
Neodvisni časopis Prlekije

 Lotmerk v cvetoči pomladi, Dvodnevna prireditev v Ljutomeru

                           Prleški cug v Koper, Prleki spet potovali do Kopra in nazaj

  Revija učencev diatonične harmonike, Učenci glasbenih šol pokazali svoje znanje

                   140 let gasilstva v Ljutomeru, Prireditve ob visokem jubileju

                      Koledar prireditev, Prireditve v naši okolici junija 2011

         Salon Jeruzalem 2011, Javna prezentacija prleške odličnosti v soboto, 11. junija



Poletju naproti...
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci 
Prleških cejtng, pozdravljeni v novi številki cejtng.

Pred nami je poletni mesec, v katerem bomo vsi že 
razmišljali  o  dopustu  in  oddihu.  10.  in  11.  junija 
nikar  ne  pozabite  na  javno  prezentacijo  prleške 
odličnosti na Slaonu Jeruzalem, skozi cel mesec pa 
se  bodo  vrstile  tudi  prireditve  v  Ljutomeru  v 
počastitev  140  let  gasilstva  v  Ljutomeru.  Celoten 
koledar in več o samih prireditvah lahko najdete v 
nadaljevanju  cejtng  in  na  našem  portalu  Prlekija-
on.net.

Želimo vam prijetno listanje naših cejtng in vas iz 
uredništva do naslednjič lepo pozdravljamo.

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.

Malo prleščine
HRGAJA - gobec;
KCOJ - poleg;
LIŠČOJE - lupine;
LOCEN - ročaj;
PAKLI - prsti;

Pametna blondinka
V letalu se peljeta blondinka in na sosednjem sedežu 
advokat.
Blondinka se ravno pripravlja na dremež, ko se k njej 
skloni advokat in ji predlaga igrico. Nadvse zanimivo.
Blondinka  ga  vljudno  zavrne  in  spet  nasloni  na 
vzglavnik.
Advokat ne da miru in pove, da je igrica zelo zabavna.
Zastavil ji bo vprašanje. Če nanj pravilno odgovori, ji 
da 5 eurov, če pa ne pa ona njemu in obratno.
Bondinka še vedno ni za stvar. Advokat pa teži dalje.
Ker je prepričan, da je blondinka pač "blondinka" ji 
predlaga, da ji zastavi vprašanje.
Če blondinka nanj ne odgovori pravilno mu plača 5 
eurov, če pa on ne odgovori pravilno pa on njej 500 
eurov.
Blondinka  ga  ima  počasi  zadosti  in  vidi,  da  ne  bo 
odnehal, če ne sprejme igrice in privoli.
Advokat jo vpraša: Koliko kilometrov je od Zemlje do 
Lune?
Blondinka mirno seže v torbico in mu da 5 eurov.
Advokat  ves  vesel  vzame  denar  in  čaka  na  njeno 
vprašanje.
Blondinka ga vpraša: Kaj je  to? Zjutraj  gre s tremi 
nogami  na  drevo,  zvečer  pa  s  štirimi  nogami  dol 
pride.
Advokat  se  praska  po  glavi,  odpre  notebook,  se 
poveže z internetom - nič.
Kliče  svoje  kolege  -  nič.  Vprašanje  da  na  forum 
"čudnih vprašanj" in - nič.
Po dveh urah prizna svojo nevednost, s težkim srcem 
zbudi blondinko in ji da tistih 500 eurov.
Blondinka jih spravi v torbico.
On pa jo vpraša: In kaj je to?
Blondinka spet seže v torbico in mu da 5 eurov....

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), 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
Prispevke za cejtnge lahko nakažete na TRR pri NLB d.d., številka: SI56 0234 3025 5617 061 s pripisom "Za Prleške 
cejtnge".

Naslovnica: Gasilski dom Ljutomer, Foto: Dejan Razlag



Lotmerk v cvetoči pomladi
V petek.  13.  maja,   je  bilo  v  Ljutomer  na  Glavnem trgu 
živahno, saj se je na prireditvi Lotmerk v cvetoči pomladi, 
predstavila  Glasbena  šola  Slavka  Osterca  Ljutomer  na 
letnem koncertu. Še prej je županja Občine Ljutomer, mag. 
Olga Karba, na odru sprejela otroški pevski zbor OŠ Ivana 
Cankarja  Ljutomer,  ki  je  na  svetovnem  prvenstvu  v 
Bratislavi  prejel  srebrno  medaljo.  Nato  je  sledila  še 
razglasitev  najboljših  fotografij  foto  natečaja  Lepote 
Prlekije.

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer se je predstavila s 
pestrim  programom,  kjer  so  se  najmlajši  predstavili  z 
baletom in petjem, nato so nastopili mladinski pevski zbor, 
kvartet  klarinetov,  kvartet  kitar,  skupina  kitar,  godalni 
kvartet,  skupina  godal,  tolkalna  skupina,  harmonikarski 
orkester ter mladinski pihalni orkester.

Mladinski pihalni orkester, Foto: Dejan Razlag

Na  koncu  prireditve  je  sledila  še  uradna  razglasitev 
rezultatov nagradnega foto natečaja Lepote Prlekije, ki jo je 
v sodelovanju z Občino Ljutomer in LTO Prlekija Ljutomer 
pripravil portal Prlekija-on.net. Nagrade sta podelila županja 
in direktor LTO Prlekija Ljutomer, Andrej Vršič. Nagrade so 
prejeli Ciril Ambrož, Anastazij Rudolf in Boštjan Peterka. 

V soboto,  14.  maja  je  v  Parku  I.  slovenskega  tabora  bila 
razstava  desetih  fotografij  natečaja  Lepote  Prlekije. 
Mimoidoči  so  si  lahko  na  prostem  ogledali  razstavljene 
fotografije ter se ustavili na stojnicah Vina in trgi Lotmerka, 
kjer so potekale vodene degustacije od Glavnega do Starega 
in Miklošičevega trga ter v park, kjer je bila razstava, ki se je 
pozneje preselila na Glavni trg.

Na  stojnicah  so  gostje  lahko  degustirali  vina  vinoreje 

Kaučič, vinogradništva Krampač, vinogradništva Slekovec, 
P&F Jeruzalem Ormož ter vinogradništva Ozmec iz Ilovec. 
Degustacije  je  vodil  Andrej  Vršič,  direktor  LTO  Prlekija 
Ljutomer,  ki  je  gostom  povedal  nekaj  zanimivosti  in 
zgodovino  Ljutomera,  ljutomerska  vinska  kraljica  Adriana 
Bogdan pa je gostom povedala nekaj o našem vinu.

Revija folklornih skupin, Foto: Dejan Razlag

Na Glavnem trgu je že od zjutraj potekal sejem Cvet in med, 
ustvarjalne  delavnice,  nastopi  gostov  ter  revija  folklornih 
skupin Prlekija pleše in poje. Vse zbrane je navdušil nastop 
gostov  iz  Srbije  KUD  »Diogen«  Surčin,  s  svojim 
tradicionalnim hitrim plesom in lepimi dekleti. Nastopili so 
tudi  gostje,  tamburaši  in  pevci  iz  Ribnice  ter  tamburaška 
skupina  KUD  Zasad  Breg  iz  Hrvaške.  Gostom  sta  po 
nastopih čestitali županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba 
in vodja JSKD, območne izpostave Ljutomer Mira Rebernik 
Žižek. Gostje so prejeli monografije Ljutomera.

Na  reviji  folklornih  skupin  Prlekija  pleše  in  poje  se  je 
predstavilo 11 folklornih skupin iz območja občin Ljutomer, 
Veržej,  Razkrižje  in  Križevci:  Društvo  upokojencev 
Ljutomer,  Društvo upokojencev Križevci  pri  Ljutomeru,  2 
skupini  iz  KD  Kajer  Bučečovci,  KD  Cven,  KD  Anton 
Krempl  Mala  Nedelja,  KD Manko Golar  Ljutomer,  KUD 
Razkrižje,  KUD Križevci  pri  Ljutomeru,  TKD Babinci  in 
Leščečki  KD Slavko Osterc  Veržej.  Srečanje  je strokovno 
spremljal Mirko Ramovš, ki je po končani prireditvi podal 
strokovno mnenje o videnih programih, naknadno pa bodo 
skupine prejele še pisno oceno. Revijo je povezoval Pepek z 
brega, zvečer pa je sledila še zabava z ansamblom Skok.

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

Dan gibanja in druženja vseh generacij
Čudovito jutranje sonce in krasen ambient je že ob prihodu 
prvih  pohodnikov kazalo,  da  bomo preživeli  prijeten  dan. 
Pred domom starejših, kjer je bil  start  in cilj  pohoda in v 
Parku  1.  slovenskega  tabora,  so  se  družile  tudi  po  4 
generacije.  Medicinske  sestre  Zdravstvenega  doma  pa  so 
udeležencem merile krvni tlak. Drug drugemu smo namenili 
veliko, mislim da, prijaznih besed.
Posebno doživetje je bilo za varovance Doma na vozičkih. 
Tudi  oni  so  lahko  z  nami  doživeli  pohod  in  druženje 
generacij.  Na  sprehod  do  Glavnega  trga  so  jih  popeljale 
prostovoljke Karitas, dijaki Gimnazije Ljutomer in delavke 
Vrtca Ljutomer. Bili so veseli in presenečeni. Zelo malo je 

potrebno  za  srečo  in  veselje.  Sklenili  smo,  da  se  bomo 
naslednje leto ponovno družili.
Medgeneracijsko povezovanje je vrednota, ki jo moramo na 
različne načine vzpodbujati, saj ni več načina življenja kot 
nekoč. Vrtec že nekaj let skupaj z Domom starejših izvaja 
program medgeneracijskega povezovanja.
Glede na prijetno dopoldansko druženje in prepričanje, da je 
gibanje vir telesnega in duševnega zdravja, smo sklenili, da 
se bomo tudi naslednje leto priključili akciji Šport špas RTV 
SLO.

Marija Pušenjak, ravnateljica Vrtca Ljutomer
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net



Kdor poje rad, v srcu je bogat

Nastop, Foto: Branko Košti

Osemnajst let mineva, odkar se je Danijelu Cajnku in Rudolf 
Ludviku  porodila  ideja  o  vsakoletnih  srečanjih  ljudskih 
pevcev in godcev štirih sosednjih far, katerih meje se stikajo 
ob najvišjem vrhu Prlekije, 351 metrov visoki Gomili.  Pri 

Mali Nedelji,  v Juršincih, Sv. Tomažu in pri Sv. Juriju ob 
Ščavnici,  se  izmenično  srečujejo ljubitelji  in  poustvarjalci 
ljudskega petja in instrumentalni izvajalci te glasbene zvrsti. 
Letošnje, že osemnajsto srečanje se je odvijalo v soboto, 7. 
maja, v kulturnem domu pri Sv. Tomažu.

Orgnizatorkam, ljudskim pevkam iz Sv. Tomaža, ki delujejo 
v okviru KUD Franc Ksaver Meško, so se na odru pridružile 
domačinke, sestre Nedeljko, ljudske pevke iz Juršinec in Sv. 
Jurija, ljudski pevci Fantje od male Nedelje, ob zaključku pa 
so se predstavili še Ljudski godci iz Podgorcev. Nastopajoče 
in  obiskovalce  je  nagovoril  župan  Mirko  Cvetko,  ki  je 
domačinkam  izrekel  priznanje  za  odlično  organizacijo 
prireditve,  nastopajočim  pa  zahvalo  za  sodelovanje. 
Prireditvi  je  sledila  bogata  pogostitev  nastopajočih,  ki 
seveda tudi ni minila brez pesmi, ob slovesu pa so si izrekli 
na svidenje čez leto dni v Juršincih.

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

7. traktorsko srečanje na Stari Gori
Društvo  za  ohranjanje  tehnične,  kulturne  in  premične 
dediščine  Oldteimer,  je  v  nedeljo,  8.  maja  na  Stari  Gori 
pripravilo 7. traktorsko srečanje in sejem rabljene opreme. 
Prostor  pred  cerkvijo  je  komaj  zadostoval  kot  parkririšče 
številnih  vozil,  predvsem traktorjev,  nekaj  pa  je  bilo  tudi 
drugih, kot bi rekli danes, gospodarskih vozil, kakršna so in 
nekateri tudi smo, gledali predvsem na zadružnih dvoriščih 
in  poljih,  redkeje  pa  na  kmečkih  dvoriščih,  v  preteklem 
stoletju. Danes ta vozila videvamo predvsem na prireditvah, 
kjer se zbirajo ljubitelji te vrste premične tehnične dediščine.

Kljub častitljivi starosti, ki jo dosega večina predstavljenih 
vozil,  se  velika  večina  blešči,  kar  dokazuje  ljubezen  in 
spoštovanje sedanjih lastnikov do teh strojev. Mnogi pa niso 
namenjeni  samo razkazovanju,  ampak nekaterim še vedno 
služijo  kot  nepogrešljiva  pomoč  pri  kmečkih  opravilih. 
Prostor  ob  gasilskem  domu  so  organizatorji  namenili 
predstavitvi pogonske tehnike in strojev v 20. in 21. stoletju. 
Številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledali  bintmlin, 
gepl,  parno  lokomotivo  (danfar)  z  mlatilnico,  najstarejši 

traktor in številne druge stroje z različnimi načini pogona. 
Prikazali so tudi vse faze postopka izdelave slamnate strehe, 
od priprave slame do pokrivanja.

Srečanje, Foto: Branko Košti
Branko Košti

Več fotografij in video najdete na portalu Prlekija-on.net

Tudi v Ljutomeru zaplesali četvorko

Ples, Foto: Srečko Lukovnjak Kramberger

20. maja so v Ljutomeru na Glavnem trgu točno opoldne, 
četvorko  zaplesali  maturanti  Gimnazije  Franca  Miklošiča 
Ljutomer.  Letos je plesalo 178 dijakov in dijakinj  zadnjih 
letnikov  gimnazije,  ki  so  nato  "ples"  nadaljevali  v 
ljutomerskem parku. Četvorke so zaplesali v 22 slovenskih 
mestih.

Ljubljanska Maturantska parada je postala največja četvorka 
na  svetu  na  eni  lokaciji  in  so  se  tako  znova  vpisali  v 
Guinessovo knjigo  rekordov.  Do 11.  ure  se  je  registriralo 
8.864  maturantk  in  maturantov,  kar  je  bilo  1.880  več  kot 
lani.

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



Prleki slavili na šestem Miranovem memorialu

Ekipa

V soboto, 21. maja, se je ekipa ŠD Stročja vas, udeležila 6. 
Miranovega memoriala - turnirja v malem nogometu v Logu 
pod Mangartom. Ekipa se je odlično odrezala saj so osvojili 
turnir in tako v Ljutomer prinesli  prehodni pokal, ki bo v 
njihovi  lasti  eno  leto.  Turnirja  se  vsako  leto  udeležijo 
tradicionalno, letos pa jim je tako uspelo še zmagati.

Ekipa  Stročja  vas:  Sebastjan  Habjanič,  Marijo  Hošpel, 
Kristjan  Stojko,  Damjan  Vozlič,  Tadej  Vogrinec,  Dejan 
Žnidarič,  Primož  Munda,  Primož  Kristl  in  trener  Pavel 
Rojnik.

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

Mladi ljutomerski lokostrelci postali državni prvaki

Ljutomerski lokostrelci

V  soboto,  28.  maja,  je  v  Gornjem  Gradu  potekalo 
lokostrelsko  Državno  prvenstvo  osnovnih  in  srednjih  šol. 
Državnega  prvenstva  so  se  udeležili  tudi  učenci  Osnovne 
šole  Ivana  Cankarja  iz  Ljutomera  pod  vodstvom  trenerja 
Uroša  Vrbančiča.  V  kategoriji  7.  do  9.  razred  je  naslov 
državnega prvaka osvojil Teo Makoter, v kategoriji 4. do 6. 
razred pa Matija Režonja. Dejan Perčič je v kategoriji 7. do 
9. razred osvojil četrto mesto.

Osnovna šola Ivana Cankarja je kot ekipa tudi letos, kot že 
nekajkrat  zapored,  osvojila  prvo  mesto  in  s  tem  naslov 
državnih prvakov.

Dejan Razlag

Društveno šahiranje
V Društvu upokojencev Radenci so pripravili tradicionalno 
društveno tekmovanje v igranju šaha, ki se ga je udeležilo 
šest  posameznikov.  Društveni  šahisti  so  se  zbrali  v 
okrepčevalnici Maja na Titovi cesti v Radencih ter odigrali 
pet  krogov  tekmovanja.  Zmagal  je  Anton  Gorenčič  (6,5 
točk)  pred  Franjom  Zverom   (6,5  točk)  in  Dragom 

Seifriedom  (6  točk).  Imenovani trije  so prejeli  društvena 
priznanja ter praktična darila donatorjev društva.

Filip Matko
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net

Pomursko kegljanje
Pomurska  pokrajinska  zveza  društev  upokojencev,  s 
sedežem  v  Murski  Soboti,  je  organizacijo  letošnjega 
regijskega  prvenstva  Pomurja  v  kegljanju  za  upokojence 
zaupala Društvu upokojencev Radenci. Le-to je tekmovanje 
izvedlo 11. maja na kegljišču Kegljaškega kluba Radenska v 
Radencih. Sodelovala je ena ženska ter štiri moške ekipe iz 
treh  društev  upokojencev:  Društvo  upokojencev  Lendava, 
Društvo  upokojencev  Gornja  Radgona  ter  Društvo 
upokojencev Radenci, skupno 25 tekmovalk in tekmovalcev.
Na štiristeznem kegljišču je tekmovanje potekalo od 8. do 
13. ure. Zaključek tekmovanja, z razglasitvijo rezultatov in 
priložnostno pogostitvijo, pa je potekal v DOSOR-ju, Domu 
starejših občanov Radenci. Sodelujoča društva upokojencev 
so prejela spominska priznanja, najboljše tri ekipe pokale, a 
najboljše posameznice in posamezniki pa medalje.

Rezultati  ekipno  –  ženske:  Ekipa  Društva  upokojencev 
Radenci 1749 podrtih kegljev; rezultati ekipno – moški: 1. 

mesto Društvo upokojencev Lendava 2133 podrtih kegljev, 
2. mesto Društvo upokojencev Radenci – prva ekipa 2083 
podrtih  kegljev,  3.  mesto  Društvo  upokojencev  Gornja 
Radgona  1969  podrtih  kegljev  in  4.  mesto  Društvo 
upokojencev Radenci  – druga ekipa 1829 podrtih  kegljev. 
Rezultati posamezno – ženske: 1. mesto  Majda Kaučič (DU 
Radenci) 526, 2. mesto Anica Čagran (DU Radenci) 451, 3. 
mesto  Metka Tropenauer (DU Radenci) 405 itd.; rezultati 
posamezno – moški: 1. mesto Franc Šebjanič (DU Radenci) 
552,  2.  mesto  Zlatko  Kuk  (DU  Lendava)  552,  3.  mesto 
Franc Prapotnik (DU Gornja Radgona) 548 itd.

Državnega prvenstva ekip društev upokojencev Slovenije v 
kegljanju  za  leto  2011  se  bo  lahko  udeležila  kot  prvak 
Pomurja moška ekipa Društva upokojencev Lendava.

Filip Matko
Fotografije najdete na portalu Prlekija-on.net



TONDACH® pridobil ekskluzivno naročilo za strehe olimpijskega mesta Soči
Tondach  Gleinstätten  AG,  vodilni  proizvajalec  opečnih 
strešnikov v srednji in vzhodni Evropi, je pridobil s strani 
ruskega glavnega izvajalca ekskluzivno pogodbo za dobavo 
strešne kritine za celotno gradbeno območje Soči. Mesto ob 
Črnem morju  bo leta  2014 prizorišče  zimskih  olimpijskih 
iiger.

TONDACH-ovi proizvodi za projekt »Gornaja Karusel« 
v mestu Soči
Skupina TONDACH® Gleinstätten AG je pridobila naročilo 
za dobavo naravnih opečnih strešnikov za olimpijski projekt 
»Gornaja  Karusel«.  Gre  za  enega  največjih  razvojnih 
projektov v gorski  pokrajini  »Krasnyja  Polyana« v okviru 
zimskih  olimpijskih  iger  2014.  Projekt  obsega  športni  in 
turistični  kompleks  vključno  z  olimpijskim  medijskim 
središčem,  ki  naj  bi  bil  dokončan  do  konca  leta  2013. 
Kompleks sestavljajo stanovanjske zgradbe, počitniške hiše, 
športni  in  turistični  centri,  butiki,  hoteli,  restavracije  in 
medicinski  center.  Na  površini  580  tisoč  m2  bo  nastalo 
okrog  1.780  namestitvenih  kapacitet  kategorij  od  3  do  5 
zvezdic.  Celotna  investicija  znaša  850  mio  €  in  bo  po 
odredbi  vlade  izvedena  pod  nadzorom  Mednarodnega 
olimpijskega komiteja.

Objekti v Sočiju bodo prekriti s TONDACH® strešniki 

Strehe v izmeri okrog 160.000 m2 bodo pokrite z različnimi 
TONDACH®  strešniki  vključno  z  optično  usklajenim 
TONDACH® programom dodatnih elementov (kap, sleme, 
slemenski grebeni, snegobrani itd.). Glavne strešne površine 
na nadmorskih višinah med 540 in 960 metri bodo pokrite s 
strešnikom TONDACH®  Venus  v  dveh  različnih  barvnih 
odtenkih.  Strešnik  v  formatu  29  x  48,5  cm  odlikujejo 
neminljiva  eleganca,  izbočena  oblika  in  funkcionalnost.  S 
porabo  11  kosov  na  m2  omogoča  ta  proizvod  tudi 
učinkovitost pri polaganju. Za manjše in razigrane strehe se 
je  glavni  arhitekt  odločil  za  TONDACH®  Bobrovec.  Ta 
TONDACH®  strešnik  omogoča  kreativne  rešitve 
(pokrivanje kupol in stolpičev), zaradi dvojnega prekrivanja 
pa zagotavlja zaščito ob ekstremnih vremenskih pogojih.

»TONDACH® proizvodni program za olimpijski projekt je 
z vidika funkcije, oblike in barv harmonično usklajen. Tudi 
»ekološka in trajnostna gradnja« je bila ob oddaji naročila 
odločilna, tako je bil ta projekt certificiran po mednarodno 
priznanem  britanskem  standardu  »BREEAM«  (Building 
Research  Establishment  Environmental  Assessment 
Method). TONDACH® izdelki so izdelani v celoti iz gline, 
vode, zraka in ognja, brez kemijskih dodatkov.

Odlikuje jih dizajn in funkcionalnost. V smislu trajnosti se s 
tem ne da primerjati nobenega drugega proizvoda. Vrednost 
naročila  za  Gornajo  Karusel  znaša  2,5  mio  €.  »Dela  že 
potekajo  s  polno  paro,  tako  da  bodo  prve  pošiljke  na 
gradbišče  prispele  že  v  letu  2011«  pravi  mag.  Martin 
Olbrich,  prokurist  v  skupini  Tondach  Gleinstätten  AG. 
Glavni izvajalec iz Rusije, ki koordinira vsa gradbena dela v 
okviru  olimpijskega  projekta  je  pri  strešni  kritini 
stanovanjskih objektov v tem visokogorskem centru stavil 
na  TONDACH®  visokokakovostne  strešnike,  saj  je 
potrebno dolgoročno zagotoviti njihovo funkcionalnost.

Do podpisa pogodbe je prišlo 14. marca 2011
Gradbena dela  na tem projektu  potekajo že od septembra 
2010 in bodo po načrtu končana do konca leta 2013. Projekt 
financira  investitor,  katerega  lastniki  so  državne  banke, 
mesto Soči in pokrajina Krasnodar.

TONDACH®  inovacija  -  ekskluzivni  razvoj  barvne 
površine strešnikov za projekt Soči
TONDACH® proizvod Venus v barvi engobe RV3 in RV4 je 
bil  razvit  v  več  korakih  v  dogovoru  z  ruskim  timom 
arhitektov,  glavnim  izvajalcem  del  in  krovcem.  Gre  za 
mešanico  zelenih,  rumenih  in  sivih  odtenkov,  ki  jih  s 
posebnim postopkom žgejo na strešnik.  Barva strehe tako 
daje  vtis  mirne  in  harmonične  slike  z  mediteranskim 
pridihom.  Ob  tem bo  na  hrbtni  strani  strešnika  edinstven 
odtis  »Soči  2014«.  V  obdobju  6  mesecev  je  bilo  za  to 
razvitih 6 različnih površinskih barv in dizajnov. Prekrivanje 
vzorčnih površin je bilo vedno znova izvedeno z namenom 
približevanja  pričakovanjem  projektne  ekipe,  dokler  ni 
končno  nastal  »TONDACH®  Soči  proizvod«  in  je  bila 
pogodba lahko podpisana.

Mag. Martin Olbrich, prokurist v skupini Tondach Gleinstätten AG 

Kratek portret skupine TONDACH® Gleinstätten AG
TONDACH®  Gleinstätten  AG  s  sedežem  v  kraju 
Gleinstätten  (Steiermark)  zaposluje  širom  Evrope  okrog 
2.400 sodelavcev v 34 tovarnah v 11 državah. Kot vodilni 
ponudnik  opečnih  strešnikov  v  srednje-  in 
vzhodnoevropskih  državah  zagotavlja  letno  proizvodnjo 
pribl. 350 mio kosov strešnikov (kar ustreza pribl. 28 mio 
m2 streh) in pribl. 125 mio kosov zidnih opek. V letu 2010 
je skupina dosegla okrog 181 mio € prometa (prejšnje leto 
199 mio €). TONDACH® Gleinstätten AG pri tem stavi na 
lokalni  menedžment,  najnovejše  tehnologije  in  inovativno 
produktno politiko.



140 let gasilstva v Ljutomeru
V Ljutomeru bo letos slovesno ob 140-letnici Prostovoljnega 
gasilskega  društva  Ljutomer.  Zanimive  prireditve  ob  tej 
visoki  obletnici  se  bodo  vrstile  skozi  cel  junij,  Leonardo 
Markovič,  predsednik  PGD Ljutomer  pa  je  na  novinarski 
konferenci  skupaj  z  županjo Občine  Ljutomer,  mag.  Olgo 
Karba, podrobno predstavil celoten program obletnice:

"V petek, 3.6.2011, bomo slovesnost pričeli s svečano sejo 
ob 140. letnici ustanovitve društva. Dogodek se bo vršil v 
Kulturnem  domu  v  Ljutomeru  s  pričetkom  ob  19.  uri. 
Slavnostna govornika bosta županja Občine Ljutomer mag. 
Olga Karba in predsednik Gasilske zveze Slovenije  Anton 
Koren. Poleg kulturnega programa bomo podelili priznanja 
članom  društva  za  različne  dosežke.  Podelitvi  bo  sledila 
otvoritev  razstave  z  naslovom  Gasilstvo  v  Ljutomeru  in 
okolici v 140. letih. Razstava bo odprta ob delavnikih med 9. 
in 12. uro ter med 15. in 19. uro, do petka, 24.6.2011. Na 
razstavi bo lahko vsak obiskovalec prejel izvod knjige 140 
let  humanitarne  dejavnosti,  ki  ga  je  ob  prazniku  izdalo 
Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer. Avtor monografije 
je Anton Ratiznojnik iz Splošne knjižnice Ljutomer. 

Gasilski dom Ljutomer, Foto: Dejan Razlag

V soboto, 11.6.2011, bo PGD Ljutomer pripravil operativno 
demonstracijsko vajo na Glavnem trgu v Ljutomeru, med 9. 
in 13. uro. Tema vaje bodo prometne nesreče. Na vaji bomo 
lahko  videli  prikaz  posredovanja  gasilcev,  reševalcev  in 
policistov  ob  tovrstnih  dogodkih.  Sodelovali  bodo  člani 
PGD Ljutomer, reševalci Zdravstvenega doma Ljutomer in 
policisti Policijske postaje Ljutomer. 

V soboto, 18.6.2011, bomo člani PGD Ljutomer na Glavnem 
trgu v Ljutomeru, med 9. in 13. uro, prikazali gašenje požara 
v  objektu.  Prikaz  uporabe  različnih  gasilnih  sredstev  in 
metod gašenja. 

V sredo,  22.6.2011,  bo  velika  gasilska  regijska  vaja  prav 
tako na Glavnem trgu v Ljutomeru s pričetkom ob 18. uri. 
Na vaji bodo sodelovali regijski centri širšega pomena: PGD 
Murska  Sobota,  PGD Gornja  Radgona,  PIGE Lendava  in 
PGD Ljutomer ter Zdravstveni dom Ljutomer in Policijska 

postaja Ljutomer. Na vaji bomo prikazali delo gasilskih enot 
ob različnih vrstah nesreč. 

Niz prireditev ob visoki obletnici bomo zaključili  v petek, 
24.6.2011,  ko  z  Občino  Ljutomer,  organiziramo   skupno 
proslavo ob Dnevu državnosti.
Slavnostna  proslava  se  bo  odvijala  na  Glavnem  trgu  v 
Ljutomeru s pričetkom ob 19. uri. Slavnostni govornik bo 
Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave 
RS za zaščito in reševanje. Slovesnost se bo pričela s parado 
gasilcev na kateri bodo sodelovali tudi: Območno združenje 
veteranov  vojne  za  Slovenijo,  Območno  združenje 
slovenskih  častnikov,  Policijsko  veteransko  društvo  Sever, 
Območno združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer in 
Prleško društvo generala Maistra Ljutomer. Podelila se bodo 
tudi najvišja priznanja zaslužnim za dosego tako visokega 
jubileja. Potekala bo tudi predaja termokamere, ki jo gasilci 
uporabljamo za boljšo vidljivost ob reševanju. 

Predvideva  se  množičen  in  velik  dogodek,  saj  nas  bodo 
poleg  domačih gasilcev in  gasilcev  iz  sosednjih  Gasilskih 
zvez obiskali tudi gasilci iz pobratenih mest Ljutomera, torej 
iz  Hrvaške,  Srbije,  Češke  in  Nemčije.  Slovesnosti,  bo, 
predvidoma ob 20. uri, sledila gasilska veselica na Glavnem 
trgu v Ljutomeru. Gostje večera bodo Vesele Štajerke. 

Za zabavo in pravo gasilsko veselico bo poskrbljeno tudi v 
soboto, 25.6.2011, in sicer s pričetkom ob 17. uri. V velikem 
šotoru  na  Glavnem trgu  v  Ljutomeru,  bosta  za  zabavo in 
dobro voljo poskrbela domača ansambla Štrk in Modra cona. 

Vse bralce vljudno vabimo na vse naše prireditve. Ob tako 
visokem  prazniku,  kot  je  140.  letnica,  želimo  gasilci 
pokazati  vso  svojo  sposobnost,  požrtvovalno  delo,  ki  ga 
opravljamo že toliko let.  

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«."

Vabljeni torej v Ljutomer ob tej visoki obletnici.

Dejan Razlag

BA & MI d.o.o.
Podjetje za gostinstvo in storitve
Prešernova ul. 8, 9240 Ljutomer

jagoda.bami@gmail.com
Okrepčevalnica Jagoda

malice, testenine, pizze,…

mailto:jagoda.bami@gmail.com


Otroci so prikazali, kako se izdeluje žveglica

Nastop otrok

V soboto, 7. maja 2011 je bila XV. državna revija ljudskih 
pesmi, plesov in običajev Pika poka pod goro v Kulturnem 
centru v Rogaški Slatini.  Petnajst  let že poteka ta festival 

druženja  z  enim  samim  ciljem,  ohranjati  naše  ljudsko 
izročilo,  se  družiti  med sabo  in  osveščati  ljudi  o  pomenu 
poznavanja svojih korenin. Iz vrtca Ljutomer smo v teh 15. 
letih že nekajkrat gostovali na festivalu. Zadnjih nekaj let ne, 
zato  smo  zelo  veseli,  da  so  otroci  ob  pomoči  mentoric 
Antonije  Podnar  in  Marinke  Prelog  odlično  izvedli  svoj 
nastop z naslovom Žveglice.

Skozi  ples,  pesem,  igro…  so  prikazali,  kako  se  izdeluje 
žveglica  in kako je imenitno na njo žvižgati.  Danes so le 
redki,  ki  znajo  izdelovati  žveglice.  Morda  pa  se  bo  tudi 
preko  tega  nastopa  oživilo  to  ljudsko  izročilo  izdelovanja 
zanimive piščali. Sedaj čakamo le še strokovno oceno. Pred 
10. leti smo prejeli srebrno priznanje, morda bo tokrat zlato. 
Tudi če ne bo,  smo preživeli  prijetne trenutke ob mnogih 
vajah  priprave  na  nastop  in  samem  druženju  v  Rogaški 
Slatini.

Marija Pušenjak, ravnateljica Vrtca Ljutomer
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net

Nastop za dedke in babice v najstarejšem vrtcu Gresovščak
V  sredo,  4.  maja,  so  bili 
povabljeni  dedki  in babice 
v vrtec Gresovščak, kjer so 
vnuki in vnukice pripravili 
lep nastop. Pokazali so, kaj 
so  se  naučili  in  vsem 

podarili  šmarnice,  ki  so  jih  nabrali  sami.  Lepo  je 
opazovati  te  male  kratkohlačnike  in  preživeti  lep 
dopoldan s tistimi, ki se imajo najraje.

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

Otroci skozi ples pokazali, kaj pomeni vrednota imeti dom, domovino...
V četrtek,  26.  maja,  so otroci  vrtca Ljutomer  v športni 
dvorani ŠIC v Ljutomeru pokazali, kako so igrivi, veseli, 
ustvarjalni,  radoživi…  ter  svojim  družinam  in  drugim 
gostom prikazali del tega, kar počnejo v njihovem vrtcu. 
Na prireditvi Tam, kjer smo doma... so skozi besedo, ples, 
pesem  in  glasbo  pokazali,  kaj  pomeni  vrednota  imeti 
dom, domovino...

Vse  prisotne  je  najprej  pozdravila  ravnateljica  vrtca 
Ljutomer Marija Pušenjak ter se ob tem zahvalila vsem, 
ki  so pripomogli  k izvedbi  te  prireditve,  prisotne pa je 
nagovorila  tudi  županja  Občine  Ljutomer,  mag.  Olga 
Karba.

Otroci so za uvod zapeli pesmici Lotmerške čebelice in 
njihovo  Eko  himno,  s  katero  opozarjajo  na  primeren 
odnos  do  narave,  nato  pa  prikazali  poučno  zgodbo  o 
Sapramiški, ki se je odpravila v svet iskat sreče. Nastop 

so zaključili  s pesmijo Slovenija,  od kod lepote tvoje s 
slovenskimi zastavicami v rokah.

Nastop otrok, Foto: Dejan Razlag

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

Prireditev za babice in dedke v vrtcu Stročja vas
V petek, 20. maja, smo povabili na obisk v vrtec babice in dedke. Naše srečanje se je 
odvijalo v dopoldanskem času. Ob nastopu folklore in predstavitvi otrok vrtca, so babice 
in dedki obujali spomine na svojo otroštvo. Druženje smo nadaljevali v jedilnici šole, 
kjer smo pripravili obdaritev in pogostitev za naše povabljence.

Mateja Robinščak
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net



Prleški cug popeljal Prleke do Kopra in nazaj
20. in 21. maj je bil praznik za nekaj Prlekov. Seveda tisti, ki 
so bili na stojnicah so pridno delali, ravno tako organizatorji. 
Več kot 100 potnikov pa je bilo veselih ter zadovoljnih. Že v 
petek  so  postavili  stojnice  s  ponudbo  v  Kopru.  Večji  del 
kulinarične in turistične ponudbe so predstavili domačinom 
in  gostom,  kateri  so  obiskali  prireditveni  prostor.  Sicer 
nekoliko manj obiskovalcev a so prišli tudi takšni s katerimi 
se bo sodelovanje nadaljevalo.

Prleki v Kopru, Foto: Milan Belec

V  soboto  je  v  Ljutomeru  pričelo  potovanje  več  kot  100 
potnikov. Tudi tokrat so pokazali izročilo prednikov saj so 
vzeli s sabo tisto, kar jim daje veselje in moč. Pletenke in 
cekarji so bili polni dobrot, le te so delili med sabo. Rdeče in 
belo  vino  pa  se  je  nalivalo  v  piskriče  kateri  so  krožili  iz 
kupeja  v  kupe.  Pesem in  veselje  je  bilo  v  dveh  vagonih, 
kateri  so prevažali  to  prleško druščino.  Večji  del  potnikov 
kateri so, že v letih se je peljalo z vlakom po dolgem času.

Čar potovanja z vlakom je poseben, na dan so prišle zgodbe 
iz mladosti. Tisti mlajši pa so to doživeli prvič in jim bo to 
doživetje ostalo v lepem spominu. Po postanku v Ljubljani je 
sledilo kosilo. Obilne porcije in ohlajeno pivo ter špricarji so 
zadovoljili prav vse.

Koper,  sončno  in  vroče  vreme  je  pričakalo  množico. 
Nekateri so se odpravili do Taverne peš na čelu z zastavo. Na 
poti  so  jih  pozdravljali  mimoidoči,  nekaj  se  jih  je   celo 
pridružilo. Velik oder bi bil skoraj premajhen za nastopajoče. 
Pozdrav  in  sprejem  predstavnikov  občine  Koper  ga.  Jana 
Tolja je toplo pozdravila, povedala, da so to dogodki kateri 
ostanejo v trajnem spominu in povezujejo ljudi. Ta prireditev 
je že postala tradicionalna in pokazala, da je potrebno s tem 
nadaljevati.

Sledil je skupni posnetek sodelujočih in potrebno se je bilo 
odpraviti na želežniški peron. Povratek ke bil poln pesmi in 
tudi plesa. Nepozaben izlet bo ostal v lepem spominu. Kdaj 
bo nasledni cug pa je bilo najbolj pogosto vprašanje. Seveda 
bomo zraven in še prijatelje bomo pripeljali.

Künštni  Prleki  se  zahvaljujemo  lokalnemu  radiu,  LTO 
Prlekija, občini Ljutomer, občini  Koper, LTO Koper, radiu 
CAPRIS,  Mapa  d.o.o,  Progress  in  turistični  kmetiji 
Kozarčan.

Zahvala tudi vsem ponudnikom na stojnicah.

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

Revija učencev diatonične harmonike in komornih skupin Slovenije
V  Ljutomeru  je  08.  05.  2011  potekala  zgoraj  omenjena 
revija.  Poslušalci  v  Domu  kulture  Ljutomer,  so  se  lahko 
prepričali  v  znanje  ter  »presežek«  izvajanja  narodne  in 
narodno zabavne glasbe z  diatonično  harmoniko,  ki  so jo 
koncertirali učenci glasbenih šol. V pogovoru z g. Slavkom 
Ahlinom,  predsednikom  društva  učiteljev  diatonične 
harmonike  Slovenije  in  vodjo  študijske  skupine  za 
diatonično  harmoniko  Slovenije,  mi  je  le-ta  zaupal,  da 
sedanji glasbeniki – učenci, izvajajo na omenjeni instrument 
že prave mojstrovine, in se le ta instrument lahko primerja z 
vsemi  drugimi  »klasičnimi«  instrumenti.  V  osnovi  je 
instrument še  vedno ljudski,  zvest  narodnim, zabavnim in 
ponarodelim vižam, vendar se to iz leta v leto spreminja oz. 
dopolnjuje,  saj  pod  prsti  učencev  diatonična  harmonika 
zveni vedno bolj moderno. V to so se lahko prepričali tudi 
sami poslušalci revije.

Na  reviji  so  se  predstavili  učenci  glasbenih  šol  iz  vse 
Slovenije  in  bil  je  opazen  velik  napredek  v  igranju  na 
diatonično harmoniko, saj smo na reviji slišali nekaj skladb 
koncertnega značaja.

Revijo  je  organiziralo  Društvo  učiteljev  diatonične 
harmonike  Slovenije  s  pomočjo  glasbene  šole  Slavka 

Osterca Ljutomer ter OI JSKD Ljutomer.

Nastopajoči

Za potrditev zgoraj zapisanega pa mi je g. Ahlin še zaupal, 
da  se  je  diatonična  harmonika  začela  uveljavljati  tudi  na 
koncertnih  odrih.  To  koncertno  pot  »gradi«  g.  Zoran 
Lupinca,  mentor,  v  Berlinski  filharmoniji,  kjer  bo  imel  v 
kratkem svoj koncert.

Gregor Žižek



Koledar prireditev
01.  do  25.  06.  2011:  Mala  Nedelja,  PRIKAZ 
IZDELOVANJA  OPEKE  NEKOČ,  TD  Mala  Nedelja-
Radoslavci, Anton Vrbnjak, 031 705 646

03.  do  30.  06.  2011:  ob  20.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
RAZSTAVA  140.   let  gasilstva  v  Ljutomeru,  PGD 
Ljutomer, 02 581 11 93, www.pgd-ljutomer.si

04. 06. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

04.  06.  2011:  ob  9.  uri, Glavni  trg  Ljutomer, 
DEMONSTRACIJSKA VAJA, PGD Ljutomer, 02 581 11 
93, www.pgd-ljutomer.si

04.  06.  2011:  ob  9.  uri,  Jeruzalem,  SREČANJE 
SLOVENSKIH PLANINCEV in 60. let PD LJUTOMER, 
PD Ljutomer, Franc Slokan, 041 760 216

04.  06.  2011:  ob  9.  uri,  Mala  Nedelja,  GROSSMANOV 
POHOD,  TD Mala Nedelja-Radoslavci, Kšela Aleksander, 
031 780 898

04.  06.  2011:  ob  15.  uri,  Grünt  TD  Cven,  KMEČKA 
TRŽNICA, TD Cven,  051 226 820

11.  06.  2011:  ob  9.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer,  BALETNI 
NASTOP –  več  skupin,  Plesni  studio  Klavdija  in  LTO 
Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

11.  06.  2011:  ob  9.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
DEMONSTRACIJSKA VAJA, PGD Ljutomer, 
02 581 11 93, www.pgd-ljutomer.si

15.  06.  2011:  dopoldan,  Vrtec  Gresovščak, 
MEDOBČINSKA  LIKOVNA  KOLONIJA,   Vrtec 
Ljutomer, 02 585 15 50

17.  06.  2011:  ob  19.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer,  LETNI 
KONCERT-  PIHALNI  ORKESTER,  KD  Ivan  Kaučič 
Ljutomer, Fras Miran, 041 510 949

18. 06. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

18.  06.  2011:  ob  9.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
DEMONSTRACIJSKA VAJA, PGD Ljutomer, 02 581 11 
93, www.pgd-ljutomer.si

22. 06. 2011: Glavni trg Ljutomer, GASILSKA REGIJSKA 
VAJA, PGD Ljutomer, 02 581 11 93, www.pgd-ljutomer.si

23. 06. 2011: ob 9.30. uri, Vrtec Ljutomer,  ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV za otroke, ki gredo v šolo,  Vrtec Ljutomer, 
02 585 15 50

24.  06.  2011:  ob  19.  uri,  Glavni  trg  Ljutomer, 
SLOVESNOST OB 140.  LETNICI  PGD LJUTOMER, 
zvečer veselica – VESELE ŠTAJERKE, PGD Ljutomer, 02 

581 11 93, www.pgd-ljutomer.si

25. 06. 2011: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA, LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

25. 06. 2011: ob 9. uri, gasilski dom Stročja vas,  POHOD 
PO TURISTIČNO TEMATSKI POTI,  TD Pütar Stročja 
vas, Stanislava Rakuša, 041 283 935

25. 06.  2011: ob 14.  uri,  Mala Nedelja,  VESELICA,  TD 
Mala Nedelja-Radoslavci, Anton Vrbnjak, 031 705 646

25. 06. 2011: ob 19. uri, Glavni trg Ljutomer,  GASILSKA 
VESELICA – MODRA CONA in ŠTRKI, PGD Ljutomer, 
02 581 11 93, www.pgd-ljutomer.si

26. 06. 2011: ob 14. uri,  Hipodrom Ljutomer,  KASAŠKE 
DIRKE, Kasaški klub Ljutomer, 02 581 18 59

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/


Praznično slikanje in razstavljanje

Slikanje na prostem, Foto: Filip Matko

Pri  slikarju  Danijelu  Ferlincu  Danny-ju  v  Zgornji 
Ščavnici se je na praznično sredo (27. aprila) zbralo ducat 
slikarjev iz Podravja in Pomurja k druženju ob slikarskih 
platnih.  Zabeležili  so tako praznične trenutke v barvah, 
slike  pa  bodo  razstavili  1.  maja  v  Methansovi  hiši  v 
Zgornjem  Dražen  Vrhu.  Priložnostno  razstavo  si  bodo 
lahko ogledali  vsi  pohodniki,  ki  bodo na praznični  dan 
sodelovali  na tradicionalnem Aninem pohodu v Zgornji 
Ščavnici.

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

Vabljeni na Salon Jeruzalem
Drugo soboto v juniju že deveto leto zapored prleški 
vinarji  pripravljajo  svoj  praznik,  na  katerem 
ponudijo  obiskovalcem  najboljše,  kar  premorejo 
njihove  kleti.  V  goste  povabijo  stroko,  prijatelje, 
novinarje,  sommelierje,  gostince,  umetnike  in 
mednarodno priznane eksperte ter najboljše kuharske 
mojstre. Cilj je preprost. Svoja vina želijo družiti z 
najboljšim in najboljšimi.

Vinoljubci  boste  svoje  čute  razvajali  v  soboto  11. 
junija od 11. ure naprej, ko bodo vinarji  predstavili 
svoje zaklade, poklepetali z obiskovalci in poskrbeli 
za  prijetno  druženje.  Izjemno  strokovni 
spremljevalni program bo med drugim gostil  člane 
Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije in 
SloVino  Sommelier  Cluba  ter  udeležence  poletne 
šole Enološki dnevi za mlade. Salonski delavnici sta 
namenjeni  prleškim  sauvignonom,  ki  jih  bo 
predstavila strokovnjakinja Tadeja Vodovnik Plevnik 
in vinskim dosežkom P&F. Angela Muir, Master of 
Wine iz Anglije, bo za obiskovalce strnila svoje vtise 
o salonskih vinih in o priložnostih za jeruzalemska 
vina na svetovnih trgih na vrhunskem predavanju v 
okviru  Salona  Jeruzalem.  Dobra  vina  bi  bila 
prikrajšana za odlično spremljavo, če ne bi Gregor 
Perdan, mladi chef restavracije Dvorca Jeruzalem za 
ta dan snoval presežkov visoke prleške kulinarike.

Letošnji  Salon Jeruzalem se prične že v petek,  10. 
junija, 2011, z vrhunskim umetniškim dogodkom – 
koncertom Alenke Godec z spremljevalno skupino in 
vinsko  spremljavo  P&F.  Koncert  se  bo  odvil  na 
platoju  pred  Dvorcem  Jeruzalem,  ki  je  tudi  sicer 
osrednje prizorišče salona.

Podjetje Tondach že več let zapored uresničuje svojo 
povezanost  z  naravo  in  okoljem  kot  najvidnejši 

podpornik  Salona  Jeruzalem.  Kulturno  in 
izobraževalno društvo KELIH je  lokalni  partner  in 
organizator salona. Strokovno podporo izvaja Zavod 
za  razvoj  in  raziskovanje  gostinskih  in  kmetijskih 
dejavnosti SloVino.

Salon Jeruzalem 2010, Foto: Dejan Razlag

Vinarjem  uspeva  iz  leta  v  leto  med  jeruzalemske 
griče privabiti  več in  več obiskovalcev.  Gostov,  ki 
znajo  ceniti  kakovostno,  pristno  in  okusno.  Salon 
Jeruzalem  je  uspešna  prireditev  tudi  zato,  ker  pri 
njegovi  pripravi  in  izvedbi  vinarji  stopijo  skupaj, 
zavedajoč  se  dejstva,  da  so  njihove  filozofije 
različne, tako kot je različen njihov slog vin. Že res, 
da eni pridelujejo le sladka vina posebnih kakovosti 
vse  tja  do  suhega  jagodnega  izbora,  drugi  spet 
prisegajo  na  suha  vina,  pridelana  s  tehnološko 
naprednimi  metodami.  Vendar  je  najpomembnejše 
njihovo  zavedanje,  da  prav  vsi  predstavljajo 
območje,  od  koder  prihajajo.  Salon  Jeruzalem  je 
pokazatelj  raznovrstnosti  okusov  okoliških 
vinogradov.
Podroben program si lahko ogledate na 
www.jeruzalem.slovino.com

Dejan Razlag




