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Novemu letniku naproti...
Drage bralke, spoštovani bralci, za nami je 
leto prijateljevanja in druženja, za nami je 
projektno  delo,  ki  smo  si  ga  zadali  na 
začetku  poiskusnih  izdaj  naših  in  vaših 
Prleških  cejtng.  Pripravili  smo  deset 
številk, v uredniškem odboru se trudimo, 
da bomo v tem letu še boljši. Naše delo je 
bilo pestro in uspešno. Bilo je zanimivo, 
vsestransko, prijetno, presenetljivo, pa tudi 

zahtevno in naporno.

Kot  naši  bralci,  naročniki  ali  zgolj  simpatizerji  ste  nam 
vedno  pomagali  pri  ustvarjanju  naših  novic,  bodisi  v 
tiskanem ali elektronskem mediju. Vsekakor pa brez naših 
sponzorjev in donatorjev bi težko izpeljali zadane cilje, zato 
se vam na tem mestu iskreno zahvaljujemo za pomoč. Ker 
smo  zakorakali  v  novo  koledarsko  in  izdajateljsko  leto 
cejtng  pa  boste  v  naslednjih  dneh  prejeli  položnice  za 
stroške pakiranja in pošiljanja cejtng. Verjemite spoštovani 
bralci, da bo to simboličen znesek h kateremu lahko dodate 
tudi  prostovoljni  prispevek,  le  tako  si  bomo zagotovili  še 
nadaljnje  izhajanje  vašega  in  našega  skupnega  časopisa. 
Težko je orati ledino, a upamo, da bomo uspeli. Vljudno vas 
vabimo  k  soustvarjanju,  dovolj  je,  da  nas  pokličete  in  z 
veseljem  se  bomo  odzvali  povabilu,  poročali  v  Prleških 
cejtngah in  na elektronskem portalu  www.prlekija-on.net. 
Še vedno ste vabljeni, da nam pišete ali pokličete, če imate 
kar koli v zvezi z nastajanjem "Prleške knjige rekordov".

Na koncu vas le naj spomnim na Prešernov dan – Slovenski 
kulturni  praznik,  obiščite  katero kulturno prireditev  ali  pa 
svojo  drago  popeljite  na  koncert  ali  večerjo  ob  dnevu 
zaljubljenih – Valentinovem. Vse kar koli nisem zajel v teh 
vrsticah bo podal odgovorni urednik Prleških cejtng.

Srečko Lukovnjak Kramberger
urednik

Še beseda ali dve
Tudi v mojem imenu se vsem zahvaljujem, ki ste kakorkoli v 
prvem letu prispevali k ustvarjanju naših cejtng. Dodal bi še 
samo  to,  da  boste  od  te  številke  naprej  v  cejtngah  našli 
koledar prireditev v naši okolici, saj sta se ustvarjanju cejtng 
pridružila Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer 
in  Javni  sklad  RS  za  kulturne  dejavnosti  -  Območna 
izpostava Ljutomer.

S  tem  smo  razširili  tudi  uredniški  odbor,  v  naslednji 

številkah pa bomo skušali novice tudi bolj kategorizirati.

Iz uredništva vas do naslednjič lepo pozdravljamo in vam 
želimo prijetno branje naših cejtng tudi v tem letu.

Glavni in odgovorni urednik
Dejan Razlag

Malo prleščine
BLÜZI, BLIZI - blizu;
CIRKL - šestilo;
ČREPJE - črepinje;
DÜLEC - ustnik;
FORBA - barva;
GÜRIKA - igrača;
HOLCHÜTA - drvarnica;
JOFKATI - stokati;
KREDI - pripravljeno;
MOLAR - pleskar;
OPET - že spet;
REST - zapor;
SKLEČKA - posodica;
ŠMUGLATI - tihotapiti;
TAŠKA - torba;
TÜREN - zvonik;
VGLIHNO - enako;
ZIHER - sigurno;
ŽMOC - mast;

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.

Prleške  cejtnge -  brezplačen izvod,  medij  je  vpisan  v razvid medijev,  ki  ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije, pod zaporedno številko 1529.

Uredniški odbor: Dejan Razlag (glavni in odgovorni urednik), Srečko Lukovnjak Kramberger, Stanislav Kaučič, Milan 
Belec,  Bojan  Pintarič,  Gregor  Žižek,  Mira  Rebernik  Žižek  ● Zunanja  sodelavca: Branko  Košti,  Filip  Matko
● Lektoriranje: Dejan Razlag ● Prelom in oblikovanje: Dejan Razlag ● Trženje: Bojan Pintarič, 040 345 350 ● Tisk: 
DB Bauer Branko s.p., Brezovci 54, 9201 Puconci ● Naklada: 1000 izvodov

Izdajatelj in naslov uredništva: StudioEfekt, Dejan Razlag s.p., Spodnji Kamenščak 16b, 9240 Ljutomer, 041 956 530

Naslovnica: Ob slovenskem kulturnem prazniku, Foto: Dejan Razlag



Podelili priznanja najboljšim športnikom leta 2010
V četrtek, 20. januarja, je v Hotelu Jeruzalem v Ljutomeru, 
Športna  zveza  Ljutomer  že  41-ič  razglasila  najboljšega 
športnika,  športnico,  perspektivnega  mladega  športnika  in 
športnico,  športno  društvo  in  šolsko  športno  društvo. 
Športnica leta 2010 je Urška Potočnik, športnik pa Andrej 
Gorjak, priznanja jima je podelila županja Občine Ljutomer, 
mag. Olga Karba.

Poleg  navedenih  nazivov  so  priznanja  podelili  tudi 
športnikom in športnim delavcem, ki so s svojimi rezultati in 
delom  bistveno  prispevali  k  dviganju  kakovosti  športa  v 
občini, ime naših občin pa promovirali  širom Slovenije in 
večkrat tudi zunaj naših meja.

Zbrane  so  najprej  nagovorili  Branko  Žnidarič,  sekretar 
Športne zveze Ljutomer, Alojz Vogrinec, predsednik Športne 
zveze Ljutomer, mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer 
in Slavko Petovar, župan Občine Veržej.

Priznanje  za  Šolsko  športno  društvo  2010  je  dobilo  ŠŠD 
Veržej, Športno društvo 2010 pa je dobila Judo sekcija TVD 
Partizan  Ljutomer.  Priznanja  so  podelil  predesdnik  Sveta 
Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino 
Ljutomer Marko Jerebič.

Posebna  priznanja  za  športne  dosežke  so  prejeli  Aleš 
Vrbančič, Jan Žibrat, Andi Vuk, OŠ Ivan Cankar Ljutomer, 
Uroš Vrbančič in Niko Šoštarič. Priznanja je podelil sekretar 
Športne  zveze  Ljutomer  in  podpredsednik  Olimpijskega 
komiteja  Slovenije  -  združenja  športnih  zvez  Branko 

Žnidarič.

Športniki leta 2010 z županjo, Foto: Dejan Razlag

Perspektivni športnik leta 2010 je Uroš Hlebec, športnica pa 
Tanja Vrbjak. Priznanje sta prejela iz roka predesdnika ŠZ 
Ljutomer Alojza Vogrinca.

Med podelitvijo je potekal tudi kulturni program Glasbene 
šole Slavka Osterca Ljutomer, kjer so na harmoniko zaigrali 
Jaka  Žunič,  Davor  Rus,  Mario  Kosmajer  in  Aleksander 
Miholič, najmlajši, 1. razred baleta pa so prikazali Starinski 
ples,  koreografijo  zanj  je  pripravila  mentorica  Ana  Tina 
Petkovšek.

Pred  podelitvijo  je  športnike  sprejela  tudi  županja  Občine 
Ljutomer mag. Olga Karba v županatu Mestne hiše.

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

Županje v Ljutomeru o politiki enakosti spolov
V  četrtek,  13. 
januarja,  so  se  v 
Ljutomeru  na 
pobudo  Urada  za 
enake  možnosti, 
srečale  slovenske 
županje,  kot 
gostiteljica,  županja 
občine  Ljutomer 
mag.  Olga  Karba, 
županja  Črne  na 

Koroškem Romana Lesjak, županja Majšperka dr. Darinka 
Fakin,  županja  Metlike  Renata  Brunskole,  županja 
Šmarjeških Toplic mag. Bernardka Krnc, županja Črnomlja 
Mojca  Čemas  Stjepanovič  in  županja  Nazarja  Majda 
Podkrižnik.

Slovenijo sicer  v 210. občinah, vodi le 10 županj,  prvega 
delovnega sestanka županj pa se je udeležilo sedem. Županje 
Dravograda (Marijanca Cigala), Kobarida (Darja Hauptman) 
in Semiča (Polonca Kambič) so se udeležbe opravičile.

V  Uradu  za  enake  možnosti  s  srečanji  želijo  spodbuditi 
vključevanje  vidika  enakosti  spolov  v  politiko  na  lokalni 
ravni. Kot enega izmed načinov vidijo prav v neformalnem 
povezovanju županj in vnašanje dobrih praks v občine, ki jih 

vodijo ženske. To povezovanje bodo skušali izvesti v obliki 
enega do dveh srečanj  letno,  katero bo gostila  ena izmed 
občin,  katero  vodi  ženska.  Pokroviteljstvo  nad  prvim 
srečanjem  so  tako  prevzeli  v  občini  Ljutomer,  kjer  so 
prepričani,  da  lahko  v  občinah,  ki  jih  vodijo  županje, 
pokažejo, da je enakost spolov pomembno področje lokalne 
politike ter da je možno že z majhnimi ukrepi prispevati k 
spoštovanju in udejanjanju politike enakosti spolov.

Županje so v Ljutomeru najprej opravile s kosilom, nakar je 
sledila  predstavitev  politike,  podatkov in  izzivov  enakosti 
spolov,  položaj  žensk  v  Sloveniji,  smernice  EU  na  tem 
področju  ter  nekaj  primerov  možnega  vključevanja  vidika 
enakosti  spolov  v  politike  na  lokalni  ravni,  ki  ga  je 
predstavila  mag.  Tanja  Salecl,  direktorica  Urada za enake 
možnosti.

Ob  predstavitvi  se  je  razvila  tudi  zanimiva  debata,  vse 
županje pa so se bolj ali manj strinjale, da je ženskam kljub 
vsej enakopravnosti, enakim pravicam, še vedno težje najti 
zaposlitev  kot  moškim ter  da  bo  preteklo  še  veliko  vode 
preden bosta spola v tem smislu enaka. To se pozna tudi v 
politiki,  a  so  županje  dokaz,  da  se  cilj  lahko  doseže  z 
vztrajnostjo in trdim delom.

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



Občinski odbor Rdečega križa Ljutomer v novih prostorih
V  zadnjih  dneh  preteklega  leta  se  je  sedež  Občinskega 
odbora  Rdečega  križa  Ljutomer  preselil  v  nove  prostore. 
Sedaj  jih  najdete  na  Kajuhovi  ulici  –  nekdanja  trgovina 
Kolonial,  Mercator-ja.  Tu  so  pridobili  nove  prostore  s 
skladiščem, pisarno in predavalnico za učenje prve pomoči.

Veronika Bogdan
predsednica OO RK Ljutomer

Pred kratkim je KO Rdečega 
križa  Železne  Dveri  podelila 
članom  krvodajalcem,  ki  so 
večkratno  darovali  kri 
priznanja  ter  plakete.  Na 
svečani  podelitvi  sta  bili 
prisotni  predsednica 
Občinskega  odbora  RK  ga. 

Bogdan Veronika in sekretarka Maša Germšek. Za 50 krat-
no  darovanje  krvi  sta  prejela  priznanji  Janez  Žabota  in 

Srečko Lukovnjak, 40 krat je daroval kri Anton Bezjak, po 
30  in  več  krat  sta  darovala  Anton  Fekonja  in  Tonček 
Mihorič.  Ostali  krvodajalci  bodo  prejeli  priznanja  na 
vsakoletnem srečanju krvodajalcev v Veržeju. 

Po besedah predsednice Dragice Kocjan je krajevni odbor 
RK  deloval  po  smernicah  občinskega  odbora  kateremu 
aktivisti vedno stojijo v pomoč. V prednovoletnem času so 
obiskali  vse  starejše  v  krajevni  skupnosti  in  jim  izročile 
priložnostne  pakete.  Prav  tako  pa  pomagajo  ostarelim  in 
pomoči  potrebnim  v  obliki  paketov  in  morebitnih  drugih 
naravnih  nesrečah.  Ob  tej  priložnosti  so  aktivisti  KO 
pregledali delo v preteklem letu in naredili plan dela za to 
leto. Želijo si še večjega sodelovanje s člani in druženja ob 
dnevu krvodajalcev.  Pozivajo  vse  ljudi  dobre  volje,  da  se 
pridružijo  krvodajalcem,  hvaležni  jim bodo za to  humano 
delo.

Srečko Lukovnjak Kramberger

Obrtniki urejajo sobe otrokom Dolamičevih
V nekaterih medijih smo v preteklih dneh zasledili novico o 
humanitarni  akciji  Območne  obrtno-podjetniške  zbornice 
Ljutomer in Škofijske karitas Murska Sobota, s katero bodo 
uredili  podstrešje  stanovanjske  hiše  Dolamičevih  v 
Drakovcih  za bivanje  otrok.  Osemčlanska  družina  prebiva 
sicer v novi hiši, ki pa je zaradi pomanjkanja niso v stanju 
dokončno urediti za bivanje, saj sta oba starša brezposelna.
Šest  otrok,  dva srednješolca in  štirje  osnovnošolci  nimajo 
primernih prostorov za bivanje in učenje.

Začetek  akcije  sega  v  lanski  november,  ko  je  Škofijska 
karitas izvedla dobrodelni koncert Klic dobrote v Biotermah 
pri  Mali  Nedelji,  pozneje  pa  je  k  projektu  povabila  OOZ 
Ljutomer. Nekateri člani zbornice in tudi dva, ki nista člana, 
so se dobro odzvali.

V  vmesnem  času  so  pripravili  projekte  in  izbrali 
najugodnejše  ponudnike,  zbrali  so  tudi  donacije  svojih 
članov v delu in materialu v višini pet tisoč evrov. Škofijska 
karitas Murska Sobota je za izvedbo projekta doslej zbrala 
šest  tisoč  evrov.  Predračunska  vrednost  del,  ki  zajema 
postavitev  vmesnih  sten,  stropov  in  stavbnega  pohištva, 
strojne  in  električne  onštalacije  ter  izdelavo  ometov  in 
tlakov,  znaša  19.800  evrov.  Zajeta  niso  mizarska  dela, 
keramika, podi in radiatorji.

Ob nedavnem obisku Dolamičevih smo ugotovili, da so dela 
že  v  polnem teku.  Prisotni  so  bili  tudi  vsi  glavni  akterji 
akcije:  generalni  tajnik  Škofijske  karitas  Murska  Sobota 
Jožef  Kociper,  predsednik  Območne  obrtno-podjetniške 
zbornice Daniel Zelko in vodja gradbenega odbora Ludvik 
Vogrinec.  Zavzetost  vseh  odgovornih  in  delavcev  na 
gradbišču zagotavlja, da bodo načrtovana dela opravljena do 
roka,  za  katerega so določili  sredino meseca marca.  Želja 
organizatorjev  je,  da  se  humanitarni  akciji  odzovejo 
posamezniki in organizacije, ki jim dohodki to omogočajo, 
saj želijo prostore v velikosti 80 kvadratnih metrov urediti 
do vselitve.

Hiša Dolamičevih, Foto: Branko Košti

Vsi,  ki  želijo  po  lastnih  možnostih  prispevati  za  ureditev 
bivanjskih  razmer  otrok  družine  Dolamič,  lahko  sredstva 
nakažejo  na  poseben  transakcijski  račun  številka  24900-
8010038322,  odprtem  pri  Raiffeisen  banki  s  pripisom 
"namen za družino Dolamič".

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

Popravek iz številke 10
V  10.  številki  smo  na  strani  9  pri  članku  Božično  - 
novoletni koncert Orkestra slovenske policije zapisali, da si 
v priloženem videu lahko ogledate  del  koncerta,  kjer sta 
skupaj  z  orkestrom  Sveto  noč  zapela  Darja  Švajger  in 
Matjaž Mrak.

Videa si v cejtngah seveda ne morete ogledati, ogledate pa 
si  ga  lahko  na  portalu  Prlekija-on.net  v  istoimenskem 
članku.

Dejan Razlag



Spomini na The Beatles in Johna Lennona na Cvenu
Sem generacija tistih,  ki  smo odraščali  v času,  ko je k 
nam prišel roken rol, ki je v tistih časih pri mladih vzbujal 
zanimanje  in  nam  dajal  idole  izvajalcev  poskočne  in 
mladostne  glasbe.  Ta  zvrst  glasbe  je  v  takratni 
Jugoslovanski  prostor  prišla  iz  Amerike  in  bila 
priljubljena  med  mladimi.  Pred  mesecem  smo 
zaznamovali 50 let od ustanovitve skupine The Beatles in 
30  let  od  smrti  legendarnega  člana  skupine  Johna 
Lennona. Usoda je pač hotela, da ga je v štiridesetem letu 
starosti ustrelil njegov oboževalec. Ker spomini bledijo in 
normalno je, da ljudje določene stvari pozabljamo, se spet 
nečesa bežno spominjamo, tisto kar ni v naši bližini toliko 
redkeje  –  a  ponekod  se  spomini  ohranjajo,  negujejo, 
rastejo in nadgrajujejo.

Branko Marinič, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

S  takšnimi  zanimivimi,  vsestranskimi,  prijetnimi, 
presenetljivimi,  pa  tudi  zahtevnimi   in  tu  ter  tam 
napornimi spomini – kar je čisto normalno in povprečno 
se ukvarjata Branko in Andrej Marinič s Cvena. Povsem 
po naključju sem izvedel, pa čeprav se poznamo že nekaj 
let za njun skupni mladostni glasbeni idol Johna Lennona 
in skupino The Beatles. Njun skupni konjiček ju spremlja 
iz  osnovnošolskih  let  in  traja  čez  35  let  in  zbirke  v 
domačem  arhivu  se  še  zmerom  polnijo.  Kot 
osnovnošolca,  brata  sta  se  kar  zaljubila  v  rokenrol  in 
svoje  idole  Beatlov;  Paula  McCartneya,  Ringo  Starra, 
Georga Harrisona in Johna Lennona. Takrat sta za razliko 
od svojih  vrstnikov pričela  zbirati  glasbene plošče,  vso 
pisno  gradivo  te  popularne  skupine,  posterje,  portrete, 
slike….pa seveda male ter velike LP plošče. Vsa žepnina 
in  pozneje  že  kakšen  zaslužen  novčič  je  šel  za 
gramofonske  plošče,  katerih  je  26  malih  in  23  velikih 
glasbenih  albumov.  Torej  vse  izdaje  skupine  Beatlov. 
Branko  mi  pove,  da  je  bila  skupina  ustanovljena  v 

šestdesetih letih preteklega stoletja, njihova prva plošča je 
bila izdana v letu 1962 z naslovom Love ME DO/PS, prvi 
veliki album pa je izšel leto pozneje. Podrobno pozna in 
spremlja  njihovo  pot,  danes  pa  spremlja  poti  njihovih 
potomcev. Zlasti rad spremlja, in zbira vso pisno gradivo 
še  živečih  dveh  članov  skupine  Paula  in  Ringa.  Kot 
zanimivost pove, da je žena Linda Paula McCartneya hči 
slavnega izumitelja filma v zvitku ter prve kamere Kodak 
gospoda Georga Eastmana. Kodak se je obdržal na tržišču 
še danes kot proizvajalec fotografske opreme. V zbirki je 
natanko 270 različnih dokumentov,  ki  so oštevilčeni  in 
spravljeni  v  mapah.  Prvi  ohranjeni  slovenski  časopisni 
članek  je  iz  leta  1963,  vso  gradivo  je  urejeno  in 
arhivirano.  V  zbirki  je  nekaj  posterjev,  nekateri  tudi 
uokvirjeni.  Večino  glasbenih  plošč  sta  kupila  v 
ljutomerski blagovnici, ko še je imela glasbeni oddelek. 
Spomni  se,  da  sta  eno  "LP-ejko"  kot  se  je  nekoč 
popularno reklo glasbenim ploščam nabavila celo v Srbiji 
v Kragujevcu. Da bi lahko danes poslušala to glasbo sta 
prenesla glasbo iz vseh teh plošč na sodobnejši medij in 
je v zbirki 17 CD-jev.

Prav gotovo vas zanima s čim se še danes ukvarjata. V 
prostem času si Andrej z veseljem prižge star gramofon 
ob  prebiranju  njemu  najljubših  Sportskih  novosti  in 
Ekipe.  Če  ste  kakšno  športno  novico  ali  fotografijo 
zamudili  jo boste pri  njem prav gotovo  našli  saj hrani 
vsako številko še najmanj pol leta po izidu, nasmehne se 
in  pove,  da  nikoli  se  ne  ve  če  boš  potreboval  kakšen 
podatek. Oba sta aktivna športnika v ŠD Cven. Andrej, ali 
kot  ga  kličemo Šurjak  je  nogometaš,  no  ja  sedaj  že  v 
veteranski ekipi, Branko pa vnet ribič. Če lovi ribe v vodi 
ali one na ……,  no ja saj veste katere pa boste morali 
njega  vprašati.  Rad  se  spominja  nekdanjih  sindikalnih 
delavskih športnih iger, ko je ljutomerski hotel, ko je bil 
še  pod  Radensko  pobiral  največja  odličja.  Ob  tej 
priložnosti pa samo v opomin tistim, ki morda imate kar 
koli  od te legendarne skupine in vam ne služi svojemu 
namenu, da podarite v to zbirko.

Drage  bralke,  spoštovani  bralci,  ponosni  smo lahko na 
takšne Prleke, ki jim odnos do pretekle zgodovine nekaj 
pomeni. Če ste morda med njimi se nam oglasite, ali pa 
nas tisti, ki zanje veste obvestite in jih bomo z veseljem 
obiskali.

Srečko Lukovnjak Kramberger

PGD  Gresovščak  vabi  svoje  člane  in 
simpatizerje  gasilcev  na  61.  Občni  zbor 
društva, ki bo v soboto, 5.02.2011 ob 17. uri v 
prostorih Turistične kmetije Frank - Ozmec v 
Slamnjaku.  Po  občnem  zboru  bo  družabno 
srečanje ob ansamblu Zlati dečki.



EKO Prlekija - Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij
Zdrava ekološko pridelana hrana je temelj naše prihodnosti. 
Čeprav  prebivalci  naše  okolice  ne  posvečajo  dovolj 
pozornosti ekološko pridelani hrani, so se nekateri kmetje iz 
naše pokrajine odločili pridelovati ravno ekološko hrano.

Pogostitev  na  konjskih  
dirkah 

Z  namenom  osveščanja 
potrošnikov  in  lažjega 
nastopanja  na  trgu  so  se 
odločili  in  leta  2009 
ustanovili  Društvo  za 
promocijo prleških kmetij 
in  ustanovili  skupno 
znamko  LAS  Prlekija.  V 
društvo  je  včlanjenih  že 
25  kmetij  iz  skoraj  vseh 
prleških občin. Prioritetna 
naloga  društva  je 
uveljavitev  skupne 
blagovne  znamke,   kakor 

tudi  osveščanje  prebivalstva  ter  spodbujanje  le  teh  k 
uživanju ekološko pridelane hrane. Želja društva je ekološke 
pridelke vpeljati  v prehrano naših otrok v šolah in  vrtcih. 
Med  promocijske  aktivnosti  pa  organiziranje  delavnic  o 
pomembnosti ekološke prehrane naših otrok, za zaposlene in 
starše.  Aktivnost  društva  se  kaže  tudi  ob  prisotnostih  na 
raznih prireditvah kjer osveščajo obiskovalce in promovirajo 
ekološke  pridelke.  Pomoč  pri  prodaji  izdelkov  njihovih 
članov   je  pomemben  del  njihovega  delovanja  čeprav 
ekološke kmetije večino pridelkov prodajo doma ali pa na 
tržnicah nekaj pa tudi po specializiranih trgovinah. Njihovi 
člani  pokrivajo  različne  panoge  kmetijstva:  poljedelstvo, 
vrtnarstvo,  sadjarstvo,  vinogradništvo,  govedoreja, 
perutninarstvo in pa čebelarstvo.  Ob tej širini so sposobni 
organizirati pestre in okusne pogostitve na raznih sprejemih, 
katere  bodo  obiskovalcem  sigurno  ostale  v  spominu. 
Organizirajo pa tudi ekskurzije na kmetijah članov.

Narava nam da vse kar potrebujemo za preživetje, bodimo ji 
hvaležni,  poskusimo jo  ohraniti  in  zavedajmo se   da  ima 
ekološko kmetovanje  pri tem velik pomen.

EKO Prlekija

Zeleni nasvet
V začetku februarja  je pravi  čas,  da toplo gredo ponovno 
uredite  in  v  njej  začnete  sejati  bolj  odporne  rastline.  Na 
toplem in sončnem mestu lahko že sejete vrtnine za pripravo 
sadik. Vso zgodnjo zelenjavo ter papriko in paradižnik lahko 
posejemo v  lončke  na  okenskih  policah.  Solato  posejemo 
nekoliko  kasneje,  saj  potrebuje  za  razvoj  do  velikosti, 
primerne za presajanje na gredo, precej manj časa. Prezimne 
rastline  dognojimo  z  dušikom.  Rožmarin  in  lovor  zgodaj 
odganjata,  zato  pri  teh  rastlinah  pazimo  na  pojav 
škodljivcev.

V  sadnem  vrtu  tla  ob  deblih  pognojimo  s  kalijem  in 
fosforjem  ter  jih  prekrijemo  s  kompostom.  Opravljamo 
zimsko rez. Odstranjujemo veje, ki jih je zima poškodovala. 
Konec  februarja  lahko  na  sadnem  drevju  opazite  jajčeca 
škodljivcev kot so listne uši, kapar ter rdeča sadna pršica. Na 
osnovi  opažanj  je  potrebno  kasneje  škodljivce  primerno 
zatirati.  Konec  meseca  sadimo  jagodičevje  in  tiste  vrste 
sadnega drevja, ki odžene zelo zgodaj. Pri tem upoštevajte 
dejstvo,  da tla  ne smejo biti  zmrznjena.  Obrezujemo živo 
mejo,  okrasne  grmovnice,  zgodnje  vrtnice,  pri  ribezu  pa 
porežemo vršičke.

Ker smo še v zimskem času in nam preostaja lesni pepel v 
pečeh na trda goriva, ki je dobro kalijevo gnojilo in deluje 
zelo hitro ga lahko uporabljamo tudi v sadnem vrtu. Pepel pa 
tudi  rahlja  zemljo  ga  priporočajo  strokovnjaki,  da  ga 
uporabljamo  na  težjih  tleh.  Spomladi  ga  potrosimo  na 
prekopano gredo nato pa zagrebemo v zemljo. Lahko ga tudi 
sproti odlagamo na kompostni kup in gnojimo s kompostom. 
V  zmernih  količinah  lahko  lesni  pepel  potrosimo  okrog 
sadnega drevja. Težko je navesti  točno količino, vendar je 
boljše  manj  v  več  delih.  Nekateri  ga  uporabljajo  za 
preganjanje bolhačev  mnogih kapusnic, zato jih zaprašujejo 

s pepelom. V takšnem primeru imamo dvojno delovanje.

Pa  še  ljudska  modrost;  pretopel  in  nepobeljen  januar  ne 
obeta nič dobrega. "V prosincu toplota, v svečanu (februar) 
mrzlota."

Srečko Lukovnjak Kramberger



Ali vinogradniki januarja počivajo?
Po  vsem  navdušenju  nad  veselim  decembrom  in  vsemi 
popitimi  peninami  bi  si  mislili  da  vinogradniki  januarja 
počivajo. Ampak je ravno nasprotno.

Januarski grozd

Že  prvi  dan  novega  leta  so  se  pri 
vinogradniški  družini 
VINOrejaKAUČIČ  odločili  da  bodo 
trgali  zadnje  grozde  letnika  2010  in 
sicer  sorte  Renski  Rizling,  s  tem  v 
kleti  izpolnjujejo  zastavljeni  cilj  cele 
palete vin Renskega rizlinga.

14. januar bo pa dan katerega  si bo zapomnila Belokrajnka 
Simona  Žugelj  saj  so  jo  okronali  za  15  vinsko  kraljico 
Slovenije.

22.  januar  je  dan  ko  pri  Kosovih  tradicionalno  trgajo 
grozdje za Erazmovo vino,  letos bo to Laški Rizling.
 Jaz pa sem na ta dan opravil "Vincekov obred"
Ob tem bi vam radi iz uredništva vinskega kotička zaželeli 
čim več postavljenih vprašanj za vina katera boste zaužili v 

letu 2011.

Naslednjič pa zopet vinska zgodba z degustacijo enega od 
prleških vinarjev.

enPRLEKpač

Vincekof obred
Tak  kak  po  stori  navodi,  sem  (22.01.2010  Vincekovo)  v 
goricah  zreza  3  trse,  enega  za  OČA,  enega  za  SINA,  pa 
enega za SVETEGA DUHA.
V vazo sen prnesa tri rozge ka bomo že za vűzen znali kakša 
de letina, te pa sen poja falat klobose kak se po stori navodi 
spodobi. Večer sen še s pedoši ša v pivnico, ki smo probali 
vino iz vsakšega soda, na Vincekovo pač nesmiš son v klet.
Že na hitro smo grotali "künštne" tak ka so opale ideje kerih 
se nebi sramüvali nitii naši ministri.
Po se je izkozalo ka so naši kletori naredli grozno veko delo 
sej je vino navklüb slabemo vremeni odlično.
Vüpan ka de še več takših večerof.
Tak VINCEK je odiša ze pa se lehko v GORICAH začne z 
delon.

enPRLEKpač

Rogljičkove dobrote odslej tudi v Avstriji
Podjetje Rogljiček iz Pristave, ki je v lanskem letu bilo tudi 
nominirano  za  Dravsko-pomursko  gazelo,  bo  odslej  svoje 
dobrote  ponujalo tudi  na avstrijskem trgu,  saj  so nedavno 
sklenili posel z verigo trgovin v Avstriji, kamor bodo začeli 
dobavljati v začetku januarja. Njihov dolgoročni cilj je tudi 
širitev čez meje na Hrvaško, Nemčijo in Italijo.

Podjetje Rogljiček ima svoje začetke v letu 1997, ko se je 
Marsel Šalamon s soprogo Tanjo odločil, da svoje spretnosti 
uveljavi na samostojni podjetniški poti. V zadnjih šestih letih 
delovanja je Rogljiček postal vodilno podjetje na področju 
peke peciva in unikatnih tort pri nas. Za še hitrejši prodor na 
tuje  trge,  v  podjetju  načrtujejo  tudi  gradnjo  robotizirane 
proizvodnje slaščic, s katero bo linija tisočkrat zmoglivejša 
od zdajšnje in bo največja tovrstna v Sloveniji.

V  načrtovanju  je  tudi  širitev  svojih  slaščičarn  po  večjih 
mestih v Sloveniji in gradnja butičnega hotela v Ljutomeru 

že  v  letošnjem  letu.  Rogljiček  svoje  izdelke  dostavlja  v 
trgovine Tuš,  Petrolove črpalke,  Mercatorjeve franšize,  po 
naročilu  pa  tudi  drugod  po  Sloveniji.  Za  tekoče  leto  v 
podjetju načrtujejo vsaj 30-odstotno rast.

Olga Karba, Marsel in Tanja Šalamon
Dejan Razlag

Delni Sončev mrk smo lahko opazovali tudi v Prlekiji
V torek, 4. januarja smo lahko v Sloveniji opazovali delni Sončev mrk. Nad Ljutomerom je žal bilo oblačno in megleno 
vreme, zato se mrk ni videl, videl pa se je iz višje ležečih krajev. Naše fotografije so nastale na Sp. Kamenščaku.
Sonce, Luna in Zemlja so se na isto premico poravnali med 07:40 in 11:00. Vrhunec je mrk dosegel okrog 9. ure, ko je bilo 
zakrite okrog 70 odstotkov površine Sonca. Naslednji Sončev mrk bo v naših krajih viden šele leta 2015.

Potek od 8:41 do 9:17 ure viden pri nas,
Foto: Dejan Razlag

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



Risba Maše Munda bo krasila CD Aleksandra Mežka
Lani novembra je Osnovno šolo Mala Nedelja obiskal znan 
slovenski  glasbeni  ustvarjalec  Aleksander  Mežek.   Učenci 
šole  so  likovno  ustvarjali  na  njegovo  glasbo,  povezano  s 
projektom  Podarjeno  srcu,  ki  je  Mežkov  avtorski  projekt 
izpred skoraj dvajsetih let.

LP  s  tem  naslovom  je  izšel  tik  pred  razglasitvijo 
samostojnosti  slovenske  države  in  ga  tvori  cikel  osmih 
pesmi,  posvečenih  naši  deželi,  materi,  prijatelju,  pesniku, 
staremu  muzikantu,  Ljubljani,  morju  in  se  zaključi  z 
uspavanko.  Kot  svojevrstno  darilo  ob 20.  rojstnem dnevu 
domovini  bo avtor  v  juniju  2011 skladbe  z  LP-ja  izdal  v 
obliki CD-ja, kateremu bo priložena knjižica notnih zapisov 
pesmi,  ki  so  jih  ilustrirali  slovenski  osnovnošolci  in 
srednješolci.  Notni  zapis  skladbe  Stari  muzikant,  na temo 
katere so risali malonedeljski učenci, bo krasila risba učenke 
1. razreda OŠ Mala Nedelja Maše Munda. Maša s CD-jem Aleksandra Mežka, Foto: Branko Košti

Branko Košti

Skrb za ptice pozimi

Otroci v vrtcu, Foto: Vrtec Cezanjevci

V vrtcu Cezanjevci smo si za prednostno nalogo izbrali skrb 
za ptice  pozimi.  Prijavili  smo se  na natečaj  Modri  Jan in 
ravno v času, ko smo prejeli Zeleni nahrbtnik, prejeli paket z 
vsemi  pripomočki  za  izdelavo  lesene  ptičje  krmilnice. 
Skupaj z otroki smo krmilnico izdelali, jo pobarvali in nato 
obesili  na  drevo,  ki  ga  lahko  opazujemo  skozi  okno 
igralnice. S skupnimi močmi smo krmilnico naredili, otroci 
so jo z različnimi barvami pobarvali, kasneje pa smo jo na 

bližnje drevo tudi obesili.

Izdelali  smo  tudi  tabelo  in  dnevno  opazovali  in  beležili, 
kateri ptički so obiskali krmilnico. Otroci so redno opazovali 
krmilnico in lepili sličice v tabelo. Ugotovili smo, da se v 
naši  krmilnici  največ  prehranjujejo  vrabčki,  nekaj  je  bilo 
tudi siničk.

Naučili  smo se  Vrabčkovo zimsko pesem in  slikali  ptičjo 
krmilnico  in  ptičke  z  ogljem.  V  literaturi  smo  iskali 
informacije o ptičkih, ki prezimijo zimo pri nas.

Odpravili smo se tudi na daljši sprehod, kjer smo opazovali 
in  poslušali  ptice.  Videli  smo  siničke,  vrabčke  in  golobe. 
Dogovorili smo se, da bodo otroci hrano za ptičke prinašali 
redno v vrtec. Ob prinašanju hrane so otroci tudi ugotovili, s 
čim se ptički najraje prehranjujejo.

Ob izvajanju nalog so otroci spoznali pomen skrbi za ptičke. 
Večina  otrok  ima tudi  doma krmilnico in  za  ptičke redno 
skrbi.

Brigita Petek, Simona Bratušek
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Nastop otrok za dedke in babice v Stročji vasi
V četrtek, 13. januarja je bila Osnovna šola Stročja vas polna dedkov in babic. 
Osnovnošolci iz prvega in drugega razreda so povabili svoje dedke in babice ter 
jim pripravili prav poseben dopoldan. Prikazali so, kaj so se naučili in prikazali 
pesem, igro ter ples. Lepo je bilo opazovati spretnost mladih kratkohlačnikov.

Na licih se je prikazala tudi solza. Spoznali smo, da naši vnuki vedo veliko in da 
imajo dobre učitelje. Veseli smo lahko, da imajo tako lepo otroštvo. Ob pogledu 
na razigrane vnuke so privreli spomini na naša otroška leta, leta, ki so daleč in 
zelo drugačna. Hvala vam za nepozaben dan.

Milan Belec
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Turizem smo ljudje
Slogan, ki še mi vedno roji po glavi in ki smo si ga napačno 
razložili in si še ga vedno razlagamo, čeprav je imel dober, 
skoraj najboljši namen.

Razumemo ga,  kot  da  smo  vsi  del  najbolj  perspektivne 
panoge ne samo v Prlekiji temveč tudi v državi. Tako nam 
vbijajo  v  glavo  že  nekaj  časa  -  In  res  je!  Vsi  tisti,  ki  se 
srečajo s turisti, jim pomagajo najti pot, dati informacijo na 
ulici, trgovini, bencinskem servisu, trafiki in še marsikje, so 
del slogana. 

Ne pomeni pa tega, da se sedaj vsi razumemo v turizem in da 
vsi znamo vse o turizmu. Prej omenjeno se preveč razlikuje 
od prodaje turističnih aranžmajev, hotelskih sob in drugih s 
turizmom povezanih storitev npr. najem avtomobila, ogledi 
znamenitosti   itd. Ne mislim tukaj  na prodajo počitnic na 
hrvaški in drugih obalah, ki se v poletni sezoni prodajajo kar 
sama. Tu gre za prodajo turističnih aranžmajev in hotelov ter 
znamenitosti v Prlekiji, ki jih je treba na svetovnem trgu trdo 
prodajati. 

Lahko je - bolje rečeno sploh ni treba - prodajati, hotele na 
smučiščih, ki imajo 2 m snega. Jaz vedno pravim, imej poln 
hotel, ko ni snega in se dokaži kot dober prodajnik. Potem je 
vse  tiho.  Če  bo  zelena  zima,  bodo  žičničarji  dobili 
subvencijo  za  nič  dela,  smučarski  hotel  bo  preživotaril, 
čakajoč na poletno sezono, ki bo pokrila zimski izpad. Pa si 
poglejmo naš primer: če bo v poletnih mesecih slabo vreme, 
naše terme  ne bodo dobile za izpad kopalnih gostov nobenih 
subvencij. In tudi gostinec v primeru slabe sezone ne dobi 
nič.  Ampak  kmet  pa  bo  dobil  za  sušo  ali  poplavo 
nadomestilo.

Če se povrnem k zdraviliškemu in termalnemu turizmu, ki je 
v naši statistični regiji nosilec gospodarskega in turističnega 
razvoja,  smo  lahko  priča,  kaj  prinesejo  veliki  sistemi: 
Panonske  terme  smo  pokopali,  kapital  je  prišel,  naredil 
svoje.  Rezultati  vidni.  Izgleda,  da  se  velika  koncentracija 
term pod eno streho ne obnese tako dobro kot kaka hotelska 
veriga.  To  bi  se  že  lahko  naučili  pri  sosedih,  saj  je  Bad 

Radkersburg študijski primer, kako je treba nastopati skupaj 
na  globalnem  trgu  in  kdaj  se  je  pametno  kapitalsko 
povezovati. Sicer pa pozneje je vsak pametnejši.

Uspešen turizem zahteva tudi visoko usposobljene kadre, ki 
jih v naši državi, kaj šele v regiji primanjkuje.  Kdo bo pa 
delal  vse  dni  v  letu  za  najnižje  plače  izmed  vseh 
gospodarskih dejavnostih, kot nam je to znano. 

Turisti nosijo  denar  sem,  se  pravi  direktna  plačila,  a 
turistični  in  gostinski  delavci  pa  najslabše  plačani.  Je  to 
logično?  NI!  Zavedamo  se,  da  je  potrebno  vlagati  v 
turistično infrastrukturo, ki pač jemlje višje plače, ne jemlje 
pa lastnikom, ki s turizmom predobro služijo. In tudi dodana 
vrednost še ni dosegla nivoja, kot ga imajo druge države, ki 
zaslužijo več kot 20% svojega bruto družbenega proizvoda s 
turizmom. 

Javna služba na področju turizma je v naši državi najmlajša 
panoga, ki je padla na profesionalna tla. Nastala je na osnovi 
nekaj pobud iz civilne iniciative in turističnega gospodarstva. 
Kot vsaka panoga, se je tudi turizem moral spraviti na svoje 
in zaorati trdo ledino. Še vedno pa turizem kot javna služba s 
strani države ni urejen kot druge javne službe, je svojevrsten, 
prepuščen  samemu  sebi  in  svoji  iznajdljivosti.  Tudi  naša 
država  stavi  na  turizem.  Premalo  pa  stori  za  sam  razvoj 
turizma,  ki  ga  je  prepustila  občinam,  katere  vidijo  ravno 
perspektive  v  njem,  vendar  so  premalo  agresivne  v  svoji 
turistični  politiki.  To  pa  zato,  ker  je  v  turizem  potrebno 
najprej dosti vložiti in izplen pride čez leta in ne čez noč, kot 
bi mi vsi radi.  Župani pa potrebujejo rezultate do naslednjih 
volitev.  Turizem  jim  jih  v  določenem  obdobju  ne  more 
zagotoviti.

Slovenijo čutim ali bolj globalno rečeno I feel Slovenija, je 
trenutni slogan ne samo turizma temveč države kot celote. 
Nekateri jo že čutimo…

Andrej Vršič,
direktor LTO Prlekija Ljutomer

Doj pretočeni Prleki na II. Čurkarijadi
Sred jenara, dere svojo godovno praznüvle Sv. Antun, farni 
patron na Kogi in zavetnik mesorof no živine, še ekstra pa 
svij, je na toten lepen bregi, keri je daleč okoli poznoni po 
joko dobren vini, že od negda sveta lüšno no veselo.

V  zodjen  cejti  toti  svetek  čiduže  bole  gračüvle  svetek 
»prašičerejcof«,  keri  so  začütili,  ka  lehko  grejo  vštric  z 
znonimi  vinogadniki  in  tüdi  oni  pripomorejo  k 
prepoznavnosti  totega  lepega  faločka  Prlekije.  Polek  fseh 
dobrot, kere se prijih delajo iz meso, so v prvi red postavili 
čurko (kolino, krvavico, kašnico, kašnato kloboso… ali kak 
se ji že še drgačik provi). In tak so letos vrli organizatori v 
okviri Antonovanja na Kogu, spelali že II. Čurkarijado, na 
keri so domoči meštri  od blüzik in daleč predstavili  svoje 
čurke, naprovlene po takših no drgočiših skrivnih receptih. 
Čiglih so bile ene mejciko bojše od drügih, pa so na kraji bili 
zmagovalci  fsi,  keri  so  svoje  izdelke  vüpali  prnesti  pred 

strokovno  komisijo.  Posebni  zmagovalci  pa  so  bili  člani 
Drüštva Antonovanje na Kogu, keri so se tri dni trüdili, ka je 
bilo fse tak kak more biti.

Godilo  se  je  to  pa ovo –  za fsakšega  nekej.  Nastopili  so 
mlodi,  pa  malo  meje  mlodi,  profesijonalci,  pa  ljubiteli. 
Obiskovalci  so  lehko  čüli  pa  vidli  dosti  zanimivega  pa 
lepega, polek toga pa še več lepega in še bole dobrega tüdi 
kušali.  Kej  si  lehko človik zaželi še bojšega kak je prova 
domoča  čurka,  z  fsemi  dobrotami  kere  so  gospodije 
postregle še polek jih in vino iz Kogofskih goric?

Seveda bi bija greh in škoda, či bi takša prireditef minola 
bres »Doj pretočenih Prlekof«, keri smo se potrüdili, ka je 
fse fküper melo malo düha po storih cejtih, in ka so bili lidje 
še bole dobre vole. Ker se na Antonovanji fse fküper vrti 
okoli gujdeka in čurk, smo Ivica, Klumpa in Pepek z brega



prikozali mesarijo na tisti lep stori način, dere je to še bija 
svetek pri hiši, in dere se je ne nikumi nikan midilo. Seveda 
se  je  zmes  zgodilo  tüdi  marsikej  takšega,  ka  so  se 
obiskovalci lehko od srco nasmejali.

Polek  mesarije  smo  »vzeli  prek«  tüdi  nedelsko  licitacijo 
mesnih dobrot, na keri smo spravili f promet kloboso, belo 

čurko, Kraljičino vino in svinsko glavo.

Za  nami  je  lep  konec  tjedna  na  Kogi  in  »Doj  pretočeni 
Prleki« že zej kumej čokamo na III. Čurkarijado. Se vidimo!

Pepek z brega
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Razstava risb in fotografij na temo Reja prašičev v Prlekiji
Društvo  prašičerejcev  Ormož je  v  okviru  Antonovanja  na 
Kogu organiziralo tretjo Razstavo risb in fotografij na temo 
Reja  prašičev  v  Prlekiji.  Sodelovalo  je  veliko  otrok  in 
mladine,  kateri  so  poslali  na  razstavo  različna  dela  na 
omenjeno  temo.  Strokovna  komisija  je  dela  ocenila  in 
nagradila najboljše.

Zanimivo je pogledati koliko domišljije so uporabili mladi 
ustvarjalci.  Ob podelitvi  priznanj  so otrokom kar zažarela 
lica.  Izrečena je bila  misel,  da bodo ti  otroci  vsaj  poznali 
prašiča,  saj  problematika  v  kmetijstvu  napoveduje,  da  bo 
tudi ta pomembna panoga uničena. Künštni Prleki so zaigrali 
pesem Na kolinah,  ta  Grnjakova  pesem je  gotovo  najbolj 
povezana s praznikom kateremu dajejo pomen na prireditvah 

na Kogu.

Posebno  zanimivo  je  bilo  nadaljevanje  saj  so  organizirali 
okroglo mizo in prikaz domačina Rajka Topolovca. Garažni 
inovator in pisatelj je navdušil prisotne. Njegove knjige Pot 
do  kruha,  Kraj  prišlekov,  Vse  je  za  povedati  so  izpoved 
bogatih  doživetij  doma in  po svetu.  Inovacije  kot  je  prva 
motorna kosilnica v nekdanji Jugoslaviji, letalo narejeno v 
garaži in še veliko drugih izjemnih inovacij. Za inovacije je 
prejel mnoga mednarodna priznanja. Debata je pokazala, da 
se bogastvo uma skriva v malih preprostih ljudeh. Ljudje, 
domačini  z  Bolfenka  so zaznamovali  kraj  in  dali  le  temu 
veljavo.

Milan Belec
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Koledar prireditev
04.  02.  2011:  ob  19.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
PROSLAVA  OB  KULTURNEM  PRAZNIKU,  Občina 
Ljutomer, OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 
97 87

05.  02.  2011:  ob  18.  uri,  Gasilsko-vaški  dom  Pristava, 
KULTURNI DAN,  KTD MAK Pristava, Ksenija Kolar, 
040 208 403

08. 02. 2011: ob 8. uri, Glavni trg,  PLANINSKI POHOD 
OB  KULTURNEM  PRAZNIKU,  PD  Ljutomer,  Franc 
Slokan, 041 760 216

09. 02. 2011: ob 18. uri, dvorana Glasbene šole,  NASTOP 
TEKMOVALCEV,   Glasbena  šola  Slavka  Osterca 
Ljutomer, 02 585 15 30

11.  02.  2011:  ob  9.  uri,  vrtec  Gresovščak,  GLASBENA 
DELAVNICA  UČITELJEV  GLASBENE  ŠOLE 
LJUTOMER, Vrtec Ljutomer, 02 585 15 50

11.  02.  2011:  ob  10.  uri,  Kulturni  dom  Mala  Nedelja, 
KULTURA DANES – predstava igralca Borisa Kovačiča, 
OŠ Mala Nedelja, 02 585 81 70

11.  02.  2011:  ob  19.  uri,  Mladinski  center  Prlekije  –  Sp. 
Kamenščak,  KULTURNI  DOGODEK,  Mladinski  center 
Prlekije, 02 58 48 033

13. 02. 2011: ob 16. uri, ponovitev gledališke predstave F. 
Milčinski BUTALCI za izven v Domu kulture Ljutomer

14. 02. 2011: od 7. do 14. ure, Mladinski center Prlekije – 
Sp.  Kamenščak,  USTVARJALNA  DELAVNICA,  Olga 

Sagaj, Mladinski center Prlekije, 02 58 48 033

16. 02. 2011: vrtec Ljutomer, FIT HOJA ZA ZDRAVJE – 
dan brez avtomobila, Vrtec Ljutomer, 02 585 15 50

16. 02. 2011: predstava Ku-kuc Lendava za LGG abonma 
v Domu kulture Ljutomer (razprodano)

17.  02.  2011:  ob  16.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
ZAKLJUČEK BRALNEGA OSTRŽKA, Vrtec Ljutomer, 
02 585 15 50

18. 02. 2011:, predstava za LGG abonma v Domu kulture 
Mala Nedelja (razprodano)

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

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


Valentinova nagradna križanka

Rešitev križanke napišite na dopisnico in jo pošljite do 20. februarja 
2011 na naslov uredništva.

Nagrade:
1. Paket »Dane«, podarja Suzana Kaučič s.p., Gresovščak

2. Sladki paket, podarja 

3. Vino dvojček; podarja VINOrejaKAUČIČ, Gresovščak

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

Kratice
Rjavolaska, črnolaska in blondinka so se 
usedle na vrtu restavracije in naročile:
"Jaz želim S in W!" je rekla rjavolaska.
"Kaj pa je to?" se je začudil natakar.
"Soda in whiskey!"
"Meni  pa  prinesite  G  in  T!"  je  rekla 
črnolasa.
"Kaj pa je to?" je spet vprašal natakar.
"Gin in tonic!" je odgovorila črnolasa.
"Jaz bom pa 15!" se je oglasila blondinka.
"Kaj  pa  je  to?"  je  debelo  pogledal 
natakar.
"7 in 7!" 

Deset milijonov
Po bančnem ropu je v trezorju manjkalo 
pet  milijonov  evrov.  Bančni  direktor  je 
rekel novinarjem:
"Napišite,  da  je  ropar  ukradel  deset  
milijonov, pa bo imel doma z ženo velike  
probleme!"

V Ljutomeru ali okolici najamem starejšo 
hišo ali stanovanje. Za dogovor pokličite:
gsm: 031 835 704




