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Ponovno pozdravljeni
Spoštovane Prlečke in Prleki, drage bralke in bralci 
Prleških  cejtng,  spet  smo  z  vami  v  tretjem  letu 
izdajanja cejtng.

To leto bomo z vami sicer nekoliko poredkeje,  saj 
smo se odločili, da bomo izdali samo dve številki in 
mogoče še kakšno izredno številko,  v kolikor nam 
bodo finančna sredstva to dopuščala.

Želimo  vam  prijetno  prebiranje  cejtng  in  vas  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
CEJAK - orodje;
DRÜZGATI - stiskati;
EJNPREN - prežganje;
KEBLAČA - glava;
KNEDL - cmok;
KÜREČJAK - kurnik, kurji iztrebek;
LIŠČOJE - lupine;
MAŠČELAGA - maščoba;
NAOPAK - narobe;
NOHIŽ - podstrešje;
PLAFON - strop;
REJNGLA - kozica;
RÜKAR - sunek, udarec;
SMETJAČA - smetišnica;
SÜHOLOD - dračje, suho vejevje;
SÜKJA - suknjič;
ŠMUGLATI - tihotapiti;
TRÜGA - krsta;
ŽLEJF - zavora na kmečkem vozu;

Lüč
V  pisarni  se  pogovorjata  sodelavca,  moški  pa 
ženska - blondinka
Moški: "Uf, meni se ne do več! En tjeden dopusta 
bon vzeja!"
Blondinka: "Kak de ti pa to grotalo? Sej veš kak je  
naš šef glede dopusta."
Moški: "Glej!" reče moški, splezi na omoro pa se 
zahakla z nogama, tak, ka visi z glovo dol.
Dere pride šef f pisarno, ga začüdeno pogledne pa 
pita: "Čü, ka pa te ti tan delaš???"
Moški: "Jas sen lüč!"
Šef: "Ma kakša lüč!?!? Tebi se je ftrgalo, vzemi si  
en tjeden dopusta, ka prideš malo k sebi!"
Moški splezi  dol z omore pa veselo odide domu, 
blondinka pa za jin.
"Kon pa ti greš?" pita šef.
Blondinka: "Domu, sej pa v temi brez liči nemren 
delati!"

Prleške cejtnge - brezplačen izvod, medij je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport 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: Žuželka na cvetu, Foto: Dejan Razlag



Mihael Kuhar prevzel skrb nad mestno trto

Franc Žličar in Mihael Kuhar, Foto: Dejan Razlag

Društvo  vinogradnikov  in  prijateljev  vina  Ljutomer  je  v 
ponedeljek,  19.  marca,  na Jožefovo,  opravilo  tradicionalni 
rez vinske trte v atriju Mestne hiše.

Vse prisotne je najprej nagovoril predsednik društva Miran 
Torič,  spregovorili  pa  so  tudi  podžupan  občine  Ljutomer 
Janez Vencelj in vinska kraljica Ljutomera Sandra Vučko ter 
Franc Žličar, dosedanji oskrbnik trte, ki je dolžnosti predal 
svojemu nasledniku, katere je prevzel Mihael Kuhar.

Ob  tej  priložnosti  so  se  v  društvu  zahvalili  dosedanjemu 
oskrbniku, ki je za trto odlično skrbel od leta 1997, ko je 
občina Ljutomer dobila trto v dar od Mestne občine Maribor. 
V  dar  so  mu  poklonili  sliko  in  celoten  album  iz  lanske 
trgatve.

Nato je nov oskrbnik opravil svoje delo, obiskovalci pa so si 
lahko s seboj odnesli tudi cepiče trte.

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

Minister za obrambo Aleš Hojs na letni konferenci OZSČ Ljutomer
Redno letno  konferenco  Območnega  združenja  slovenskih 
častnikov Ljutomer, ki se je odvijala v soboto, 18. marca v 
hotelu Bioterme, je s svojim obiskom počastil  visoki gost, 
Minister za obrambo RS Aleš Hojs.

Gostje, Foto: Branko Košti

Ob  njem  so  bili  navzoči  še:  poslanec  DZ  in  predsednik 
parlamentarnega Odbora za obrambo Franc Jurša, sicer tudi 
član  OZSČ  Ljutomer,  podpredsednik  ZSČ  podpolkovnik 
Miran Fišer,  generalni  sekretar  ZSČ stotnik  Janko Ljubič, 
župani  občin  Razkrižje  Stanko  Ivanušič,  Križevci  mag. 
Branko Belec,  Veržej  Slavko Petovar  in  podžupan občine 
Ljutomer  Janez  Vencelj,  predstavnika  Območnih  združenj 
vojaških  starešin  Gornje  Radgone  Štefan  Želodec  in 
Ormoža, višji vodnik Marjan Razlag, predsednika OZ VVS 
Ljutomer Alojz Filipič in Ormoža podpolkovnik Miran Fišer 
in  predsednik  policijskega  veteranskega  društva  Sever  za 
Pomurje  Ciril  Magdič.  Posebnega  pozdrava  predsednika 
OZSČ Ljutomer Antona Kosija sta bila deležna še direktor 
ZD Ljutomer mag. Tomislav Nemec, in direktor  gostitelja 
družbe Segrap Miran Blagovič.

Po uvodnem kulturnem programu, ki sta ga izvedla učenca 
OŠ Mala Nedelja Sandi Filipič in Lara Belšak, je prisotne 
nagovoril  Minister za obrambo RS Aleš Hojs. Častnike in 
goste je seznanil s svojimi pogledi na nadaljni razvoj SV ter 

nakazal  usmeritve,  za  katere  si  bo  v  mandatu  prizadeval. 
Izpostavil  je  tudi  pomen  sistema  zaščite  in  reševanja,  ter 
nakazal smeri reševanja najbolj pereče problematike tega, za 
varnost  državljanov  izredno  pomembnega  sistema.  Kako 
uspešen bo pri umeščanju svojih predlogov v zakonodajo, je 
v največji  meri  odvisno od poslancev DZ, saj  zanje mora 
pridobiti  dvotretjinsko  večino  v  parlamentu.  Ob  koncu 
svojega nastopa je odgovoril še na nekaj vprašanj navzočih.

Letna konferenca je tudi priložnost, da se posameznikom, ki 
so v delovanje in razvoj organizacije slovenskih častnikov 
vložili nadpovprečen trud in s tem prispevali k uspešnemu 
delovanju,  podelijo  priznanja.  Letošnji  prejemniki  pisnih 
priznanj, znakov in plaket ZSČ so imeli še posebno čast, saj 
jim je ob prejemu čestital minister za obrambo Aleš Hojs.

Pisno  priznanje  ZSČ  so  prejeli  stotnik  Anton  Mulec, 
poročnik Stanislav Budja,  vodnik Branko Tompa in  vojak 
Smiljan Perčič. Znak ZSČ sta prejela stotnik Vasja Štaman 
in stotnik Branko Kos. Plaketo ZSČ za več kot petdesetletno 
vsestransko  aktivno  delo  v  častniški  organizaciji  je  prejel 
štabni vodnik Stanislav Krajnc. Promocijsko plaketo ZSČ za 
dolgoletno financiranje OZSČ Ljutomer,  za ugoden najem 
poslovnih  prostorov  ter  za  dolgoletno  sponzorstvo 
organizacije,  je  v  imenu  Družbe  Segrap  -  Bioterme Mala 
Nedelja, prevzel direktor Miran Blagovič.

V nadaljnem delu konference je predsednik OZSČ Ljutomer 
major  Anton  Kosi  predstavil  opravljene  aktivnosti  v 
preteklem letu, ki so potekale skozi izobraževanje članstva s 
predavanji  o  mednarodnih  odnosih  in  vojaško  politični 
situaciji v svetu, udeležbo na strelskih vajah in tekmovanjih, 
vključevanju  v  aktivnosti  ZSČ,  sodelovanje  z  drugimi 
združenji in društvi, udeležbah na spominskih slovesnostih v 
občinskem, regijskem in državnem merilu ter rekreaciji  in 
druženju članov. V teh smereh načrtujejo aktivnosti za leto 
2012.

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



V Radencih so se srečali člani Združenja turističnih kmetij Slovenije
V  sredo,  21.  marca,  je  bil  pomemben  dan  za  turistične 
kmetije  Slovenije,  posebno  pa  za  prleško-prekmurske 
kmetije,  katere  so  gostile  preko  250  udeležencev  v 
Radencih.

Letno srečanje članov ZTKS, Foto: Milan Belec

Na srečanju so bili  pomembni gostje, kateri so predstavili 

poglede iz različnih koncev. Prevladalo je enotno mnenje, da 
kmetije  skrbijo  za  urejenost  slovenskega  podeželja,  da  so 
nosilci razvoja in da v veliki meri skrbijo za razvoj turizma.

Turizem, kateri se odvija preko turističnih kmetij, spada med 
obetajoče  panoge,  saj  v  teh  časih  raste  dohodek  in  se 
povečuje  obisk.  Med  slabšimi  podatki  pa  je  bilo 
predstavljeno dejstvo, da je tudi tukaj premalo mladih ljudi 
in je potrebno več spodbud v tej smeri.

Pogostitev za udeležence je bila sestavljena iz dobrot, katere 
prihajajo  iz  naše  pokrajine.  Obilno  obložene  mize  so 
dokazale, da smo vrhunski gostitelji  in da vemo pripraviti 
vrhunsko hrano.

Zahvala vsem domačijam, katere so sodelovale ter zahvala 
zaposlenim hotela Radin, kateri so nam omogočili, da smo 
lahko pripravili tako pomebno prireditev.

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

Jürjovški zmaji dobili prostore za svoje delovanje
V Motoklubu "Jürjovški zmaji" pri Sv. Juriju ob Ščavnici se 
združuje  35 ljubiteljev in  ljubiteljic  jeklenih konjičkov na 
dveh  kolesih.  Udeležujejo  se  srečanj  motoristov  po 
Sloveniji, nekateri pa se podajajo tudi čez mejo, v republike 
nekdanje Jugoslavije in v druge sosednje dežele.

Največ  pozornosti  pri  svojem  delu  namenjajo  varnosti 
članov in vseh udeležencev v cestnem prometu. Vsako leto 
za člane organizirajo tečaje varne vožnje, zadnji dve leti so 
jih v sodelovanju s PP Gornja Radgona izvedli na bližnjem 
platoju ob avtocesti, za varno vožnjo pa se usposabljajo tudi 
na poligonih v Murski Soboti in na Vranskem.

Vključujejo  se  v  vse  aktivnosti,  katera  organizirajo  druga 
društva in organizacije, kot so čistilne akcije, krvodajalstvo, 
skupaj z gasilci iz Grabonoša urejajo ribnike ob avtocesti, 
kjer se tudi večkrat družijo.

Robert  Košar,  predsednik  kluba,  je  povedal,  da  so  si  od 
registracije kluba v letu 2008 prizadevali pridobiti prostore 
za svoje delovanje, zato so bili veseli ponudbe gasilcev PGD 
Grabonoš, ki so jim odstopili v souporabo prostore svojega 
gasilskega doma. Za uvod v letošnjo motoristično sezono, so 

v soboto, 17. marca, pripravili srečanje motoristov in se ob 
druženju  z  motorističnimi  prijatelji  poveselili  ob  novi,  za 
klub zelo pomembni pridobitvi.

Otvoritev klubskih prostorov, Foto: Branko Košti

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



Big band se je vrnil po desetih letih
Naš Big band Ljutomer se je po skoraj desetletnem premoru 
v četrtek, 15. marca, vrnil na domači oder. Premierni koncert 
je bil v ljutomerskem Domu kulture, kjer se jim je pridružil 
tudi pevec Tomi Brus.

Naš Big band Ljutomer, Foto: Dejan Razlag

Polna dvorana je lahko uživala ob glasbenem doživetju, kjer 
so sami prekaljeni glasbeniki, ki so nekoč obiskovali (ali še 
jo obiskujejo) Glasbeno šolo Slavka Osterca v Ljutomeru, 

zaigrali Blues/Latino/Funk/Jazz/R&B/... komade, kot so Hay 
Burner,  On Broadway,  Mas  Que Nada,  Watermelon  Man, 
Blues  Brothers  Mega  Mix  1,  Superstition,  Cute, 
Pennsylvania 6-5000, Chameleon, Blues Brothers Mega Mix 
2 ter po bučnem aplavzu še dodatni Sweet Home Chicago in 
Basic Straight Ahead.

Umetniški vodja ljutomerskega Big banda je Miha Györek, 
poleg  njega  saksofon  igrajo  še  Matej  Bunderla,  Bojan 
Zelenjak, Nina Merkoci in Željko Marušič, pozavne Marko 
Slavič, Aleš Levačič, Andrej Karba in Sašo Ozmec, trobente 
Stanislav  Lašič,  Simon  Novak,  Boštjan  Lašič  in  Andrej 
Rebernik ter ritem sekcija Roman Sarjaš - klavir, Aleš Lubi - 
kitara, Alen Magdič - bas kitara, Mojmir Wolf - kontrabas, 
Jože  Zadravec  -  bobni  ter  Zmago  Pavličič  in  Kruno 
Karlovčec - tolkala.

Obiskovalci, ki so vidno zadovoljni zapuščali dvorano, so se 
v preddverju lahko ustavili še na pogostitvi.

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

Na 65. pevskem festivalu zapelo 15 pevskih zborov
V torek, 13. marca, je v organizaciji JSKD v Domu kulture v 
Ljutomeru, potekal festival otroških in mladinskih pevskih 
zborov iz  občin Ljutomer,  Križevci,  Razkrižje in  Veržej  s 
skupno 500 sodelujočimi.

Koncert je potekal v dveh delih. V prvem delu so nastopili:

-  Pevski zborček Vrtca Ljutomer - zborovodkinja Marinka 
Prelog,
- OPZ OŠ Cvetka Golarja Ljutomer - zborovodkinja Marija 
Zanjkovič,
- OPZ OŠ Janka Ribiča Cezanjevci - zborovodkinja Danica 
Novak,
-  OPZ  DO-MI-SO  OŠ  Križevci  -  zborovodkinja  Renata 
Mikl,
- OPZ OŠ Veržej - zborovodja Zoran Repija,
- MPZ OŠ Janka Ribiča Cezanjevci - zborovodkinja Danica 
Novak,
-  MPZ  LA-TI-DO  OŠ  Križevci  -  zborovodkinja  Renata 
Mikl,
-  Me  MPZ  Gimnazije  Franca  Miklošiča  Ljutomer  - 
zborovodja Tatjana Rozmarič Poštrak in Danijel Berden.

V drugem pa:

-  OPZ  Podružnične  OŠ  Cven  -  zborovodkinja  Martina 
Kuzma,
- OPZ OŠ Razkrižje - zborovodkinja Bojana Pergar Stolnik,
-  OPZ OŠ  Mala  Nedelja  -  zborovodkinja  Sandra  Hanžič 
Leskovar,
- OPZ OŠ Stročja vas - zborovodkinja Felicita Heric Taškov,
-  MPZ OŠ Mala  Nedelja  -  zborovodkinja  Sandra  Hanžič 
Leskovar,
-  MPZ  OŠ  Stročja  vas  -  zborovodkinja  Felicita  Heric 

Taškov,
-  MPZ  Glasbene  šole  Slavka  Osterca  Ljutomer  - 
zborovodkinja Romana Rek.

Festival pevskih zborov, Foto: Bianca Žitnik

Strokovna  spremljevalka  ga.  Majda  Hauptman  je  na 
razgovoru  z  zborovodji  pohvalila  kvalitetno  pevsko 
ustvarjanje  na  osnovnih  šolah  in  na  Gimnaziji  Franca 
Miklošiča Ljutomer. Obetavnim zborom, ki so izstopali od 
povprečja, je priporočila udeležbo na regijskih tekmovanjih 
in državnem tekmovanju v Zagorju, ki jih organizira JSKD.

Zborovodjem  in  vsem  pevcem  gre  zahvala,  da  so 
obiskovalci,  ki  so  napolnili  dvorano   na  obeh  koncertih, 
uživali v igrivosti in pestrosti izvedenih programov. Letos bo 
prleško  pokrajino  zastopal  v  Zagorju  tudi  Mladinski  zbor 
Glasbene šole Slavka Osterca pod vodstvom Romane Rek.

Zbrane  je  nagovorila  tudi  županja  Občine  Ljutomer  mag. 
Olga Karba.

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



Povezovanje Ormoža in Ljutomera preko kolesarskih in pohodniških poti
V petek, 2. marca, sta župan Občine Ormož Alojz Sok in 
županja Občine Ljutomer mag. Olga Karba na Jeruzalemu 
podpisala  pismo  o  nameri  za  skupno  sodelovanje  pri 
projektu  povezave  mest  Ormoža  in  Ljutomera  po  vinski 
cesti preko Jeruzalema z izgradnjo ustrezne infrastrukture za 
kolesarske in pohodniške poti.

Predstavitev projekta, Foto: Dejan Razlag

Izvedlo se bo trasiranje poti, ki bodo povezovale obe mesti
Predvideni projekt bo potekal v dveh fazah. V prvi fazi se bo 
izvedla prijava projekta na Javni poziv za oddajo projektnih 
predlogov  za  izvajanje  Lokalne  razvojne  strategije  za 
območje  Prlekije  2011-2012.  Nosilec  projekta  je  Prleška 
razvojna  agencija,  občini  pa  sta  partnerici  pri  projektu. 
Skupaj s strokovnimi sodelavci agencije, občin partneric ter 
krajanov ob trasi, se bo v okviru delavnic izvedlo trasiranje 
kolesarskih  in  pohodniških  poti,  ki  bodo  povezovale  obe 
mesti. V drugi fazi pa se bo pristopilo k izgradnji potrebne 
infrastrukfure.

V  prvi  fazi  je  oddaja  projekta  na  javni  poziv  Lokalne 
akcijske  skupine  LAS  Prlekija  z  naslovom  projekta 
Kolesarske  in  sprehajalne  poti  v  Krajinskem  parku 
Jeruzalem.  K  projektu  se  je  pristopilo  s  cilji,  doseganje 
optimalnih  prostorskih  rešitev  pri  umeščanju  turistične 
infrastrukture  v  prostor,  povečanje  atraktivnosti 
zavarovanega  območja  Krajinski  park  Jeruzalem  ob 
hkratnem upoštevanju omejitev zaradi  varovalnega režima 
območja  ter  izboljšanje  pogojev  za  razvoj  turizma  in 
aktivnega  preživljanja  prostega  časa  na  območju 
Krajinskega parka Jeruzalem.

Izvedba  projekta  bo  zajemala  delavnice,  tabor,  tisk 
publikacije in promocijo projekta
Izvedba projekta zajema delavnice s ciljnimi skupinami, kjer 
bo umeščanje turistične infrastrukture v prostor izvedeno ob 
tesnem  sodelovanju  prebivalcev  območja,  kjer  bodo 
potekale  kolesarske  in  sprehajalne  poti  s  strokovno 
javnostjo.  Delavnice  bodo  organizirane  v  obeh  mestih, 
Ljutomeru  in  Ormožu ter  v  krajih  Jeruzalem,  Radomerje, 
Svetinje in Železne Dveri. Posebni poudarek na delavnicah 
bo namenjen turističnim ponudnikom in številnim društvom.

Nato raziskovalni tabor, kjer bodo študentje na 5-dnevnem 
taboru  pod  mentorstvom  ene  od  fakultet  raziskovali 
območje.  Izdelali  bodo  konceptualne  rešitve,  upoštevajoč 
vidike  krajine,  arhitekture,  sociologije,  gradbeništva  in 

turizma.  V tabor se  bodo občasno  vključili  tudi  sodelavci 
vseh partnerjev projekta.

Nasldnja faza bo priprava in tisk publikacije o kolesarskih in 
sprehajalnih  poteh,  kjer  bo  na  osnovi  delavnic  in 
raziskovalnega tabora pripravljena in natisnjena publlkacija 
z  opisnimi  in  grafičnimi  predlogi  delavnic  ter  tabora  za 
izgradnjo turistične infrastrukture, namenjene kolesarjem in 
pohodnikom.

Nato bo sledila promocijo projekta, v izvedbi dveh tiskovnih 
konferenc, v pričetku in ob koncu projekta, ki bo prispevala 
k  boljši  obveščenosti  javnosti  in  večjemu  zanimanju  za 
Krajinski park Jeruzalem. S publikacijo, ki jo bodo partnerji 
projekta  razdelili  med  občane,  bo  poskrbljeno  za  lokalno 
promocijo  in  lažje  umeščanje  turistične  infrastrukture  v 
socialno okolje.

Vrednost projekta je 26 tisoč evrov
V  projekt  se  bo  vključevalo  prebivalce  območja  že  od 
samega  pričetka  umeščanja  turistične  infrastrukfure  v 
prostor,  kar  predstavlja  nov  pristop  iskanja  trajnih  rešitev 
obenem pa motivira lokalno prebivalstvo.

Podpis, Foto: Dejan Razlag

Po  končanju  projekta  se  pričakujejo  rezultati  kvalitetne 
strokovne podlage za investicije v turistično infrastrukuro, 
najširši  družbeni  konsenz  o  umesčenosti  kolesarskih  in 
pohodniških  poti  v  lokalno  okolje  ter  izboljšana 
informiranost  lokalnega  prebivalstva  o  nameravanih 
dolgoročnih investicijah v turistično infrastrukturo.

Vrednost celotnega projekta znaša 25.680 EUR brez DDV-
ja.  Na  podlagi  javnega  poziva  se  pričakuje  85  odstotkov 
sredstev s strani programa LEADER, ki so sofinancirani iz 
kvote  sredstev  4.  osi  Programa  razvoja  podeželja  RS  za 
obdobje  2007-2012.  Ostali  delež  finančnih  sredstev  bodo 
zagotovlli  Občina  Ljutomer  in  Občina  Ormož  ter  Prleška 
razvojna agencija.

Na predstavitvi so nekaj besed o projektu povedali županja 
Občine Ljutomer mag.  Olga Karba,  župan Občine Ormož 
Alojz Sok, Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije 
ter mag. Karmen Štumberger, vodja oddelka za gospodarske 
dejavnosti v Občini Ormož.

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



Knjiga »Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh« predstavljena javnosti
"Ludvik  Rudolf,  mali  Ludvik  od  Male  Nedelje,  pevec,  
ljubiteljski pesnik, avtor mnogih pesmi, številnih besedil in  
mnogih  melodij.  Pa  vse  zna  na  pamet  izjemno  občuteno 
povedati ali z občutkom zapeti. Vaški veterinar, porodničar 
pri  številni  živini.  Cerkveni  ključar,  zbiratelj,  krvodajelec,  
ljubitelj  zgodovine,  poznavalec  zgodovine,  etnografije,  
geografije Male Nedelje, malonedeljčanov in njene okolice.  
Ljubitelj  vsega  starega,  starin,  zgodovinskih  dokumentov,  
zaprašenih slik in oguljenih starih dokumemntov. Ljubitelj in  
izjemen poznavalec malonedeljskega narečja. Govornik ob  
poslednjem  slovesu  od  pokojnih  na  našem  domačem 
pokopališču.  Najboljši  turistični  vodič  po  naših  krajih.  
Dobrotnik, vedno prijazen, dobrodušen, za druge bi naredil  
vse, zase ne želi ničesar. Skromen zase, a izjemno bogat po 
duši in srcu".

Ludvik Rudolf, Foto: Dejan Razlag

S temi  besedami  je  voditeljica  prireditve,  ravnateljica  OŠ 
Mala  Nedelja  Breda  Žunič,  predstavila  Rudolf  Ludvika, 
malega  človeka  od  Male  Nedelje,  ki  je  v  soboto,  25. 
februarja, dočakal svoj veliki dan. V prepolni dvorani hotela 
Bioterme,  je  bilo  predstavljeno  njegovo  življensko  delo, 
monografija Male Nedelje in njene okolice.

Kot skromen človek, je Ludvik želel, da knjiga nosi skromen 
naslov:  "Nekaj  besed  o  Mali  Nedelji  in  njenih  ljudeh". 

Vendar je s temi "nekaj besedami" na 650 straneh velikega 
formata, več kot tisoč črnobelih in barvnih fotografij, skic, 
zemljevidov, kart in dokumentov, postavil večen spomenik 
Mali Nedelji in njenim ljudem. S knjigo, ki je rezultat več 
kot  tridestletnega  zbirateljskega  dela,  obiskov  številnih 
družin  in  intervjujev  posameznikov,  fotografiranj, 
neprespanih noči ob cerkveni in šolski kroniki, brskanj po 
zaprašenih podstrešjih in po zgodovinskih arhivih, je ustvaril 
pomemben  zgodovinski  dokument,  ki  mu  ni  para  daleč 
naokrog. V neprecenljivo pomoč pri dokončnem urejanju in 
oblikovanju  vsebine  mu  je  bila  gospa  Jelka  Pšajd,  višja 
kustosinja v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota.

Podžupan občine Ljutomer Janez Vencelj, poslanec DZ RS 
Franc  Jurša,  nekdanja  Slovenka  leta  in  bivša  županja 
Ljubljane,  sedaj  direktorica  Pionirskega  doma,  domačinka 
Vika Potočnik, ena najbolj  znanih Slovenk, odločna borka 
proti raku dojk, katere korenine tudi segajo k Mali Nedelji, 
Mojca Senčar, župana sosednjih občin, Mirko Cvetko iz Sv. 
Tomaža  in  Anton  Slana  iz  občine  Sv.  Jurij  ob  Ščavnici, 
župnika  Tomislav  Roškarič  in  Franček  Horvat,  so  bili  le 
najuglednejši  gostje  med  množico  domačinov  in  številnih 
obiskovalcev od blizu in daleč, ki so s svojo udeležbo na 
prireditvi  izrazili  priznanje  in  zahvalo  Ludviku  za  njegov 
neprecenljiv prispevek Mali Nedelji in njenim prebivalcem.

Program so popestrili ljudski pevci Fantje od Male Nedelje, 
domača  folklorna  skupina,  še  posebej  pa  sta  navdušila 
učenca OŠ Mala Nedelja Mišel Sušnik in Niki Zmazek, ki 
sta  v  vlogah  Frančeka  in  Micike  skozi  besedilo  učiteljice 
Danice Potrč predstavila Ludvika in njegovo delo skozi oči 
preprostega človeka.

Knjigo  "Nekaj  besed  o  Mali  Nedelji  in  njenih  ljudeh"  je 
založilo TD Mala Nedelja - Radoslavci, ki je prevzelo tudi 
njeno trženje. Vsi, ki želite svojo knjižnico obogatiti s tem 
edinstvenim  delom,  lahko  kontaktirate  založnika  na  e- 
naslov: mala.nedelja@gmail.com.

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

Rez Trstenjakove trte v Ljubljani
Že  od  leta  1994  Trubarjevo  ulico  v  Ljubljani  krasi 
Trstenjakova trta, ki jo je zasadil veliki Prlek in svetovljan 
dr. Anton Trstenjak. Letos je dolžnost rezanja prvič doletela 
novo upravo Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ki je na pomoč 
poklicala  g.  Milana  Beleca,  kateri  je  povabilo  z  veseljem 
sprejel in trto strokovno obrezal in tako pripravil na novo 
sezono.

Rezanju sta prisostvovala tudi novi predsednik Ustanove dr. 
Henrik Gjerkeš in častni predsednik mag. Milan Lovrenčič 
ter  člani  Slovenskega  reda  vitezov  vina  in  Zveze  društev 
general Maister.

Dogodka  pa  so  se  razveselili  tudi  mimoidoči,  ki  so  z 
zanimanjem  opazovali  spretne  roke  g.  Beleca  in  ga 
mimogrede še povprašali to in ono o trti in vinogradništvu.

Rez Trstenjakove trte v Ljubljani

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



Otvoritev INFO TOČKE KULT PRO za kulturne promotorje
LTO  Prlekija  Ljutomer  skupaj  z  vodilnim  partnerjem 
Ljudska univerza Šentjur ter partnerji: Turistička zajednica 
opčine  Štrigova,  Turistička  zajednica  Marija  Bistrica  in 
Ljudska  univerza  Krško  izvaja  projekt  z  naslovom  Delim 
znanje  –  ohranjam  dediščino.  Program  se  izvaja  v 
programu  IPA Operativni  čezmejni  program  Slovenija  – 
Hrvaška.  Namen  projekta  je  spodbujati  prostovoljstvo  v 
kulturi  in  turizmu  ter  izobraževanje  in  vključevanje 
prostovoljcev  v  delo  in  turistično-kulturno  vodenje  po 
muzejih,  muzejskih  zbirkah,  zbirkah,  objektih  in 
znamenitostih  naravne  in  kulturne  dediščine.  Celotna 
vrednost projekta je 336.767 evrov.

Kot partnerja je LTO Prlekijo Ljutomer doletela čast, da so 
prvi od partnerjev pripravili in odprli prvo pisarno t.i. INFO 
TOČKO. Kot je povedal direktor zavoda, Andrej Vršič, »je  
info točka v prvi vrsti namenjena udeležencem tega projekta,  
se pravi tistim, ki se izobražujejo za kulturnega promotorja 
in  naj  bi  se  usposobili  za  prostovoljno  delo  v  kulturi  in  
turizmu«.  Seveda  pa  je  info  točka  namenjena  tudi  vsem 
ostalim,  domačinom,  turistom,  turističnim  delavcem,  ki 
hočejo odkriti in izvedeti več o izbrani kulturni in naravni 
dediščini, katera še ni nikjer zavedena, opisana, poslikana in 
podobno. Gre za neprofitno kulturno in naravno dediščino. 

V tej  info točki  bo na razpolago tudi  več jezični  katalog, 
kateri bo vseboval vsaj 5 znamenitosti iz kulturne in naravne 
dediščine  na  področju  posameznih  partnerjev  in  širše. 
Zraven kataloga pa se še bodo posredovale informacije oz. 
kontakti posameznikov, ki se bodo izobrazili za kulturnega 
promotorja in  podajali  nove vsebine o kulturni  in  naravni 
dediščini.

Pisarna, Foto: Dejan Razlag

Sama  info  točka  (pisarna)  je  dokaj  prostorna,  saj  je 
promotorjem  na  razpolago  barvni  tiskalnik  in  prenosni 
računalnik za njihovo nadaljnjo prostovoljno delo.

Dejan Razlag

Izobraževanje kulturnih promotorjev
V decembru leta 2011 in januarju 2012 je potekal prvi sklop, 
v  februarju  in  marcu  pa  drugi  sklop  izobraževanj  za 
usposabljanje  kulturnih  promotorjev.  Po  pogovorih  z 
različnimi  društvi  in  posamezniki  se  je  odločilo  za 
sodelovanje  v  projektu  13  udeležencev.  Nekatere  so  žal 
morali  odsloviti,  saj  niso  izpolnjevali  pogojev.  Projekt  je 
namenjen  ljudem  v  tretjem  življenjskem  obdobju,  težje 
zaposljivim in gospodinjam. Sprva so bili udeleženci malo 
skeptični, kaj se bodo zdaj v teh letih  še lahko naučili in 
podobno. Vendar so prvotna vprašanja kar hitro izginila, ko 
so  pripravili  prvi  modul  izobraževanja  z  naslovom Uvod, 
komunikacija,  prostovoljstvo in  nastopanje  pred javnostjo. 
Po začetni tremi je kasnejše predavanje bilo zanimivo, saj je 
iz poslušalcev kar vrelo idej, zamisli in podobno. 

Izobraževanje, Foto: Gregor Žižek

Predavateljica Urška je že na začetku motivirala poslušalce 
s svojo prisrčnostjo, zabavnostjo, tako, da se je »prebil led«. 
Delavnica je potekala preko projekcije in z ogromno stvarmi 
iz prakse, vsakdanjega življenja. Ta izobraževalni sklop je 
bil  namenjen  spoznavanju,  predstavitvi  določenih  pojmov 

ter  prostovoljstvu  in  komunikaciji  ter  nastopanju  pred 
javnostjo.  Tukaj  so  se  stvari  iz  teorije  stekale  v  prakso. 
Udeleženci  so  spoznavali  različne  načine  komunikacije, 
obnašanje  in  podobno.  Sledilo  pa  je  tudi  nastopanje  pred 
javnostjo. V drugem izobraževalnem sklopu so se slušatelji 
seznanili  z  osnovami  računalnika,  računalništva,  spleta  in 
podobno. Seveda so potekale tudi praktične vaje na delu z 
računalnikom.

Nekaj  vtisov  nam  je  zaupala  tudi  udeleženka  tega 
izobraževanja Milena Studnička: »Zelo sem zadovoljna, da 
so v projekt »Delim znanje – ohranjam dediščino« (KULT 
PRO) vključili  tudi  starejše.  Že  na  prvi  delavnici  smo  se  
seznanili z zanimivo temo »Komunikacije in prostovoljstvo«.  
Starejši  smo  pripravljeni  delati  prostovoljno,  vendar  je  
dobro, da nas tudi strokovno seznanijo, kako se komunicira  
v določenih primerih. Zanimivo na delavnicah je bilo, da je  
vsak udeleženec na svoj način moral povedati, kaj ve o kraju 
v katerem živi ter o njegovi naravni in kulturni dediščini.  
Vodja delavnice nam je svetovala, kako bi lahko to pripoved  
izboljšali  in  kaj  dodali.  Vsi  ti  nasveti  nam  bodo  zelo  
pomagali pri nadaljnjem delu.«

Nad  samim  odzivom  in  zanimanjem  poslušalcev  je  bila 
presenečena  tudi  predavateljica  Urška  Štupar.  Kot  nam je 
zaupala,  »Najprej  me  je  presenetila  njihova  odprtost  ter  
zanimanje za izobraževalne module. Vem, iz izkušenj, da so  
starejši ljudje dovzetni za neka nova znanja in spoznanja,  
vendar so me tukaj presenetili.  Presenečena sem bila nad  
njihovo  kreativnostjo  ter  zavzetostjo.  Vem,  da  bodo  po  
izobraževanju to res dobri promotorji  kulturne in naravne  
dediščine.«

Gregor Žižek, Dejan Razlag





Koledar prireditev - april 2012
02.  04.  2012:  ob  16.30.  uri,  Splošna  knjižnica  Ljutomer, 
PRAVLJIČNA URA,  Splošna knjižnica Ljutomer, 02 584 
12 36

07. 04. 2012: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA,  LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

07.  do  09.  04.  2012:  ob  15.  uri,  Jurešov  Ranč  Babinci, 
VELIKONOČNO  POKANJE,   TKD  Babinci,  Jožica 
Berden, 051 601 925

09. 04. 2012: ob 9. uri, Moravci,  POHOD MISIJONSKA 
POT SV.  BRATOV CIRILA IN  METODA,   TD  Mala 
Nedelja – Radoslavci, Mirko Hanžel, 041 637 241

09.  04.  2012:  ob  9.  uri,  Vrtec  Stara  Cesta,  POHOD NA 
RUNEČ,  TD Stara Cesta, Silvo Potočnik, 051 362 256

09. 04. 2012: ob 14. uri,  Hipodrom Ljutomer,  KASAŠKE 
DIRKE,  KK Ljutomer, 581 18 59

12. 04. 2012: ob 19. uri, ŠIC  Ljutomer, KONCERT MPZ 
OŠ Ivana Cankarja  Ljutomer ter glasbeni  gostje,   OŠ 
Ivana  Cankarja  Ljutomer,  PREDPRODAJA  KART  TIC 
Ljutomer, 02 584 83 33

12. 04. 2012: Čitalnica knjižnice Ljutomer, 100. LETNICA 
LJUTOMERSKEGA ORLA,  Splošna knjižnica Ljutomer, 
02 584 12 36

13.  04.  2012:  ob  19.30.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
FESTIVAL ODRASLIH ZBOROV  -  vokalnih skupin in 
oktetov,  OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 
97 87

14. 04. 2012: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA,  LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

16.  04.  2012:  ob  16.30.  uri,  Splošna  knjižnica  Ljutomer, 
PRAVLJIČNA URA,  Splošna knjižnica Ljutomer, 02 584 
12 36

18.  04.   2012,  ob  19.30  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
Monokomedija  Toneta  Partljiča  »ČISTILKA  IN 
PREDSEDNIK  UPRAVE«  v  izvedbi  Mojce  Martljič 
(predprodaja v TIC-u Ljutomer, 584 83 33)

19.  04.  2012:  ob  9.  uri,  Dom kulture  Ljutomer,  MLADI 
ODER – regijski festival otroških gledaliških skupin,  OI 
JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

20.  04.  2012:  ob  uri,  Mala  Nedelja,  40.  LET  VRTCA 
MALA NEDELJA,   OŠ Mala Nedelja, Breda Žunič, 041 
354 909

21. 04. 2012: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA,  LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

22. 04. 2012: ob 11. uri, cerkev Sv. Trojice Mala Nedelja, 
ŽEGNANJE  KONJ,   TD  Mala  Nedelja  –  Radoslavci, 
Mirko Hanžel, 041 637 241

22. 04. 2012: ob 14. uri, Hipodrom Ljutomer,  KASAŠKE 
DIRKE,  KK Ljutomer, 581 18 59

23.  04.  2012:  ob  16.30.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
MAVRIČNI  VRTILJAK (vrtci  se  predstavijo),   DPM 
Ljutomer

23.  04.  2012:  ob  16.30.  uri,  Splošna  knjižnica  Ljutomer, 
PRAVLJIČNA URA,  Splošna knjižnica Ljutomer, 02 584 
12 36

24.  04.  2012:  ob  16.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
RINGARAJA 2012,  regijski  festival  otroških  folklornih 
skupin Pomurja in Maribora z okolico,  OI JSKD Ljutomer, 
Mira Rebernik Žižek, 02 584 97 87

26.  04.  2012:  ob  18.  uri,  Dom  kulture  Ljutomer, 
PROSLAVA  OB  DNEVU  UPORA  PROTI 
OKUPATORJU, Občina Ljutomer in ZB za vrednote NOB, 
02 584 90 44

28. 04. 2012: ob 8. uri, Glavni trg Ljutomer, TURISTIČNA 
TRŽNICA,  LTO Prlekija Ljutomer, 02 584 83 33

28.  04.  2012:  ob  14.  uri,  Grünt  TD  Cven,  SETEV 
KORUZE,  POSTAVITEV  MLAJA,  KULINARIČNA 
RAZSTAVA,  TD Cven 051 226 820

30. 04. 2012: Mala Nedelja,  POSTAVITEV MLAJA,  TD 
Mala Nedelja – Radoslavci, Stanko Simonič, 031 609 226

30. 04. 2012: ob 20. uri, Železne Dveri,  KRESOVANJE IN 
DJ-Marathon,  KMD KAEMDE, Sebastijan Rudolf, 031 606 
445

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/


Kuharski tečaj v Radomerju
Športno  društvo  Stari  hrast 
iz  Radomerja  je  10.3.2012 
organiziralo  1.  kuharski 
tečaj  na  Turistični  kmetiji 
Stari hrast v Radomerju, za 
moške člane društva.

Na  kuharski  tečaj  se  je 
prijavilo  8  moških  članov 
društva,  ki  so  pod  budnim 
očesom  Angele  Pihlar 
ustvarjali  kulinarične 
dobrote.  Pripravljali  so  od 
šunkinih  zvitkov,  francoske 
solate,  testeninske  solate, 

lignjeve solate,  gobove juhe,  puranjih  zrezkov v bazilikini 
omaki,  sirovih  štrukljev,  praženega  krompirja,  ramsteka  v 
poprovi omaki, svinjsko ribico v omaki, rižote z morskimi 

sadeži do gratiniranih skutnih palačink ter pohorske omlete.

Na koncu  kuharskega večera  so povabili  na  večerjo  svoje 
»boljše«  polovice  in  ostale  člane  društva,  da  so  se  lahko 
prepričali o njihovih kuharskih mojstrovinah. Ob večerji pa 
so  se  dogovorili  že  za  naslednji  kuharski  tečaj,  kjer  bodo 
pripravljali »jedi za na žlico«.

BoKo



DOSOR-jev pevski popoldan
Ob 16. uri, na petkov popoldan, 23. marca, je vse zbrane v 
restavracijskih  prostorih  DOSOR-ja,  Doma  starejših 
občanov Radenci, pozdravila ter nagovorila direktorica tega 
doma  Mateja  Hauser.  Še  posebej  je  pozdravila 
medgeneracijsko  sodelovanje  pevk  in  pevcev,  ki  so  se 
odločili za skupni nastop.

Ženski zbor Navdih, Foto: Filip Matko

Prireditev  je  ljubko  povezovala  Mojca  Kumlanc,  ki  tudi 
prepeva v zborčku zaposlenih žena v DOSOR-ju. Tako je za 
začetek med ostalim povedala: »Od decembra 2008 deluje v 
DOSOR-ju  mešani  pevski  zbor,  katerega  vodja  je  sestra 
Suzana  Divjak.  Od  februarja  2012 je  sovoditeljica  Tadeja 
Kolbl,  obe  zbor  spremljata  s  kitaro,  za  klavirjem jima pa 
pomaga  Melita  Divjak.  V  juniju  2010  je  bilo  zboru 
podeljeno ime »Večerna zarja«, pevske vaje so vsak petek 
popoldne, ob raznih proslavah v našem domu je imel zbor že 

kar  nekaj  nastopov.  Udeležil  se  je  revije  pevskih  zborov 
socialnih  zavodov  Slovenije  v  Ljubljani,  nastopili  so  v 
cerkvi sv. Cirila in Metoda v Radencih skupaj z literarnim 
krožkom in spremljavo Melite Rauter na električnih orglah, 
popestrili so rojstne dneve v domu, družno pa smo zapeli v 
medgeneracijskem  zboru  v  sodelovanju  zaposlenih  in 
njihovih otrok. V mesecu novembru 2011 je gospa Brigita 
Živec napisala besedilo himne pevskega zbora, pesem pa je 
uglasbila naša vodja Suzana Divjak…«

Tako se je s himno pevskega zbora »Večerna zarja« pričel 
pevski  koncert  v  DOSOR-ju,  ki  je  bil  pravzaprav 
medgeneracijski. Pevskemu zboru stanovalk in stanovalcev 
»Večerna zarja« (ki je zapel pesmi »Tam na vrtni gredi« in 
»Rože z domačega vrta«) se je namreč pridružil še pevski 
zbor  zaposlenih  v  DOSOR-ju,  ki  deluje  pod  imenom 
»Navdih« (zapel je pesmi »Pravijo, da je ljubezen«, »Pel bi 
zate«, »Češnjev cvet«, »So najlepše pesmi že napisane« in 
»Malo miru«), oba pa vodi sestra Suzana Divjak. S svojimi 
glasovi  so  sodelovali  še  najmlajši,  otroci  zaposlenih  v 
DOSOR-ju  (zapeli  so  »Mamica  je  kakor  zarja  jutranja«, 
»Mamici  in  babici«).  Tokratnemu  koncertu  sta  se  s 
harmoniko pridružila Melita Rauter (»Čebelice« in »Pod to 
goro zeleno«), kakor tudi mladi Jan (»V dolini tihi« in »Klic 
srca«), a svoje pesmi je brala Brigita Živec (»Vsem nam« in 
»Mojemu pravnuku«).  Kar  prehitro  je  bil  mimo poldrugo 
uro trajajoči koncert. Zaključili so ga s skupno pesmijo vseh, 
nastopajočih  in  poslušalcev  v  restavracijskih  prostorih 
DOSOR-ja, znano Avsenikovo melodijo »Na Robleku«. Pa 
še zaplesali so nekateri !

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

Prvo slikarsko druženje letos
V  Gornji  Radgoni,  v  in  ob  prostorih  Doma  starejših 
občanov,  je  v  soboto,  24.  marca,  potekalo  prvo  druženje 
slikark  in  slikarjev  letos,  ki  sta  jih  skupaj  privabila  Dom 
starejših  občanov  Gornja  Radgona  in  Likovno  društvo 
Gornja  Radgona.  Bilo  je  namreč  dogovorjeno  za  slikanje 
velikonočnih in pomladnih motivov.

Udeležencev se je zbralo 19 in ob 9. uri, na samem začetku 
ustvarjalnega  dne,  jih  je  pozdravil  direktor  DSO  G. 
Radgona, mag. Marjan Žula, ter jim zaželel uspešni slikarski 
dan. Po skupnem zajtrku ter oskrbi s slikarskim materialom 
so se udeleženci likovne delavnice »porazgubili« po domu 
ter njegovi ožji in širši okolici. Bil je namreč za ustvarjanje 
na prostem idealen pomladni, sončni dan. Številčne udeležbe 
je  bila  vesela  tudi  predsednica  Likovnega  društva  Gornja 
Radgona, Tatjana Mijatović. Bili so to: Saša Bezjak, Vidka 
Borko,  Jasna  Brunskole,  Zdravko  Dolinšek,  Aleksandra 
Fekonja, Simona Grosman, Gerhard Guttmann (član društva 
iz sosednje Avstrije !), Franci Jaušovec Fric, Edvard Ketiš, 
Pavla  Krajnc,  Filip  Matko  Ficko,  Marko  Matko  Ficko 
(najmlajši  udeleženec,  10  let  !),  Tea  Merljak  (najstarejša 
udeleženka,  88  let  !),  Tatjana  Mijatović,  Milena  Marija 
Reščič,  Danica Štrucelj,  Marina  Vuk,  Ivica  Vukan in  Eva 
Žula.

Slikanje, Foto: Lipe Juhart

Na skupnem kosilu so se ustvarjalke in ustvarjalci zbrali ob 
16. uri ter se z vodstvom Doma starejših občanov Gornja 
Radgona dogovorili, da bodo nekateri svoja dela dokončali 
doma. Zbrali  pa se bodo ponovno v petek,  30.  marca,  ko 
bodo  pripravili  razstavo  ustvarjenih  del  v  prostorih  DSO 
Gornja  Radgona.  Vsak  izmed  njih  bo  tudi  vsaj  eno  delo 
podaril  temu  domu,  kjer  bodo  z  novonastalimi  slikami 
popestrili vzdušje na hodnikih in skupnih prostorih doma.

Lipe Juhart
Več fotografij najdete na portalu Prlekija-on.net


