
sedem

Bro
ken

 He
art

s 

Odb
ojk

a n
a m

ivk
i

Crv
ena

 jab
uka

Vib
rat

ion
 

PONIFE
ST

Jan
 Ple

ste
nja

k 6
99€

Mark
i 

Mlat
ev 

pš
en

ice
 | Sen

je

Meja
ši

 

Kmeč
ka

 oli
mpija

da

Po
lan

ski
 zv

oki
 

Ga
diBlu

e P
lan

et 

Bujt
a r

ep
a

Lid
ija 

Ba
čić

Mega
lop

olis
 

Tur
nir

 v m
ale

m no
go

metu

AC
/DC

Rea
l Tr

ibu
te B

an
d

Ekl
ips

 

Balin
an

je

Pe
ro 

Lov
šin

 & Špa
nsk

i bo
rci

Pla
men 

Fsi
 kla

čim
o 2

01
4

Tom
isla

v B
ral

ić &
 Kla

pa 
Int

rad
e

 

Oran
je Š

TR
K S

I

7 dni vstopnine

ni

	 2014	3.–10.	AVGUST	VELIKA	POLANA

Več informacij o festivalskem dogajanju na

www.strk.si  |  041 528 678

novost atrakcija
2014	novost	atrakcija	novost	atrakcija	novost	atrakcija	novost
Priletite	kot	štrk	v	Veliko	Polano	in	odletite	s	1000	€



KONCERTI
TOMISLAV	BRALIĆ	&	
KLAPA	INTRADE

Zadrska klapa Intrade, ki deluje od leta 1985 je danes zagotovo najbolj priljubljena 
klapa, ne samo v domovini in na območju bivše skupne države. Klapo Intrade doma-
la pozna vsa Evropa, saj je nemalokrat, na povabilo hrvaških izseljencev, nastopala 
tudi v tujini. Z ljubeznijo izvajajo tradicionalne in ljudske dalmatinske pesmi, obe-
nem pa z novitetami, tako da vključujejo v nstope tudi druge instrumente, utira-
jo nove poti do občinstva in razvoja klapskega petja. Številni nastopi na priljubljenih 
glasbenih festivalih so klapi Intrade prinesli laskave nagrade in naslove, saj so pre-
pričali tako publiko kot tudi žirijo, za kar je izjemno zaslužen prepoznavni vokalist 
Tomislav Bralić, ki bo s klapo Intrade nastopil tudi na odru Pomurskega poletnega 
festivala in tako izpopolnil koncert, ki bo postregel z izjemno izvedbo dalmatinskih 
pesmi ter drugimi iz široke palete glasbenega repertoarja.

PERO	LOVŠIN

Legenda slovenske glasbene scene je Pero Lovšin, ki je svojo glasbeno pot začel pred 
37. leti, ko je z Gregorjem Tomcem ustanovil skupino Pankrti. Ta je sicer delova-
la 10 let in potem potonila, a je bila izjemen vzor kasnejši punk rock sceni, ki se 

je razvijala na območju celotne Jugoslavije. Sokoli so bili njegov naslednji glasbe-
ni podvig, za njimi pa kot spremljevalni bend še Vitezi obložene mize, pa tudi hrva-
ške legende KUD Idioti. Številna leta delovanja so množila tudi nagrade, tako za čas 
bivše skupne države kot tudi pod okriljem samostojne Slovenije. Neuničljiv? Najbrž 
res. Skupaj z zdajšnjo spremljevalno skupino Španski borci je pred dvema letoma 
nastal Lovšinov deveti samostojni studijski album Za spremembo, kjer se vrača v 
svoja zlata sokolska leta. Poleg dobrih starih, nekaterih že zimzelenih, boste tudi 
nove slišali na koncertu v Veliki Polani.

AC/CD	Real Tribute Band – Bandx

Skupina je bila ustanovljena leta 1996, takrat pod imenom No Commnet, a se je po 
desetih letih nabiranja izkušenj in začasnih performansov odločila za preporod pod 
imenom BandX, ki se je specializiral za AC/DC repertoar, vključno s pesmimi, ki sta 
jih izvajala Bon Scott in Brian Johnson ter tako kmalu postal najbolj prepoznaven 
tovrstni tribute band v tem delu Evrope. Čeravno je njihov domicil Srbija, so s svojo 
odrsko prezenco prepričali že mnoge. Ne samo v okviru mej bivše skupne države, 
pač pa tudi drugod po Evropi. Za vse fane skupine AC/CD bo to prvovrstno doživetje. 

LIDIJA	BAČIĆ

Mlada hrvaška estradnica, sicer rojena Splitčanka, je svojo glasbeno pot začela že 
pri rosnih desetih letih, ko je aktivno sodelovala na različnih otroških festivalih 
in že tam posegala po najvišjih nagradah. Sedem let je zatem delovala v vokalno – 
plesni skupini Perle, kjer je imela status glavnega vokala, potem pa se je leta 2008 
odločila za samostojno glasbeno pot, okronano s sodelovanjem hrvaškega skladate-
lja Marka Tomasovića. »Dan iza vječnosti« je bil prvi singl, ki je obetal hitri prodor 
na glasbeno sceno. Zadnji dve leti nastopanja in sodelovanja z različnimi glasbeni-
ki sta Lidijo Bačić ponesli na vrh. Zvrstile so se skladbe »Dalamtinac i Dalmatinka«, 
ki jo je posnela skupaj z Mladenom Grdovićem, za duetom pa še »Crnokosi«, s kate-
ro se je predstavila na Splitskem festivalu, »Naivna sam, ali nisam luda« ter pesem 
»Vozačka dozvola«, ki ji je prinesla nove ovacije publike. Lidija Bačić obljublja nepo-
zabno »fešto« s plesnimi ritmi za staro in mlado. 

ponedeljek, 4. 8.

torek, 5. 8.

sreda, 6. 8.

nedelja, 3. 8.



GADI

Trije mladi fantje prihajajo iz širše okolice Ljubljane in jih je v skupino združil enak 
skupni imenovalec – želja po glasbenem ustvarjanju. Zametki Gadov resda segajo v 
leto 2005, a fantje pravijo, da svoj resen obstoj štejejo šele od leta 2008 naprej, saj so 
se šele takrat začeli udejstvovati festivalov in se odzivati raznim povabilom na tele-
vizijska gostovanja. Po njihovem mnenju je v prvih letih šlo bolj za raziskovanje in 
nadgrajevanje znanja, rodile so se pa tudi ideje za prve pesmi. V letu 2011 so fantje 
ponosno predstavljali svoj prvi glasbeni album z naslovom Poslovni oglas. Danes jim 
ne manjka idej za nove narodno-zabavne uspešnice, pa tudi na festivalih niso več 
novinci, pač pa že prepoznavni trio, ki se ga »boji« tudi konkurenca.

CRVENA	JABUKA

Na Pomurski poletni festival prihajajo mojstri ljubezenske lirike Crvena jabuka, 
legendarni sarajevsko-zagrebški bend, ki jih po celotnem območju nekdanje sku-
pne države odkrivajo vedno nove generacije poslušalcev. Z večnimi hiti, kot so 
»Nekako s proljeća«, »Zovu nas ulice«, »To mi radi«, »Ima nešto od srca do srca«, 
»Sviđa mi se ova stvar« in številnimi drugimi. Skupina je nastala leta 1985, a je od 
takrat doživela različne sestave. Le dvema članoma, bobnarju Darku Jelčiću in peve-
cu Draženu Žeriću -Zeri je uspelo ostati v formaciji Crvene Jabuke vse do danes. 
V zadnjem desetletju velja izpostaviti njihovo turnejo, ko so med letoma 2007 in 
2008 zavzeli odre v Kanadi in ZDA ter seveda tudi nove albume, saj jim ustvarjalne 
vneme nikoli ne zmanjka. Leta 2011 so izdali album z naslovom »Za tvoju ljubav«, 
ki še bolj izpostavlja novodobno, moderno zvenečo Crveno Jabuko; kakor tudi nji-
hov zadnji studijski izdelek iz lanskega leta »Nek' Bude Ljubav«. Koncert tako poleg 
novih, obeta tudi nostalgične, že ponarodele melodije, ki vas bodo ponesle v trenut-
ke preteklosti. 

JAN	PLESTENJAK

Eden najbolj zaželenih, priljubljenih in plodovitih slovenskih glasbenikov. 
Neprekosljiv perfekcionist z jasno vizijo, ki ji sledi že enaindvajseto leto glasbene-
ga ustvarjanja. To je Jan Plestenjak. Trdno v sedlu slovenske glasbene scene, pred-
vsem zaradi svoje nenehne angažiranosti in ustvarjanja. Osvetlimo zato spomin 
na najbližjo preteklost. Leta 2009 je zaključil snemanje dvojnega albuma z naslo-
vom »Klasika«, ki je ponudil 25 presežkov tako v produkcijskem, kot ustvarjalnem 
smislu, Jan pa je v sodelovanju s simfoniki in izbrano vrhunsko ekipo postavil nove 
mejnik domačemu glasbenemu svetu. Leta 2011 je izdal album 'Osebno' ter turne-
jo zaključil z razprodanim koncertom v veliki dvorani Hale Tivoli. Lani pa je, ob svo-
jem 40. rojstnem dnevu, izdal nov album 'Večja od neba' s katerega je poslušalcem 
najprej postregel s pretresljivo balado 'Ob tebi bom ostal'. Kamere so Jana spremlja-
le od zadnjega koncerta v letu 2012, pa vse do nastanka nove plošče. Ljubitelji njego-
ve glasbe so tako prvič videli zakulisje koncertov, ustvarjanja in snemanja. Nastala 
je dokumentarna filmska pripoved »Priznam«. Ne zamudite najpopularnejšega slo-
venskega glasbenika, prvič na odru Pomurskega poletnega festivala.

MEJAŠI

Pisalo se je leto 2006, ko je skupina mladcev začela igrati pod okrilje Centra za tra-
dicionalne kulture Varaždin in se učila svojih prvih prijemov. Danes so Mejaši tam-
buraši v »All Starkah«. Povezuje jih prijateljstvo, ljubezen do glasbe in tamburic 
ter strmenje h glasbenemu napredku. Od drugih tamburašev jih poleg sloga obla-
čenja loči tudi instrumentalna postava in edinstven spoj tamburic s pop-rock ele-
menti. Korak naprej se je pri Mejaših zgodil s snemanjem avtorskih pesmi. Tako so 
se publiki predstavili z lastnim prvim singlom »Previše ljubavi«, ki je delo Denisa 
Dumančića, Branimirja Mihaljevića in skladatelja Fayole. Prvemu je sledil še drugi 
singl »Uživajmo dok smo mladi«, popoln preboj pa je uspel s tretjim – »Zorica« je 
presegla vsa pričakovanja v samo enem mesecu, in se je pojavila na vrhovih lestvic 
tudi izven meja Hrvaške. Na poti k svojim novim ciljem bodo v finalnem dnevu 
Pomurskega poletnega festivala gostovali tudi na našem odru. 

četrtek, 7. 8. sobota, 9. 8.

nedelja, 10. 8.

petek, 8. 8.



Kaj	je	ŠTRK	SI?
ŠTRK SI je tekmovanje oz. izziv ljudem, da izdelajo 
kostum bele štorklje in tekmujejo v letu od gnezda do 
gnezda, da prinesejo otroka na pravi dimnik in da najde-
jo čim več hrane zase in za svoje mladiče. S tekmovanjem 
želimo opozoriti in ozavestiti ljudi o pomenu štorklje – 
štrka v našem kraju in regiji. »Letanje« ne bo zastonj! Saj 
bo najboljša ekipa odletela domov s 1.000 €, pokalom, da 
ne govorimo o časti in slavi, ki jih bo doletela. Pokal dobi-
ta tudi drugo in tretje uvrščena ekipa, vključno s praktič-
nimi nagradami. Vsi sodelujoči pa prejmejo spominske 
majice in priznanja za sodelovanje.
Ne odlašajte!
Priletite v Veliko Polano in odletite s 1.000 €!

Kdaj	in	kje?
Prireditveni center Poljana, Velika Polana, Pomurski 
poletni festival, 3. avgust 2014, ob 14.30.
Rok za prijavo: 1. avgust 2014
TIC ŠTRK – 041 528 678, 02 57 37 327, strk.slo@siol.net
Kotizacija: 40 € – se v celoti vrne ekipi ob prihodu na 
prireditveni prostor v obliki bonov za hrano in pijačo.

Ekipa
Ekipo sestavljajo 4 člani – tekmovalec štrk in trije 
pomočniki. Člani ekipe morajo imeti dopolnjenih vsaj 
16. let in tekmujejo na lastno odgovornost. Zamenjave 
članov ekipe so možne izključno do začetka tekmova-
nja. Vsak posameznik je lahko član samo ene ekipe. 
Tekmovalec štrk mora od začetka do konca tekmovanja 
biti ista oseba.

Priprava	kostuma
•	 Kostum naj bo čim bolj podoben beli štorklji.
•	 Materiali kostuma so po izboru ekipe, ne smejo pa 

biti vnetljivi ali strupeni.
•	 Tekmovalec štrk mora imeti izdelan kljun tako, da 

mu omogoča pobiranje žab, na način da nabode 
žabo.

•	 Roke tekmovalca štrka morajo biti sestavni del 
kril.

•	 Razpon kril ne sme presegati razmerja 1:2 glede 
na višino tekmovalca štrka.

•	 Maksimalna dovoljena teža tekmovalca štrka s 
kostumom je 200 kg.

Tekmovalne	discipline
Ekipe bodo tekmovale v treh disciplinah.
1. Let iz gnezda v gnezdo – največ točk dobi ekipa, 

katere tekmovalec štrk pristane v drugem 
gnezdu ali najbližje njemu.

2. Lov na žabe – največ točk dobi ekipa, katere 
tekmovalec štrk v predpisanem času nabere 
največ žab, tako da jih napiči na kljun in odnese 
v gnezdo mladičem. Pri tem mora v gnezdo 
nesti vsako posamično žabo. Žabe iz kljuna 
snemajo v gnezdu mladiči (preostali člani 
ekipe).

3. Prinašanje otrok – tekmovalec štrk poleti iz 
gnezda in spusti otroka v dimnik. Točke dobi 
tista ekipa, ki spusti otroka v dimnik.

Ostala	pravila	tekmovanja:
•	 Vsak tekmovalec štrk mora poleteti iz približno 

5 m visokega gnezda (ploščadi) s pomočjo dveh 
članov ekipe.

•	 Prepovedana je uporaba kakršnih koli drugih 
potisnih naprav ali orodij.

•	 Kakršnakoli prirejena letala, jadralni zmaji ipd. 
niso dovoljena.

•	 Vsi tekmovalci morajo uporabiti za navezavo na 
jekleno vrv opremo organizatorja.

•	 Ekipe morajo prispeti na kraj tekmovanja 
najkasneje do 12.30.

•	 Tekmovalec štrk si lahko nadene kostum na 
prireditvenem prostoru.

•	 Organizator ne odgovarja za poškodbe na 
kostumu.

Bela štorklja spada v red močvirnikov in je sorodnica čaplje. Je pretežno bele barve. Letalna peresa so črna, dolg 
kljun in dolge noge so rdeči. V višino doseže od 95 do 110 cm in tehta od 2,9 do 4,4 kg. Štorklja se prehranjuje z mali-
mi sesalci (miši, krti), dvoživkami (žabe), plazilci (kuščarji, kače), pa tudi z veliki žuželkami, deževniki ipd. Štorklja 
izvali v aprilu od 3 do 5 jajc s katerih se mladiči izležejo po 31 do 34 dneh valjenja. Leteti začnejo po dopolnjenih 54 
do 68 dneh.

Več informacij o festivalskem dogajanju na

041	528	678
www.strk.si

Priletite kot štrk v Veliko Polano in odletite s 1000	€



Da bi uresničili željo in bujto repo, njeno tradicijo ter 
recepturo ohranili ne samo v našem okolju, pač pa 
tudi v merilu slovenske kulinarike in svetovne dedi-
ščine, smo skuhali največjo količino bujte repe.
Uspelo nam je! Končna teža kuhane bujte repe je zna-
šala 1089,5 kg.
Izzivamo vas!
Prekosite naš Guinnessov rekord in ponesite polanski 
recept za bujto repo v svet! 

Osupljivi podatki o sestavinah rekordne 
bujte repe:

•	 280	kg	svinjskega	mesa
•	 42	kg	čebule
•	 4,5	kg	česna
•	 5	kg	soli
•	 0,074	kg	lovorjevega	lista
•	 0,5	kg	popra
•	 2	kg	suhe	mešanice	začimb
•	 0,074	kg	šetraja
•	 236	kg	kisle	repe
•	 20	kg	prosene	kaše
•	 5	kg	moke
•	 4,2	kg	masti
•	 1,2	kg	rdeče	paprike
•	 715	l	vode

Preverite na http://www.guinnessworldrecords.com/records-6000/largest-bujta-repa/

CERTIFICATE

The largest bujta repa weighed
1089,5 kg (2401 lb 14 oz) and was

prepared by Društvo Za Šport,
Turizem, Razvoj In Kulturo

Slovenije (Slovenia), in Velika
Polana, Slovenia, on 7 August

2013

OFFICIALLY AMAZING

© GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED 2012. THIS CERTIFICATE DOES NOT NECESSARILY DENOTE AN ENTRY INTO ANY PRODUCTS DISTRIBUTED
OR OWNED BY GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED AND MUST NOT BE REPRODUCED WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED.

GUINNESSWORLDRECORDS.COM

KULINARIKA

Že peto letos zapored se na Pomurskem poletnem festivalu lahko izkažete na 
tekmovanju v kuhanju klasične prekmurske specialitete bujte repe. 
Ta je bila nekoč obvezna jed v času kolin, ki so jo poleg ostalih dodat-
kov skuhali iz dveh glavnih sestavin: mesnatih svežih svinjskih kosti 
in prosene kaše. Jed je kulinarična posebnost prav zato, ker je tesno 
povezana s kolinami in je bila na jedilniku za kosilo ali večerjo na dan 
kolin, pa še kakšen dan ali dva pozneje. Včasih je morala biti bujta repa čim 
bolj zabeljena, torej mastna. Zato so za pripravo uporabljali svinjsko mast, 
zaseko, lahko tudi kislo smetano in ponekod celo bučno olje. Izročilo pravi, da 
je veljalo posebno pravilo – iz bujte repe se namreč ni smelo kaditi – manj ko se 
je iz nje kadilo, bolj je bila mastna in s tem toliko boljša. Ne zamudite priložno-
sti! Dokažite, da prav vi skuhate najboljšo bujto repo in osvojite »zlato kihani-
co«. Pravila, pogoji in prijavnica za sodelovanje na tekmovanju v kuhanju bujte 
repe na www.strk.si ali v TIC Štrk.

Adrenalin brez skrbi vam Vevrca d.o.o. zagotovi.
•	Pustolovski	parki
•	Adrenalinski	parki
•	Mobilni	adrenalinski	parki
•	Hiške	na	drevesu
•	Montaža	špic	proti	golobom
•	Barvanje	napuščev
•	Posek	in	obrezovanje	dreves
•	Sanacija	betona,	fasad	in	železnih	konstrukcij
•	Sanacija	in	zaščita	brežin

Bujta	repa

Polanska	bujta	repa	je		
Guinnessova	svetovna	rekorderka

sreda, 6. 8., ob 14.00 Kuharsko tekmovanje

GUINNESS	WORLD	RECORDS

Več informacij o festivalskem dogajanju na

041	528	678
www.strk.si

Priletite kot štrk v Veliko Polano in odletite s 1000	€

	http://	www.vevrca.si
	 E	info@vevrca.si
	 T	040	429	531



 

ŠTRKOV	ŠPORTNI	TEDEN

Fsi	klačimo	2014

Ljubitelji starodobnih koles, združeni pod imenom Polanski Pücki, so pripravi-
li ravno pravšnjo kolesarsko pot, ki jo z lahkoto osvojite, ne samo vozniki starodob-
nikov, pač pa tudi vsi rekreativni kolesarji. Doživite zanimivo, veselo in sproščeno 
druženje vseh generacij. Ni kaj razmišljati! Priklačite do prireditvenega prostora – 
naprej bomo klačili vsi!
Kotizacija: 5 € na osebo
Vključuje: spominsko majico, malico in okrepčila na poti

Balinanje	Štrk	Open

ekipa: 2 člana
kotizacija: 10 € (vključuje spominsko majico)
nagrade:
1. mesto: pokal + 60% od kotizacije + praktične nagrade
2. mesto: pokal + 30% od kotizacije + praktične nagrade
3. mesto: pokal + 10% od kotizacije + praktične nagrade

Turnir	v	malem	nogometu	na	travi
POZOR! Nogomet se igra v športnih copatih!

Informacije in prijave  
TIC ŠTRK – od 28. julija 2014 do dneva izvedbe posamezne aktivnosti. Več na www.strk.si in 041	528	678.

ekipa: 5 igralcev + 1 vratar + največ 4 igralci na klopi
kotizacija: 30 € (vključuje spominsko majico)
nagrade:
1.  mesto: pokal + 60% od kotizacije + praktične nagrade
2.  mesto: pokal + 30% od kotizacije + praktične nagrade
3.  mesto: pokal + 10% od kotizacije + praktične nagrade

Predstavniki	občin	:		
predstavniki	medijev

Posebno veselje, tako za ekipi kot tudi za gledalce je vsakoletno merjenje moči v 
obvladovanju okroglega usnja med »občinári« in »novinári«. Atraktiven »fuz-
bal« lahko igrajo tudi neprofesionalni nogometaši. Pridite navijat za tiste, ki so vam 
ljubši.

Odbojka	na	mivki

ekipa: 2 igralca + 1 rezerva (spol ni pomemben)
kotizacija: 20 € (vključuje spominsko majico)
Igra se po sistemu dvojne eliminacije in na dveh igriščih.
nagrade:

1. mesto: pokal + 60% od kotizacije + 

2. mesto: pokal + 30% od kotizacije + 

3.  mesto: pokal + 10% od kotizacije + 

Summer break Novalja na Pagu apartma za 4 osebe

Vrednostni bon v vrednosti 250 € za nakup namestitev z 
osnovnim programom na SkiOpeningu 2014 v decembru

Vrednostni bon v vrednosti 150 € za nakup namestitev z 
osnovnim programom na SkiOpeningu 2014 v decembru

ponedeljek, 4. 8., ob 16.00

Collegium Beach Volley

nedelja, 3. 8., ob 13.00

petek, 8. 8., ob 15.00

torek, 5. 8., ob 15.00

torek, 5. 8., ob 17.00



  

Kmečka	olimpijada

Tradiciji ostajamo zvesti. Zadnji festivalski dan se bo začel s kmečko olimpijado. 
Čim prej zberite svojo ekipo in se prijavite. Vsaka prijavljena ekipa  
za sodelovanje na kmečki olimpijadi in ostalih kmečkih dogodkih dobi  
100 € = 50 € gotovine + bone v vrednosti 50 €, ki jih lahko porabi na 
Pomurskem poletnem festivalu.

8.	tekmovanje	v	oranju	za	pokal	
Občine	Velika	Polana

V nedeljo, 3. avgusta 2014 v Mali Polani (Bükovje), s pričetkom ob 10.30.
Tekmuje se z navadnimi in tekmovalnimi plugi.
Prijavite se lahko do četrtka, 31. julija 2014. Za prijave in vse dodatne informacije 
pokličite Albina Žerdina (031 594 278). 
V sklopu prireditve bo tudi tekmovanje v spretnostni vožnji s traktorjem in 
prikolico.
Število prijav za tekmovanje v oranju je omejeno.
Za najboljše so pripravljene nagrade in pokali.
Vljudno vabljeni!

PONIFEST
V okviru Pomurskega poletnega festivala na ranču Vermida prirejajo PONIFEST v 
okviru katerega bodo potekale številne aktivnosti, namenjene vsem generacijam, od 
najmlajših do najstarejših. Za vas pripravljajo tradicionalne in tudi nekatere nove 

dejavnosti: jahanje ponijev, konjeniški šov »Vsi ti lepi konji«, tekmo za venec, pre-
kmurske štrke in dolenjske peteline, znane osebnosti bodo peljale častni krog, lov 
za zakladom in še veliko drugega. Dogajanje bo popestreno z bogato kulinarično 
ponudbo.

Mlatev	po	indašnje

Polanski Pücki skrbijo za ohranjanje in varovanje tradicije prekmurskega življenja, 
običajev, kmečkih orodij in strojev. Mlajšim generacijam želijo prikazati kako je bilo 
nekoč, ob mlačvi pšenice. Pridružite se jim na prireditvenem prostoru in doživite 
mlatev po indašnje.

Senje
Tudi tokrat bo festival obogatilo sejemsko dogajanje: razstava starodobnikov in teh-
nike ter sejem domače obrti, vinarstva, turizma in še česa. Izkoristite priložnost! 
Zagotovite si svojo stojnico in predstavite dejavnost s katero se ukvarjate ter postavi-
te na ogled svoje izdelke. Prijavite se v TIC ŠTRK. Stojnico dobite brezplačno! Tisti, 
ki ne boste prodajali ali razstavljali, pridite pogledat zanimiva starodobna vozila, 
raznoliko ponudbo na stojnicah, potešite svoje želje in si privoščite kaj lepega.

Prijavljena ekipa se s prijavo zavezuje, da bo:
•	 sodelovala v povorki tekmovalcev (z vozilom, peš ali kako drugače);
•	 z ekipo, ki jo morajo sestavljati 3 moški in 1 ženska ali 3 ženske in 1 moški, 

tekmovala na kmečki olimpijadi;
•	 poskrbela za dodatno osebo, ki bo v »svetu modrecev« nadzirala tekmovanje 

in pomagala razsoditi ob morebitnem nesoglasju;
•	 stojnico, ki jo dobi brezplačno, izkoristila za predstavitev svojega kraja, 

društva, obrtnikov ali česa drugega.

Predstavitev na stojnici ni pogoj za sodelovanje v kmečki olimpijadi.
Prva tri mesta bodo nagrajena s praktičnimi nagradami in pokali.
Tekmovalci bodo poleg 100 € dobili tudi bone za malico (4 tekmovalci, 1 modrec, 2 
na stojnici = 7 bonov).
Prijavite svojo ekipo in dokažite, da ste najboljši v atraktivnih igrah in kmečkih 
opravilih! Nikakor ne pozabite na navijače, več jih bo, lažje in hitreje vam bo šlo delo 
od rok.
Število ekip je omejeno, zato se prijavite čim prej.

nedelja, 10. 8., ob 13.00

nedelja, 10. 8., ob 13.00

nedelja, 3. 8., ob 10.30

sobota, 9. 8., ob 14.00

nedelja, 10. 8., ob 13.00



OBČINA VELIKA POLANA

Gomilica
Murska Sobota

Žižki
Črenšovci

Med skrivnostno Muro, čarnimi močvirskimi 
logi in obrisi bližnjega gričevnatega sveta goric, 
se na panonski ravnici razprostira občina Velika 
Polana. Le tri naselja: Velika Polana, Mala Polana 
in Brezovica, a pester mozaik naravne in kulturne 
dediščine, prijazni ljudje … razlog več, da še 
postanete in ODKRIJETE več. 

In der pannonischen Tiefebene, zwischen der 
geheimnisvollen Mur, zauberhaften Auwäldern 
und hügeligen Weinbergen, liegt die Gemeinde 
Velika Polana. Nur drei Dörfer: Velika Polana, Mala 
Polana und Brezovica, aber ein buntes Mosaik 
von natürlichen und kulturellen Erbe, freundliche 
Menschen … ein Grund mehr zu bleiben und mehr 
ZU ENTDECKEN.

Velika Polana Municipality is located on the 
Pannonian Plain between the mysterious 
Mura, magical wetland woods, and outlines of 
the nearby hilly vineyards. Only three villages: 
Velika Polana, Mala Polana, and Brezovica – a 
diverse mosaic of natural and cultural heritage, 
friendly people … a reason more to stay longer 
and DISCOVER more.

ZA	OGREVANJE
SKUPINA	PLAMEN
Skupina deluje od leta 2002. Sestavljajo jo 
Saša Milosavljevič(kitara, vokal), Gregor 
Lenarčič (bas kitara, trobenta, vokal), Peter 
Bico (klaviature, harmonika, vokal) in Sandi 
Sukič (bobni, vokal). Odlikuje jih več gla-

sno petje, ter širok in raznolik izbor pesmi prilagojen potrebam zabave. Vse bolj pa se 
posvečajo tudi avtorskim skladbam. Njihov zadnji singl oz. tretji po vrsti, nosi naslov 
Vem, da ljubiš me in na špilih odmeva v narodno-zabavnih ritmih.

EKLIPS
Eklips je rock skupina iz Pomurja, ki je v tej 
zasedbi deluje od leta 2011. Trio sestavlja-
jo Vlado Petovari (vokal,kitara), Blaž Koren 
(bas,vokal) in Sandi Koren (bobni). Za sabo 
imajo že precej nastopov, posebej pono-
sni pa so na tistega na Rock Otočcu leta 
2011, kamor so se prebili preko pred izborov. 

Letošnjo pomlad vključno s poletjem posvečajo pripravi in snemanju svojega prvega 
avtorskega albuma s producentsko »palico« Petra Ošlaja, ki naj bi izšel jeseni.

MEGALOPOLIS
Skupina je začela pisati novo poglavje s pri-
hodom kitarista Tomaža Vöröša leta 2011, 
ki se je pridružil Matjažu Kocbeku (vokal), 
Jerneju Hancu (kitara), Beniju Preglu (bass) 
in Patriku Gregorju (bobni). Svojo zvrst glas-
be definirajo kot thrash metal, čeprav je 
mogoče opaziti tudi pridihe death in heavy 

metala. Napisali so že kar nekaj kvalitetnega avtorskega materiala, kar so opazili tudi 
mladinski klubi in ponudniki koncertov. 

BLUE	PLANET
Za vedno uspešen in dovršen koncert pri-
pišite zasluge Robertu Šebjaniču (vokal), 
Bojanu Koltaju (klaviature), Matjažu Kučanu 
(bas kitara), Jožetu Glažarju – Dodu (kitara) 
in Simonu Novaku (bobni). Repertoar sku-
pine je zelo obširen in zajema več glasbenih 

zvrsti. Poleg izvajanja priredb ustvarjajo tudi avtorsko glasbo. Leta 2010 so izdali svoj 
prvenec z naslovom “Telo se krivi”, trenutno pa pripravljajo skladbe za drugi album. 
Po lanski »Poletni romanci«, zdaj osvajajo z novim singlom »Daj mi en poljub«. Blue 
Planet na PPF-ju vedno očarajo in se z veseljem vračajo na festivalski oder.

POLANSKI	ZVOKI
Uspešen ansambel, ki pod tem imenom 
združuje muzikante šele tretje leto. A so vsi 
člani ansambla prekaljeni glasbeniki, ki so 
svoje kilometrine skupaj z inštrumenti pre-
vozili v različnih drugih sestavih. Druži jih 
veselje do »muzike« in dobre volje jim niko-
li ne zmanjka. Na njihovih nastopih uživa 

tako občinstvo kot tudi muzikanti sami. Jože Halas, Robert Prša, Ervin Hozjan, 
Simon Avbreht in Tomaž Žižek bodo tudi na nastopu pri nas poskrbeli za to, da se 

bo pelo in plesalo.

BROKEN	HEARTS
Skupina Broken Hearts deluje od leta 2010. 
V tem času so fantje igrali že po številnih 
krajih in dogodkih, kakor tudi z mnogimi 
znanimi glasbenimi skupinami. Posebej 
ponosni so na posnete štiri single, ki se 
pogosto predvajajo na radijskih postajah 

širom Slovenije. Skupino sestavljajo štirje fantje (Gregor, Luka, Goran, Mihael), ki v 
glasbi uživajo in želijo s svojo pozitivno odrsko energijo okužiti tudi tiste, ki spre-

mljajo njihove nastope. 

VIBRATION
Skupina Vibration ima sicer kratko zgodo-
vino, saj je šele nedavno pod tem imenom 
združila prekaljene glasbene mačke. Začela 
se je formirati konec leta 2012. Njihov reper-
toar je rockovsko obarvan. In za polno dozo 
rock vibracij bodo na Pomurskem poletnem 

festivalu poskrbeli Igor Lalovič (vokal), Rudi Šanca (klaviature,vokal), Borut Perkič 
(bas kitara, vokal), Dejan Donko (kitara,vokal), Tilen Sapač (kitara, vokal) in Geza 

Šanca (bobni). 

MARKI
Štiričlanska zasedba, ki se po potrebi okre-
pi s še kakšnim članom, deluje že dvanaj-
sto leto. Njihovo zabavno-glasbeno odrsko 
aktivnost najbolje opišejo besede: odigrano v 
živo, energično, profesionalno in razgibano. 
Skratka prijetno za dušo in telo! V zasedbi 

ansambla sta dva glavna in dva spremljevalna vokalista, saj je ravno vokalna izvedba 
tista, ki ji namenjajo velik pomen, s točno in dodelano instrumentalno podlago.
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OBVESTILA
• Organizator obvešča in opozarja, da 

mlajšim od 16 let brez spremstva staršev ali 
zakonitih skrbnikov po 24. uri  
ni dovoljeno zadrževanje  
na prireditvenem prizorišču.

• Prepovedan je vnos pirotehničnih izdelkov in 
uporaba le-teh na prireditvenem prostoru.

• Organizator si pridržuje pravico do 
sprememb programa zaradi višje sile.

• Obiskovalci prireditve se strinjajo, da bodo 
na prireditvi posneti s strani fotografov 
in snemalcev organizatorja, ki materiale 
uporablja v promocijske namene prireditve 
in društva ŠTRK Slovenija.

Zapore	cest
• V času prireditve bodo zaradi 

organizacijskih ter tehničnih aktivnosti in 
varnosti obiskovalcev postavljene popolne 
oz. delne zapore cest in parkirišč.

• Upoštevajte navodila rediteljev.

Turistično informacijski center – ŠTRK
Delovni čas: 
28. julij–10. avgust 2014, od 9.00 do 18.00
telefon: 02 57 37 327 | faks: 02 57 37 326
spletna stran: www.strk.si
e-pošta: strk.slo@siol.net

TIC ŠTRK Vam nudi vse informacije o Pomurskem 
poletnem festivalu, kot tudi vse informacije o 
turističnih znamenitosti v Občini Velika Polana  
in celotnem Pomurju.

DOMAČIJA MIŠKA KRANJCA
MIŠKO KRANJEC GEHOFT
MIŠKO KRANJEC HOMESTEAD 

SABOLOVA DOMAČIJA
DAS GEHÖFT VON »SABOLOVI«
»SABOLOVI« HOMESTEAD

COPEKOV MLIN
DIE COPEK MÜHLE
COPEK MILL

GOZDNA UČNA POT POLANA
LERNWANDERWEG »WALD«
FOREST LEARNING PATH

SPOMINSKA SOBA ŠTEFANA HOZJANA
DAS GEDENKZIMMER VON ŠTEFAN HOZJAN
ŠTEFAN HOZJAN'S MEMORIAL ROOM

KAPELA KARMELSKE  
MATERE BOŽJE

DIE KAPELLE VON KARMELITEN  
GOTTESMUTTER

THE CHAPEL OF CARMELITE  
MOTHER OF GOD

CERKEV SRCA JEZUSOVEGA –  
HALASOVA ROMARSKA POT

DIE KIRCHE HERTZ JESU –  
HALAS PILGERWEG

THE CHURCH OF JESUS' HEART –  
HALAS PILGRIM'S ROUTE

KAPELA SV. JOŽEFA DELAVCA
DIE KAPELL VON ST. JOHANN ARBEITER
THE CHAPEL OF ST. JOSEPH THE WORKER

PARK »DEŽELA ŠTORKELJ«
PARK »STORCHENLAND«
PARK »LAND OF STORKS«
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ZA	OGREVANJE



KAVARNA - KAFFEEHAUS
LACKOVA ULICA 22, 9250 GORNJA RADGONA

KAVARNA - KAFFEEHAUS

LACKOVA ULICA 22, 9250 GORNJA RADGONA



Trgovina na drobno
Mavrica

Velika Polana 111

Trgovina na drobno
Mavrica

Velika Polana 111

Režonja
Remont, proizvodnja, servis, montaža in trgovina, d.o.o.

Velika Polana 184

Zving 
Poslovne in finančne storitve, d.o.o.

Gomilica 134

Frizerski salon
Marija Pucko s.p.

Velika Polana 111, 041 818 495

ODPRTO VSE DNI V LETU

ODLIČNI AKCIJSKI PAKETI

Vabljeni v našo družbo na lokacijah:

• Velika Polana
• Murska Sobota
• Gornja Radgona
• Lendava

ZASTOPNIŠTVO : PRODAJA : NAJEM : SERVIS 
BIROTEHNIČNE IN RAČUNALNIŠKE OPREME
FOTOKOPIRNI STROJI IN VEČFUNKCIJSKE NAPRAVE : TISKALNIKI IN RISALNIKI : ČITALCI ČRTNE 
KODE IN TISKALNIKI ČRTNIH KOD : ČITALCI MIKROFILMOV : APARATI ZA PREVERJANJE IN ŠTETJE 
GOTOVINE : PISALNI : RAČUNSKI STROJI IN FAKS APARATI : RAČUNALNIŠKI SISTEMI : POS OPREMA 
IN PROGRAMSKA ORODJA ZA BLAGAJNIŠKA POSLOVANJA IN DELILNE LINIJE HRANE : APARATI 
ZA DELO Z DOKUMENTI : PRODAJA POTROŠNEGA PISARNIŠKEGA MATERIALA : BIROPLAST

Biroplast Boštjan Kramar s.p.
Ulica Prekmurske čete 83
9232 Črenšovci
T/F: +386 (0)2 573 73 80
www.biroplast.si
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Poletna osvežitev v Termah Lendava
XXL gostinska ponudba

 XXL dunajski + pomfri: 16 €

 XXL perutničke + pečen krompir: 16 €

 XXL pleskavica + pomfri: 16 €

 XXL dunajski + pomfri + 1l piva: 18 €

Špageti »polna skleda« za 4–6 oseb z bolonjsko,
 napolitana ali carbonara omako: 16 €

Pokličite na telefonsko številko: 
02/577 44 72



KONCERTI
nedelja	3. 8. ponedeljek	4. 8. torek	5. 8. sreda	6. 8. četrtek	7. 8. petek	8. 8. sobota	9. 8. nedelja	10. 8.

Tomislav	Bralić	
in	Klapa	Intrade	

 

Pero	
Lovšin	

& Španski borci

AC/DC	
Real Tribute Band

Lidija	
Bačić

 

Gadi
 

Crvena	
jabuka

 

Jan	
Plestenjak

 

Mejaši
 

Plamen Eklips Megalopolis Blue Planet Polanski zvoki Broken Hearts Vibration Marki
Fsi klačimo 2014
13.00 | kotizacija 5 €

Balinanje
16.00 | kotizacija 10 €

Turnir v malem 
nogometu

15.00 | kotizacija 30 €

Nogometna tekma
Predstavniki občin: 
predstavniki medijev

17.00

Odbojka na mivki 
15.00 | Kotizacija 20 €

PONIFEST
14.00

Kmečka olimpijada
13.00 | Brez kotizacije

Oranje
10.30

14.30

Tekmovanje  
v kuhanju  
bujte repe

14.00

Srečanje 
upokojencev 

13.00

Dan občanov
19.00

Senje
13.00

Mlatev pšenice
13.00

vstopnine	ni vstopnine	ni vstopnine	ni vstopnine	ni vstopnine	ni vstopnine	ni 699 €* vstopnine	ni
Vstop na prireditveni prostor. Pomurski poletni festival 2014 je društvena prireditev društva ŠTRK Slovenija. * V ceno je vključen 22% DDV.

…	odžeja
Za okrepčilo in poživitev smo za vas 

pripravili gostinsko ponudbo 

po izjemno ugodnih cenah.

Špricar	
0,2 L	 0,90 €

Vino	+	Radenska	 1 L + 1 L	 9,00 €

Točeno	pivo	
0,5 L	 2,20 €

In še veliko več ponudbe pijač  

na festivalskem prizorišču!

Ministrstvo za zdravje opozarja: 

prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

…	okrepčaHamburger	
3,00	€Hot	dog	
2,50	€Leskovački	čevapčiči	 5,50	€Polanski	giros	

4,50	€Pizza	–	kos	
2,00	€XL	pomfri	
2,00	€Vse cene vključujejo ddv.

Pomurski	poletni	festival	vas	…

Dragi	prijatelji!
Pomurski poletni festival je pred vrati in z 
njegovim začetkom bo Velika Polana postala 
središče rekreativnega, kulinaričnega, zabav-
nega in koncertnega dogajanja v Pomurju. 16 
vrhunskih tujih in domačih glasbenih sku-
pin. 5 športnih aktivnosti tekmovalnega zna-
čaja. 4 spremljevalni dogodki, ki ohranjajo 
tradicijo. 1 kulinarično tekmovanje. In sen-
zacija tega poletja – tekmovanje STRK SI – 
adrenalinska novost, ki vam bo pognala kri 
po žilah, najboljšemu štrku pa napolnila žepe 
s 1000 EUR. Že devetnajst let vam posveča-
mo najlepše dni poletja z eno samo željo – 
da bi se imeli lepo na Pomurskem poletnem 
festivalu. Letos kar 7 dni vstopnine NI! Zato 
si privoščite in doživite čim več v teh najbolj-
ših in nepozabnih dneh tega poletja. Ekipa 
Pomurskega poletnega festivala

Ekipa Pomurskega poletnega festivala

Pomurski	poletni	festival	2014

… osveži
Obiskovalci festivala lahko pridobite kupon za brezplačno kopanje druge 
osebe v Termah Lendava.
Kupon pridobite brezplačno ob nakupu vstopnice na dan, ko je vstopnina 
ali s predložitvijo računa gostinskih storitev na festivalu, v vrednosti 
najmanj 15 €. Kupone dvignete na prireditvenem prostoru, na posebej 
označenem mestu. Količina kuponov je omejena.

Poletna osvežitev v Termah Lendava

Plača 1 kopata se 2

Kupon velja za celodnevno kopanje v Termah Lendava.

Informacije: 02/ 577 44 60

Veljavnost kupona do 31. 10. 2014.

KUPON
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Več informacij o festivalskem dogajanju na

041	528	678
www.strk.si




