt bo ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 12. 
ure) je o njenem delu in slikanju ter številnih razstavah 
spregovoril direktor Pokrajinskega muzeja na Ptuju Aleš 
Arih,  otvoritve  pa  so  se  udeležili  številni  sorodniki  in 
prijatelji umetnice, ki so ji ob tem zaželeli veliko uspeha 
pri  nadaljnjem  umetniškem  ustvarjanju  ter  prodaji 
ustvarjenih del.

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

Šesti stand up večer z Vanči Žorž
Šesti v nizu stand up večerov Vstani gor Lotmerk, je bil namenjen Vanči 
Žorž.  Obiskovalci  so  še  enkrat  več  napolnili  restavracijo  hotela 
Jeruzalem, Vanči pa je navzoče nasmejala s svojim "FDV humorjem".
Večer  je  bil  dopolnjen  s  "Cocktail  partyjem",  kjer  je  Seba  pripravljal 
odlične  osvežilne  koktejle,  za  glasbeni  del  večera  pa  je  poskrbel  Zet 
Branko.

Stand  up  večere  skupaj  organizirajo  LTO  Prlekija  Ljutomer,  Hotel 
Jeruzalem  Ljutomer,  Prlekija-on.net,  Prleške  cejtnge,  Mediaart  in 

Vinoreja Kaučič. Sponzorja tokratnega večera sta bila Mitra Ljutomer in MediaArt Ljutomer.
Naslednji stand up večer bo 21. januarja 2011, ko v Ljutomer pride Vid Valič.

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



Nosite bremena drug drugemu
"Za  veselje  se  je  treba  marsikdaj  potruditi.  Tudi  na 
današnjem koncertu se bomo veselili in poskušali nositi 
bremena  drugih.  Počaščeni  smo,  da  se  skupaj  z  nami 
veselite tudi vi ter s svojo prisotnostjo izkazujete sočutje 
in  upanje  v  nove,  boljše  čase.  Da  bodo  naši  koraki 
lahkotnejši  in  naša  dejanja  obdana  z  močno  voljo,  da 
bomo zmogli  se  tudi  v  prihodnje  boriti  za  sočloveka". 
Tako so zapisali sodelavci Župnijske karitas Mala Nedelja 
v zloženki za dobrodelni koncert, 28. novembra, v Hotelu 
Bioterme pri Mali Nedelji, pod geslom "Nosite bremena 
drug drugemu".

Dvorana hotela je bila skoraj premajhna za obiskovalce iz 
številnih župnij  murskosoboške škofije,  ki so spremljali 
bogat kulturni program, s katerim so se predstavile vse 
župnije iz Dekanije Ljutomer, svoj del pa so prispevale 
ostale dekanije iz soboške škofije.

Prisotne  sta  nagovorila  murskosoboški  škof  msgr.  dr. 
Peter  Štumpf  in  mag.  Olga  Karba,  županja  občine 
Ljutomer. Sredstva, zbrana na koncertu, bo škof osebno 
izročil osemčlanski družini iz Župnije Mala Nedelja. Oba 

starša sta nezaposlena, očeta pri delu ovira tudi bolezen. 
Skrbita za šest otrok, štirje obiskujejo še osnovno šolo, 
dva pa srednjo. Z zbranimi sreditvi želijo urediti bivalne 
prostore v novozgrajeni hiši.

Škofijski klic dobrote pri Mali Nedelji, Foto: Branko Košti

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

4. razstava Tatjane Mijatović pri Sveti Ani
V  DOSOR-ju, 
Domu starejših 
občanov 
Radenci,  že 
drugo  sezono 
poteka likovna 
delavnica  za 
odrasle,  ki  jo 
vodi 
akademska 
slikarka,

        Tatjana in Dany, Foto: Filip Matko

magistrica  umetnosti,  Saša  Bezjak  iz  Gornje  Radgone. 
Pred  tem je  ta  delavnica  potekala  dve  sezoni  v  Gornji 
Radgoni  in  vsa  ta  leta  se  je  udeležuje  tudi  Tatjana 
Mijatović iz Radenec.

O tem pripoveduje voditeljica likovne delavnice: »Moja 
izkušnja  mentorstva  z  Jano  (Tatjano  Mijatović  !)  je 
fantastična. Take izkušnje oziroma takega napredka si pri 
svojem učencu želi vsak učitelj. To je največ, kar lahko 
dosežeš.  Kajti  Jani  je  postalo  slikarstvo  del  njenega 
življenja. Brez tega več ne gre… Največ, kar pri slikanju 
lahko dosežeš, je to, da sliko premagaš. Jana je na začetku 
velikokrat obupana, a ker vztraja, nastane odlična slika. 
Velikokrat  staro  sliko,  za  katero  meni,  da  je  slaba, 
preslika in tako doseže čudovite efekte, ki so naključni, a 
ker se je on odločila za njih, naključnost izgubijo. Da pa 
nastanejo,  je  pomembna  koncentracija.  Tisti  najlepši 
občutek,  ko  smo  del  slike,  ko  smo  noter,  ko  se  ne 
zavedamo,  da  slikamo,  ko  ni  časa,  ko  ne  vemo,  če  je 

minilo  pet  minut  ali  ena  ura  in  ko  nastanejo  odlični 
rezultati… Čeprav nima formalne slikarske izobrazbe, a 
je borka, se čez deset let spet vidimo, in ne boste verjeli, 
takrat bo Jana še bolj prepoznavna in bolj pomembna…«
Tako  je  na  prvi  pomladni  dan  letos  (21.  marca)  v 
DOSOR-ju  potekala  otvoritev  prve  povsem samostojne 
razstave likovnih del slikarke Tatjane Mijatovič, 47-letne 
gimnazijske maturantke in turistične delavke. Po dobrem 
mesecu  dni  je  za  še  en  mesec  svoja  dela  razstavila  v 
Domu za starejše v Gornji Radgoni. Ker se je udeležila 
likovne kolonije v Methansovi hiši na Zgornjem Dražen 
vrhu, je tam pripravila svojo tretjo samostojno razstavo 
avgusta in septembra letos. Naslovila jo je »Podzavest«. 
V  dneh  od  14.  do  17.  oktobra  je  bila  izpeljana  v 
Methansovi  hiši  na  Zgornjem  Dražen  vrhu  letošnja  2. 
Martinova kolonija – Sveta Ana 2010, ki jo je organiziral 
Danijel Ferlinc Dany. Te kolonije se je uspešno udeležila 
tudi  Tatjana  Mijatović  in  prišlo  je  do  dogovora,  da 
pripravi samostojno razstavo tudi pri Sveti Ani.

To  se  je  zgodilo  v  soboto,  27.  novembra,  ko  je  4. 
samostojno  razstavo  Tatjane  Mijatović  v  občinski  avli 
odprl  predsednik Turističnega društva Sveta  Ana Feliks 
Berič. Pred tem je v spremljajočem kulturnem programu 
nastopil  pevski  zbor  Slovenjegoriški  glasovi  pod 
vodstvom Alojza  Peserla.  Prireditev  je  povezovala  Lili 
Uroševič.
Razstava  slikarskih  del  Tatjane  Mijatović  bo  v  avli 
Občine Sveta Ana na ogled do konca januarja 2011.

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



O naših živalih - Pravilna prehrana mačke

Po Zakonu o zaščiti živali igra prehrana odločilno vlogo 
pri  pravilni  vzreji  mačk.  Če  mačko  hranimo  z  ostanki 
hrane  za  ljudi,  ne  le,  da  ne  upoštevamo  določil  tega 
zakona, temveč tudi tvegamo, da se žival zredi ali  celo 
zboli.
Sestavine človekove prehrane na noben način ne ustrezajo 
potrebam mačke, prekajene in močno začinjene jedi pa so 
sploh pravi strup za mačji želodec. 
Idealna hrana za mačke je sestavljena iz dveh tretjin mesa 
in  ene  tretjine  žitnih  izdelkov,  ki  prispevajo  balastne 
snovi, potrebne za prebavo. Če mačko hranimo izključno 
z mesom, lahko pride do poškodb skeleta,  saj  meso ne 
vsebuje dovolj kalcija. 
Bolj kot je jedilnik raznolik, manj je možnosti, da bi naša 
mačka trpela pomanjkanje določenih snovi. 
Najenostavnejša  in  hkrati  najzanesljivejša  rešitev  je 
pripravljena hrana, ki je naprodaj v najrazličnejših okusih, 
tako pa je tudi že poskrbljeno za raznolikost prehrane. 
Tudi če naš hišni tigrček veliko raje golta surovo meso, 
moramo vedeti,  da  je  kuhano bolj  zdravo.  Posebno pri 
hranjenju  s  surovo  svinjino,  drobovino  in  včasih  tudi 
govedino  obstaja  nevarnost,  da  meso  vsebuje 
povzročitelje  sicer  redke,  a  zelo  nevarne  aujeszkyjeve 
bolezni. To je bolezen, podobna steklini, ki se pri mačkah 
vedno  konča  s  smrtjo.  Zaradi  nevarnosti  salmonele 
moramo  tudi  perutnino  temeljito  prekuhati,  preden  se 
znajde v mačji skodeli. 
Mački nikakor ne smemo dajati perutninskih kosti, saj bi 
lahko povzročile notranje poškodbe. 
Pri jetrih bodimo skrajno varčni. Mačke sicer potrebujejo 
vitamin  A,  ki  ga  je  v  drobovini  precej,  a  prevelika 
količina tega vitamina lahko privede do zastrupitve. 
Ribe,  ki  vsebujejo  veliko  dragocenih  beljakovin,  lahko 
svojemu mucku ponudimo le dobro očiščene, popolnoma 
brez koščic. 
Če svoji mački želimo dobro, ji ne ponudimo skodelico 
mleka pač pa le  bistro  vodo.  Mleko je  sicer  zdravo in 
vsebuje  veliko  kalcija,  a  za  muce  ni  primerno,  saj  ne 
odžeja, pa tudi za mačji želodec ni dobro. Edina pijača, ki 
je za mačko primerna, je voda, ki jo mora imeti vedno na 
razpolago. 

Število in velikost obrokov

Mačji mladič
Praviloma mačjega mladiča hranimo 5-6 na dan. 
Seveda  je  pametno  uporabljati  hrano,  ki  je  narejena 
posebej za mačje mladiče, saj le ta vsebuje večje količine 
snovi, ki so za razvoj mladiča nujno potrebne. 

Odrasla mačka
Odrasli mački zadostujeta dva večja obroka dnevno. 
Nekatere  pasme  zahtevajo  zaradi  večje  aktivnosti  več 
obrokov,  kar  pa  lahko  preprosto  rešimo  s  tem,  da  ji 
nastavimo posodico s suho hrano in skodelico vode, ki ju 
ima vedno na razpolago. Takšne navade seveda ne bomo 
prakticirali, če ima naša mačka preveliko telesno težo. 

Breje  in  doječe  mačke  potrebujejo  več  hrane,  zato  jih 
seveda hranimo večkrat na dan. Normalno imajo povečan 
apetit in hrano zahtevajo same, tako zanje velja približno 
isto  število  obrokov kot  za  mladiče  –  3  do  5  obrokov 
dnevno. 

NAPOTKI ZA HRANJENJE – Deset osnovnih pravil 
1.Kupujemo  samo  pripravljeno  hrano  priznanih 
proizvajalcev. 
2.Mački ne dajemo hrane, pripravljene za pse ali  druge 
živali. 
3.Posoda in pribor za hrano naj bodo zmeraj čisti. 
4.Mački ne dajemo hrane, če sumimo, da je pokvarjena. 
5.Iz  ribjega  ali  piščančjega  mesa  previdno  odstranimo 
koščice. 
6.Hrana naj ima sobno temperaturo. 
7.Ko mačka neha jesti, hrano, ki jo je pustila, zavržemo. 
8.Skrbimo za mačkino težo in pazimo, da se ne zredi. 
9.Znova pogrete hrane ne dajemo nazaj v hladilnik. 
10.Če  mačka  24  ur  zavrača  hrano,  se  posvetujemo  z 
veterinarjem (op. velja za odrasle živali, pri mladičih čas 
vsaj razpolovimo). 
S pravilno prehrano bomo mački zagotovili boljše zdravje 
in posledično tudi manj obiskov pri veterinarju, zato pri 
hrani za mačke ne smemo gledati samo na ceno ampak 
predvsem na kvaliteto. 

Lilijana Grnjak
Društvo za pomoč živalim Prlekija



Pedali počivajo
6.  aprila  letos  so pričeli  z  vrtenjem pedalov  članice  in 
člani  kolesarske  sekcije  pri  Društvu  upokojencev 
Radenci, ki jih vodi Vikica Jakopec. Kot sama pravi, jim 
je bilo vreme naklonjeno in je zatorej njihova sezona bila 
kar dolga. Tedensko enkrat, ob četrtkih, so se podali na 
različne poti v bližnjo in daljno okolico domačega kraja. 
To so zabeležili 32-krat, ko so prevozili povprečno po 22 
kilometrov.

Poleg  tega  so  se  udeležili  še  udeležbo  na  večjih 
prireditvah: maraton pri Mali Nedelji (24 km), 30-letnica 
kolesarske sekcije Murska Sobota (32 km), kolesarjenje 
na  Vanečo  (40  km)  in  Martinovo  kolesarjenje  (22 
km).Tako lahko mirne vesti zapišemo, da so prevozili do 
25. novembra letos 822 kilometrov.

Zaključek kolesarske sezone so pripravili  v četrtek,  25. 
novembra,  ko  so  se  z  običajnega  zbornega  mesta  (pri 
servisu Mohor v Radencih) odpravili peš v DOSOR, Dom 
starejših  občanov  Radenci  (kjer  ima  svoje  društvene 
prostore  tudi  Društvo upokojencev Radenci)  ter  obujali 
spomine na letošnje prevožene kilometre. Vodja sekcije je 
vsem članom  sekcije,  teh  je  devet,  razdelila  reklamne 
majice Radenske, a predsednici društva Mariji Erveš ter 
podpredsedniku  (spodaj  podpisani)  reklamno  brisačo. 
Pedale  svojih »konjičkov« so torej  na koncu novembra 
prenehali poganjati, bodo jih pa ponovno pognali koncem 
marca ali v začetku aprila, odvisno od vremena, prihodnje 
leto.

Filip Matko

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. 

Rešitev  križanke  iz 
osme številke: Brentač v 
vinogradu.

Nagradi  iz  osme 
številke prejmeta:

Ludvik  Županec, 
Globoka - sladki paket

Boris  Prejac,  Maribor  - 
majica Prleške cejtnge

Nagrade  je  podarilo 
podjetje Progress.






