
                                                         
 

 

                          

Dva popolna dneva v Prekmurju in Železni županiji 

Ciljne skupine: 

- družine 

- splošna javnost 

Način gibanja: lasten prevoz 

Tip: Samostojni ogledi 

Število nočitev: 1 

 

1. DAN 

Spoznavanje Porabja pričnete s sprehodom po Monoštru do muzeja Avgusta Pavla, kjer si ogledate 

etnološko razstavo o Slovencih v Porabju. Sledi vožnja skozi Slovensko ves in Dolnji Senik v Gornji 

Senik, kjer si ogledate cerkev sv. Janeza Krstnika, v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19. stoletju 

živel in deloval duhovnik, etnolog in raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, pa še Slovenski 

muzej lokalne zgodovine, v katerem so zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in 

druge posebne kulturne vrednosti Slovencev na Madžarskem. Nadaljujete proti vzhodu, kjer se 

nahajata vasi Verica in Ritkarovci.  Na Verici stoji s slamo krita brunarica, ki je danes pod 

spomeniškim varstvom, v spominski hiši lončarja Karla Dončeca pa so razstavljene za Porabje 

značilne lončene posode ter lončarska oprema. Sledi obisk vasi Andovci, V centru naselja stoji 

zvonik, poleg njega pa leta 2000 postavljen  »Spomenik živim«. Turistična in kulturna znamenitost 

vasi je »Porabska domačija«, kjer je na ogled značilna porabska kmečka hiša z lončeno pečjo in kjer 

se srečate tudi s pripovedovalcem andovskih zgodb. Dvorišče domačije krasi Mali Triglav. Gre za 

skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park. Poleg vasi je Črna mlaka, ki je ena največjih 

naravnih zanimivosti Narodnega parka Őrség. Sledi vožnja do kraja  Števanovci in ogled Muzeja 

železne zavese v obnovljeni stražnici, kjer so razstavljeni predmeti iz življenja vojakov, ki so varovali 

mejo madžarske države. V notranjih prostorih je večinoma namenjen obdobju po letu 1948, ko je 

bila meja s Slovenijo in z Avstrijo najbolj zastražena s ti. Železno zaveso.   

Vožnja do vasi Otovci, kjer se nahaja Turistična kmetija Smodiš. Okolica kmetije sredi Goričkega 

nudi bogate možnosti za sprehode, kolesarjenje, otroci pa ob kmetiji spoznajo tudi domače živali. 

Večerja in nočitev. 

2. DAN 

Po zajtrku se odpravite do največjega gradu na Slovenskem. Grajsko poslopje stoji na strmem griču 

iz bazaltnega tufa nad naseljem Grad. Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templjarji. 

Obdan z mogočnimi drevesi že več kot 800 let kljubuje času. Obnovljeni prostori so namenjeni 

predstavitvi narave in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine Goričkega. V bližini 

se nahaja tudi doživljajski park Vulkanija, kjer si lahko privoščite potovanje v globino goričkega 

vulkana in skozi zgodovino Zemlje. V obdobje romanike vas popelje romanska cerkvica iz prve 

polovice 13. stoletja, ki stoji v čudovitem naravnem okolju na vzpetini južno od vasi Domanjševci. 



                                                         
 

 

                          

Cerkev v Domanjševcih ima tri posebnosti; prva je zidani zvonik, ki je v opečni gradnji sočasen s 

cerkvijo, druga posebnost domanjševske cerkve je bogat romanski portal v južni steni, tretja pa je 

le še delno ohranjena in gre za tako imenovano »gosposko emporo«, na kateri je zemljiški gospod 

prisostvoval božji službi in drugim obredom v svoji cerkvi, da se ni mešal z navadnimi ljudmi. Po 

sledeh templjarjev vas bo pot vodila v kraj Selo do enega najstarejših arhitekturnih spomenikov 

Prekmurja, rotunde iz srede 13. stoletja, posvečene svetemu Nikolaju. Po legendi naj bi sprva 

pripadala templjarjem, a okoliščine njenega nastanka še danes niso povsem jasne. Notranjost je 

poslikana s freskami, prva plast poslikav je verjetno nastala v 1. tretjini 14. stoletja. Okrog 1400 so 

nastali obsežni, teološko domišljeni prizori na stenah in v kupoli. Iz hribovitega Goričkega se po 

slikoviti cesti spustite v ravnico in obiščete Lončarsko vas v Filovcih, ki ohranja tudi stavbno 

dediščino s prenosom originalnih cimpranih hiš. Tako lahko v lončarski vasi Filovci vidimo več 

elementov prezentiranja dediščine, značilne za Filovce: lončarstvo, stavbno in bivanjsko dediščino 

ter dediščino prehranjevanja. 

Dan lahko zaključite z obiskom term v Moravskih toplicah. 

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja 

lokalne kulinarike. Tipične jedi, kot so posolanke, gorička šunka, bibe in številne druge, lahko okusite v 

gostinskih lokalih v na Goričkem in v Porabju. 

 

 

 


