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UVODNIK

 Planinstvo ima v Pomurju dolgo
letno tradicijo. Kmalu po 2. svetovni 
vojni so se že začela ustanavljati prva 
planinska društva, v glavah pomur
skih planink in planincev pa je po
časi vzklila tudi ideja o vzpostavitvi 
Pomurske planinske poti (PPP). Pred 
50. leti je tako pri Bukovniškem jeze
ru takratni predsednik PZS dr. Miha 
Potočnik uradno odprl Pomursko 
planinsko pot. Gre za eno najstarej
ših planinskih poti v Sloveniji, katere 
namen je (bil), da tako pomurskim 
kot tudi drugim planincem in pla
ninkam približa skrite lepote Po
murja. Krožna PPP, ki je dolga okrog 
300 kilometrov, se začne v Murski 
Soboti, nato pa se nadaljuje po Go
ričkem, Ravenskem, po Radgonskih 
in Kapelskih goricah, Apaškem po
lju, Slovenskih goricah, Prlekijo Mu
rskem polju in Dolinskem ter konča 
v Murski Soboti.  Pohodnica oz. po
hodnik se tako lahko na svoji poti 
naužije lepot panonske ravnice in 
(vinorodnih) hribčkov v njeni oko
lici, gostoljubnosti domačinov ter 
spoznava različne znamenitosti po
samezne pokrajine. V teh petdesetih 
letih jo je prehodilo in občudovalo 
njene naravne lepote že na stotine 
planincev in planink, pohodnic in 
pohodnikov, od blizu in daleč. Poleg 

entuziastične vneme posameznikov 
in posameznic, v katerih je vzklila 
in se razvijala ideja PPP, pa imajo za 
sam razvoj in vzdrževanje PPP veliko 
zaslugo domača planinska društva, 
ki so se v teh petdesetih letih razši
rila in razvila. Tako lahko rečemo, da 
je imela PPP veliko zaslug pri razvoju 
planinstva na tem koncu. 

 V teh petdesetih letih je bilo na 
novo ustanovljenih pet pomurskih 
planinskih društev. Tako so se pla
ninskim društvom Matica Murska 
Sobota (1950),  Ljutomer (1953) in 
Gornja Radgona (1961), v naslednjih 
letih pridružili še Mura Murska So
bota (1973), Lenart (1974), Lendava 
(1987), Hakl Sveta Trojica v Sloven
skih Goricah (1996) ter Goričko Tro
meja (2014). Ob tej priložnosti tudi 
iskrene čestitke PD Lendava, ki letos 
praznuje 30 letnico delovanja. 
 
 Z vzpostavitvijo novih planinskih 
društev pa se je širila tudi PPP. Za
četnim točkam PPP so se pridružile 
nove, ki so bile vzpostavljene na ob
močju novoustanovljenega PD. Tako 
za PPP skrbijo vsa PD – na svojem 
območju jih markirajo, skrbijo za 
planinske točke na PPP, organizirajo 
pohode po PPP in okolici. Hkrati pa 
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s svojim delom vzgajajo mlade pla
nince in planinke, ki bodo nadalje
vali tradicijo planinstva v Pomurju. 
Da imamo veliko mladih planink in 
planincev v svojih vrstah, gre velika 
zahvala mentoricam in mentorjem 
na osnovnih šolah ter vodenju mla
dinskih odsekov, ki z različnimi izle
ti in planinskimi tabori pritegnejo 
mladino; v zadnjem času pa smo se 
mladim in otrokom približali tudi s 
popularnim plezanjem po umetnih 
plezalnih stenah. 

 Novih idej nam v Pomurja ne manj
ka. Tako si Meddruštveni odbor PD 
Pomurja v zadnjih letih močno pri
zadeva, da bi PPP postala sestavni 
del Slovenske planinske poti. Na ta 
način bi PPP pridobila na svoji velja

vi, hkrati pa bi privabila v naše kraje 
nove pohodnike in pohodnice, ki bi 
raziskovali našo lepo pokrajino. Na 
ta način bi ne le poskrbeli za razvoj 
planinstva v regiji, ampak bi dopri
nesli tudi k razvoju malega gospo
darstva v tej regiji. Verjamem, da 
bomo s skupnimi močmi zastavljeni 
cilj v bodoče dosegli. 

 Na koncu bi se zahvalil vsem po
budnikom in pobudnicam ustano
vitve PPP, vsem zanesenjakom, ki so 
v preteklosti in trenutno upravljajo 
PPP. Hkrati pa pozivam planinke in 
planince ter druge pohodnice in po
hodnike, da se odpravijo na PPP in 
tako poskrbijo, da bo PPP živela tudi 
v bodoče. 

Franc Slokan 
predsednik MDO PD Pomurja 
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NEKAJ IZ ZGODOVINE 
POMURSKE PLANINSKE POTI
 Prve zamisli o planinski poti segajo 
v leto 1957. V začetku naj bi zajela le 
Prekmurje, kasneje pa tudi Prlekijo in 
Slovenske gorice. Navezala pa naj bi 
se tudi na Slovensko planinsko trans
verzalo. Leto 1957 kot leto prvih 
prizadevanj za ustanovitev pomur
ske planinske poti je zapisano tudi 
v dnevniku poti ob njegovi izdaji in 
otvoritvi poti ob Bukovniškem jezeru 
leta 1967. Prvi  pohod po Prekmurski 
transverzali je bil organiziran od 23. 
do 29. maja 1960. V letu 1962 je Po
čitniška zveza za Pomurje sklenila, da 
se trasira Pomurska pot in da bodo 
vsi, ki jo prehodijo, dobili značko.

 Iz zapisnika 8. redne seje Pomurske 
turistične zveze z dne 26. junija 1962 
je razvidno, da so    določili traso in 
kontrolne postaje. Vsaka kontrolna 
postaja je imela svoj žig z upodobi
tvijo značilnosti kraja. Žigi so bili kva
dratni, trikotni, okrogli in ovalni. Mo
tive za žige je izdelal Franc Mesarič, 
vendar so na tej seji nekatere zamisli 
zanje tudi zavrnili. Traso poti so za
čeli označevati dijaki Srednje šole za 
telesno vzgojo. O »Novi transverzali 
– Pomurski poti« je poročal Pomur
ski vestnik. Po podatkih iz zapisnika 
1. seje  MDO, 18. aprila1966, so v letu 

1963 raznosili žige in vpisne knjige. 
Obliko žigov so si zamislili člani Pla
ninskega društva Murska Sobota. 
Glasilo učencev Srednje šole za teles
no vzgojo, letnik 3, št. 8  31. oktobra 
1964 prinaša opis pohoda dijakinj te 
šole in odtise vseh 32 žigov. Tudi iz 
»utrinkov spomina udeleženke« je 
razvidno, da so tri dekleta iz tretjega 
letnika te šole bile določene za po
skusni pohod po Pomurski poti.

 Na predlog Evgena Titana, predsed
nika PD Murska Sobota, je bil 18. 
aprila 1966 sklican sestanek pred
stavnikov PD M. Sobota, G. Radgona 
in Ljutomer, na katerem je bil usta
novljen MDO za Pomurje. Za pred
sednika je bil izvoljen Evgen Titan. 

 Pomurska pot je bila razdeljena po 
društvih in ta so jo morala označiti 
(do takrat še ni bila markirana):
 PD Murska Sobota od petanjskega 
do veržejskega mostu,
 PD Gornja Radgona od petanjskega 
mostu do Gomile in
 PD Ljutomer od Gomile do veržej
skega mostu.
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 Da je bilo označevanje tudi oprav
ljeno, izhaja iz zapisa o »tretjem 
markiranju PP« 2. junija 1966 med 
Ljutomerom in Železnimi Dvermi; v 
zapisu je tudi osnutek markacije.

 Slovesna otvoritev Pomurske poti z 
32 kontrolnimi točkami v štirih po
murskih občinah je bila 22. oktobra 
1967. Pot je pomenila pomembno 
pridobitev za pomursko planinstvo, 
kar so s prisotnostjo potrdili pred
sednik Planinske zveze Slovenije dr. 
Miha Potočnik in drugi njeni visoki 
funkcionarji. Videti je, da je nato delo 
MDO za nekaj časa zamrlo. Vzrok so 
verjetno nesoglasja med posamezni
ki v UO PD Murska Sobota in občin
skimi strukturami s področja telesne 
kulture ter osamosvojitev planinske 
skupine MURA v PD MURA Mur
ska Sobota maja 1973. Za umiritev 
razmer je verjetno bil dobrodošel 
obisk Glavnega odbora PZS v letu 
1974. Petega decembra 1975 je bila 
seja predstavnikov PD MURA in 
MATICA Murska Sobota, PD Gornja 
Radgona in PD Ljutomer, na kateri 
so se dogovorili  o ponovnem obli
kovanju MDO. Obravnavali so tudi 
problematiko vzdrževanja in ozna
čevanja  PP. Osmega decembra 1976 
se je ponovno konstituiral MDO PD 
za Pomurje in se povečal za PD Le
nart. Predsednica je postala Marija 
Lah Vildova. Odbor je sprejel sklepa 

o razširitvi PP za dve novi kontrolni 
točki, Zgornja Ščavnica (sedaj Sveta 
Ana) in Zavrh, in o izdaji ciklostira
nega vodnika. Razširjen del poti po 
Slovenskih goricah je bil odprt 2. 
maja 1977.

 Štirinajstega maja 1977 je bila seja 
MDO PD za Pomurje, na kateri so 
sprejeli sklepa o markiranju poti in 
imenovanju komisije za pripravo 
vodnika po poti. Začeli so se tudi 
pripravljati za dan slovenskih planin
cev v Gornjih Petrovcih (Pindža), 11. 
septembra v Gornjih Petrovcih. Ta 
dan je bil še dodatno pomemben. 
Pomurska pot je bila obnovljena in 
v celoti markirana. Izdan je bil opis 
v ciklostirani obliki in v nakladi 300 
izvodov. MDO PD za Pomurje je 
prevzel skrb za Pomursko pot, evi
denco in pošiljanje častnih znakov o 
prehojeni poti. Leta 1982 je PD Mura 
založila nov dnevnik Pomurske poti 
– tokrat le zloženko predvsem zaradi 
pomanjkanja denarja. Maja 1990 je 
MDO PD za Pomurje ponatisnil opis 
Pomurske poti z manjšimi popravki 
v ciklostirani obliki. Leta 1999 je Po
murska pot ponovno doživela razši
ritev še za dve novi kontrolni točki: za 
Sveto Trojico in Tromejnik, MDO PD 
za Pomurje pa je izdal nov dnevnik 
poti z lepim plastificiranim ovitkom 
in s pregledno razvrstitvijo mest za 
žige. Pomurska pot se je preimeno
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vala v Pomursko planinsko pot. Leta 
2002 je MDO PD za Pomurje izdalo 
nov vodnik v obliki, ki je primerna 
za pohodnike, in z novo vsebino, z 
vsemi dopolnitvami o spremembah 
na poti, o razširitvah in spremem
bah nahajališč žigov. Novi opis PPP je 
delo vseh planinskih društev s pod
ročja MDO PD za Pomurje.Priključi
tev Evropske pešpoti E7 in avstrijske 
I – 22 pomeni, da smo jo približali in 
vključili v mednarodno popotniško 
dejavnost.  

 Leta 2011 smo ji dodali evropsko 
ime Via Pomurje. Leta 2013 se je Po
murska planinska pot ponovno raz
širila za dve kontrolni točki Sotinski 
breg 5/a in Cerkvenjak 15/a. Izdali  
smo novi dnevnik PPP v nakladi 800 
izvodov. V letu 2013 je bila trasira
na in opremljena Evropska kulturna 
pot sv. Martina Via Savaria na rela
ciji Domanjševci  Zavrh, ki  poteka  
večinoma  tudi po trasi Pomurske 
planinske poti. Pomurska planinska 
pot spada med najstarejše planin
ske obhodnice, ob otvoritvi je bila 
7. (sedma) odprta pot in je imela 32 
kontrolnih točk, sedaj jih ima 38. In 
zakaj  v Pomurju na pretežno rav
nem ali rahlo gričevnatem delu Slo
venije planinska pot? Visokogorski 
svet je bil kljub dobrim cestnim in 
železniškim povezavam našim pla
nincem odmaknjen, zato si pogostih 

obiskov gora niso mogli privoščiti, no 
to še vedno drži, tudi po toliko letih. 
Zaradi tega se je porodila ideja o Po
murski planinski poti, ki bi naj imela 
dva namena. Planincem in drugim 
ljubiteljem narave naj bi omogočila 
spoznati manj znane predele naše 
okolice in jim omogočila gibanje v 
naravi takrat, ko ni mogoče obisko
vati gorskega sveta. Planinskim prija
teljem iz drugih predelov domovine, 
pa tudi od drugod, pa so želeli odkri
ti lepote Pomurja in dela Slovenskih 
goric, ki so svojevrstne in na nek na
čin specifične.

 Pot je dolga 324 km in se začne v 
Murski Soboti, nato se poda preko 
Goričkega in Ravenskega preko reke 
Mure in Radencev v Kapelske in Rad
gonske gorice, pa čez Apaško polje v 
Slovenske gorice in preko Jeruzalema 
in Ljutomera nazaj na Mursko polje 
ter čez Dolinsko do Lendave, potem 
se obrne nazaj in preko Bukovniške
ga jezera in Moravskih Toplic konča 
tam kjer se začenja, v Murski Soboti. 
Vzdrževanje poti po odsekih opra
vijo planinska društva iz MDO PD 
za Pomurje. Vsak pohodnik, dobi za 
prehojeno pot po predložitvi dnev
nika, lično značko, ki predstavlja 
markacijo s čebelo. Skozi zgodovino 
namenoma nisem omenjal zaslug 
posameznikov, vendar brez tega ne 
gre. Evgen Titan je gotovo oral ledi
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no za to našo Pomursko planinsko 
pot. Pri njegovem delu, najprej tra
siranju in nato markiranju, so mu 
veliko pomagali dijaki Srednje šole 
za telesno vzgojo Maribor, oddelek 
Murska Sobota. Za ponovno mar
kiranje in opis poti pa ima gotovo 
največ zaslug  Marija Lah Vildova. 
V planinskih društvih je imela dob
re sodelavce, ki jih je s svojo zagna
nostjo in vztrajnostjo zmogla organi
zirati za delo. Posebej pomembno pa 
je njeno delo ves  čas po 1977. letu 
do prerane smrti: vestno je vodila 

evidenco pohodnikov in podeljeva
la častne znake Pomurske planinske 
poti. V preteklih 50. letih se je Po
murska planinska pot zelo uveljavila. 
Še posebej v pozni jeseni in zgodnji 
pomladi jo obišče mnogo pohodni
kov, teh je po podatkih tudi do 1000. 
Pomurska planinska pot pomeni do
datno turistično ponudbo na širšem 
področju Pomurja in je pomemben 
kamenček v mozaiku pomurskega 
pohodniškega turizma.

Jože Ružič
skrbnik PPP 

pri MDO PD za Pomurje
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VABILO OTVORITVE POMURSKE PLANIN-
SKE POTI IZ LETA 1967
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IZ PLANINSKEGA VESTNIKA 1968 
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POROČILO O POMURSKI PLANINSKI POTI

 Pot je bila odprta leta 1967. Bili so na
tisnjeni lični dnevniki Pomurske poti 
in izdelane značke poti /markacija z 
satovjem, čebelico in napisom l l P. 
Za to je poskrbelo planinsko društvo 
»Matica« M. Sobota. Meddruštveni 
odbor planinskih društev Pomurja 
je od PD »Matica« prevzel skrb za 
Pomursko pot in pošiljanje značk 
o prehojeni poti 24. 8. 1977. Takrat 
je manjkalo 320 značk, ki zagotovo 
niso bile podeljene planincem, ki bi 
pot prehodili. Žal pa tudi seznama o 
dobitnikih značk nismo mogli dobi
ti. Leta 1977, ko smo Pomurski pla
ninci organizirali DAN SLOVENSKIH 
PLANINCEV v Gornjih Petrovcih je 
Meddruštveni odbor pripravil opis 
Pomurske poti in celotna trasa je bila 
zmarkirana, nekateri odseki povsem 
na novo. Leta 1982 je PD »Mura« M. 
Sobota založila nove dnevnike Po
murske poti – tokrat zloženko, ker je 
edino to društvo to finančno zmog
lo. Maja leta 1990 je Meddruštveni 
odbor PD Pomurja ponatisnil opis 
Pomurske poti z manjšimi poprav
ki – tudi za ponatis – ciklostirani – 
je poskrbelo PD »Mura«. Dnevniki 
in opisi poti so vskladiščeni pri PD 
»MURA«, ki jih tudi razpošilja na
ročnikom. 100,00 SIT za dnevnik in 
100,00 SIT za opis. Zato pa tudi PD 

»MURA« krije priporočene pošiljke 
ob vračanju dnevnikov in značk o 
prehojeni poti. Od leta 1977, odkar 
vodi evidenco in korespondenco 
Meddruštveni odbor planinskih dru
štev je pot prehodilo 349 planincev 
oz. pohodnikov. Leta 1999 je Pomur
ska pot doživela dve spremembi: 
24. marca 1999 je umrla Marija Lah 
Vildova, vezni in nepogrešljivi člen 
poti od leta 1977 do smrti, njeno 
delo pa je prevzel Jože Ružič. MDO 
PD za Pomurje je izdal nov dnevnik 
poti z lepim plastificiranim ovitkom 
in s pregledno razvrstitvijo mest za 
žige Pomurska pot se je preimeno
vala v Pomursko planinsko pot. Leta 
2002 je MDO PD za Pomurje izdal 
nov vodnik v obliki, ki je primerna 
za pohodnike in z novo vsebino, z 
vsemi dopolnitvami o spremembah 
na poti, o razširitvah in s spremem
bami nahajališč žigov. Novi opis PPP 
je delo vseh planinskih društev s 
področja MDO PD za Pomurje. Leta 
2013 je bil izdan novi dnevnik PPP v 
nakladi 800 izvodov. Od leta 1977 do 
leta 1997 jo je prehodilo 349 poho
dnikov. Dodatno je bilo ugotovlje
no, da so v letu 1997 prehodili pot 
še trije pohodniki, torej skupno 352. 
Žal manjka evidenca o podeljenih 
častnih znakih od otvoritve poti 22. 
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oktobra 1967 do 24. avgusta 1977. 
Manjkajoče število častnih znakov o 
prehojeni PPP za ta čas je 320, vendar 
ne bi mogli z gotovostjo trditi, da jih 
je bilo tudi toliko podeljenih. Eviden
co o podeljenih častnih znakih in ko
respondenco je od 24. avgusta 1977 

do 24. marca 1999 vodila Marija Lah 
Vildova, od tega datuma naprej pa jo 
vodi Jože Ružič in je sestavni del arhi
va MDO PD za Pomurje.

Jože Ružič
skrbnik PPP 

pri MDO PD za Pomurje

Statistični podatki od 1977 - 1997
(Marija Vild, Murska Sobota, 27. 1. 1997) 
Število obiskovalcev
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Dobitniki značk po spolu

 
 
 
 
 
 
 

 

Obiskovalci po letnici rojstva

 

Obiskovalci po narodnosti
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Statistični podatki od 1997 - 2016
(Jožef Ružič, Murska Sobota, 15.9.2017) 
Število obiskovalcev

18 30 
19 7 
13 9 
23 7 
8 19 

19 6 
32 1 
25 11 
12 16 
13  
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SPOMINI

 Bilo je pozno popoldne v drugi 
polovici oktobra, ko sem se peljal s 
kolesom od Beltinec proti Lipi, kjer 
sem dohitel voz. Bil je čuden voz, saj 
je bil brez vprege, natančneje, brez 
živinske vprege. Imel pa je potnika, 
pravzaprav potnico. Na njem je bila 
Cipa. Obkrožen je bil s skupino ljudi, 
ki so voz vlekli, oziroma ga potiskali. 
Takega načina vožnje je bila Cipa va
jena, zanjo je bil to običajen prevoz, 
predvsem na relaciji med Berekom 
na Dolnji Bistrici in Beltinci. Cipa 
je bila ladja, njen lastnik pa Imrek 
(Mirko) Baligač iz Beltinec. Zvesta 
svojemu imenu, je bila povsod, kjer 
so se zbirali ljudje in kjer so obstaja
li pogoji za plutje, to je voda. Vse to 
se je obetalo na cilju te poti: zbrana 
množica ljudi in Bukovniško jezero. 
Da ne pozabim. Bilo je pred pet
desetimi leti. Večino ljudi iz skupine 
sem poznal, zato sem naložil kolo na 
voz in se jim pridružil pri potiskanju 
voza. Pot do Bukovniškega jezera je 
minila ob pripovedovanju zgodb, 
vicev in petju pesmi. Do jezera smo 
prišli že ponoči. Ladjo smo porinili 
v vodo, potem je pa sledil najboljši 
del poti. Ob zakurjenem ognju smo 
odprli znameniti (vsaj jaz se ga tako 
spomnim) Lizikin cekar, poln dobrot. 
Liziko in Imreka Baligač se spomnim 

še iz otroških let, ko še nista imela ot
rok. Pogosto sta ob sobotah zvečer 
prihajala h Kramarjevim na Dolnjo 
Bistrico, kjer sta prespala na senu, 
zgodaj zjutraj pa sta se odpravila na 
ribarjenje. Bil sem zraven, ko je na
stajala ladja, ki jo je Imrek krstil za 
Cipo. Pozneje, ko sta imela že hčer
ki, se je Lizika pripeljala s kolesom 
v nedeljo. Eno hčerko je imela v se
dežu na prtljažniku, eno pa spredaj, 
na krmilu pa ni nikoli manjkal cekar 
s hrano. Za večino ljudi je bil Imrek 
posebnež. Ne samo zaradi nekoliko 
daljših las, brade, ki je ni bril, ven
dar je bila vedno urejena, oblečen v 
pumparice, z nahrbtnikom na hrbtu 
in na kolesu, temveč tudi po svojem 
početju, ki je bilo za kmeta nekoliko 
neobičajno. Delo na kmetiji je na
mreč znal tako organizirati, da mu 
je ostal čas tudi za zadeve, ki so ga 
zanimale in predvsem veselile. Ko sta 
bila še brez otrok, sta z Liziko veliko 
potovala, prevozno sredstvo pa jima 
je bilo kolo. Mnogo časa sta preživela 
na Dolnji Bistrici, našel se je tudi čas, 
da sta zahajala v gore. Najprej sama, 
potem pa s hčerkama. Glavno je bilo, 
da so preživeli veliko časa zunaj, v 
naravi. Spomnim se, kako smo otroci 
pozimi pri Kramarjevih sedeli okrog 
peči na žagovino, Imrek pa nam je 
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pripovedoval o krajih, ki so bili za nas 
tuji, o živalih, pri tem pa kazal slike 
iz neke knjige. Vedno se je od Bereka 
vrnil v nedeljo dopoldan, zajel vodo 
iz vodnjaka, se slekel do pasu in se 
temeljito umil. Potem si je počesal 
lase in brado, se ponovno oblekel ter 
se odpeljal v Črenšovce k maši. Ko 
sem bil že starejši, me je včasih vzel v 
ladjo, me učil, kako jo je treba vodi
ti samo z enim veslom tako, da teče 
enakomerno, brez drgnjenja vesla ob 
steno ladje, brez pozibavanja, kako je 
treba veslo potegniti iz vode, da od 
njega steče čim manj vode, kako je 
treba veslo položiti v vodo brez čo
fotanja. Vse to se je potem ponovilo, 
ko je bilo treba ladjo voditi z drogom.
Vsake toliko časa je bilo treba ladjo 
vzdrževati, zamenjati kako desko, jo 
prebarvati. Jeseni je navadno prišel  s 
skupino fantov z vozom na Bistrico, 
kjer so ladjo naložili na voz, potem 
pa se, včasih tudi s skupino tambura
šev, odpravili proti Beltincem. Do 
pomladi je opravil vse potrebno, po
tem so odpeljali ladjo do Mure, sledil 
je spust do sotočja Curka in Mure, 
potem po Curkovi strugi do zapor
nic pri nasipu. Tu ga je počakala sku
pina fantov, ki so ladjo potegnili čez 
nasip in bila je v Bereku. Tako je bilo 

predvideno tudi spomladi leta 1968. 
Vse je teklo gladko do broda med 
Razkrižjem in Srednjo Bistrico, kjer 
je ladja doživela brodolom. Posledice 
so znane. Z Liziko sem še nekaj časa 
ohranjal stike. Leta 1970 mi je drušči
na, ki sem jo spoznal tisto leto, oblju
bila, da me bo peljala v gore. Na Vršič 
sem se odpravil z Imrekovimi doko
lenkami, pumparicami in nahrbtni
kom. Čeprav z druščino ni bilo nič, 
sem ob spodbudi Boža Wagnerja kot 
samohodec opravil nekaj čudovitih 
vzponov, med drugim tudi na Triglav.

 In kaj se je dogajalo ob Bukovniškem 
jezeru tistega dvaindvajsetega okto
bra leta 1967? Po poročanju Stanka 
Kosa se je tam zbralo okrog 800 ljudi, 
ki so prisostvovali otvoritvi pomur
ske (planinske) poti. S kulturnim 
programom so sodelovali tudi čla
ni beltinske skupine planincev pod 
vodstvom Mirka Baligača, ki je za 
ta dogodek pripeljal na jezero svojo 
ladjo, s katero so se prepeljavali do
mačini v narodnih nošah. Vesel sem, 
da sem med temi domačini v narod
ni noši bil tudi sam s svojo sprem
ljevalko. Žal je bilo to moje zadnje 
srečanje s Cipo.
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PD HAKL SV. TROJICA O PPP OB PRAZNO-
VANJU 50-LETNICE POTI
 Jeseni v letu 1967 je bil postavljen 
temeljni mejnik nastanku POMUSKE 
POTI. Takratni vodstveni kadri v Pla
ninskem društvu Murska Sobota so 
s tem dejanjem postavili celotno Po
murje ob bok že uveljavljeni sloven
ski planinski transverzali, ki se začne 
pod Pohorjem na obrobju Maribora. 
Profesor Evgen Titan je v uvodu v 
biltenu, ki smo ga izdali v PD HAKL 
ob praznovanju 30letnice pri Sveti 
Trojici 7. decembra 1997, zapisal, da 
mu ni uspelo tista leta pred 1967 z 
dejstvi prepričati takratno vodstvo 
PZS, da bi pomursko pot, ki je bila v 
tistem času v polni izgradnji, poveza
li s slovensko transverzalo št. 1. saj, če 
naj bo transverzala slovenska se naj 
začne vsaj v Murski Soboti, ki leži na 
nadmorski višini 191 m, medtem, ko 
je Koper na okoli 2 m. Kakšno na
ključje, tudi sedaj v letu 2017 se že 
več kot tri leta ponovno dogovarja
mo in usklajujemo ter prepričujemo 
osrednjo slovensko planinsko srenjo 
zbrano v vodstvu PZS, da Titanovo 
idejo o podaljšanju slovenske planin
ske poti, po več kot petdesetih letih 
izpeljemo. Razne razprave o tem, 
da tudi dolenjska in morda še kate
ra pokrajina v Sloveniji nima SPP na 
svojem ozemlju, ne vzdrži strokov

ne razlage, saj gre pri naših sedanjih 
prizadevanjih za povezavo v smislu 
diagonale čez Slovenijo, ki povezuje 
»kurjo glavo« z »repom« Slovenije. 
Prepričan sem, da ob tej naši zadnji 
pobudi in aktivnosti za povezavo 
SPP z PPP, ki jo izvajamo v okviru 
MDO Pomurja, povezavo tudi v dog
lednem času izpeljemo.

 V Planinskem društvu HAKL Sve
ta Trojica v Slovenskih goricah ta 
čas skrbimo in vzdržujemo PPP od 
Mai strovega razglednega stolpa v 
Zavrhu ( žig št. 14/b) do Svetega Ju
rija ob Ščavnici (žig št. 16). Za pot, 
ki poteka po razgibanem gričev
natem svetu osrednjih Slovenskih 
goric v našem društvu skrbita dva 
registrirana markacista ob pomoči 
večine vodniškega kadra ter nekate
rih zagnanih članov društva, ki se v 
vzdrževalnih akcijah priključijo mar
kacistoma. Pot je zaradi posodobitve 
komunalne infrastrukture, od na
stanka do danes,  v določenih kraj
ših odsekih nekoliko speljana drugje, 
vendar še vedno sledi začrtani trasi 
poti ob nastanku. Vse spremembe 
(zaradi obdelave zemljišč, gradnji 
avtoceste, urejanja vodotokov itd.) 
so zabeležene in vnesene v digitalni 
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zemljevid poti, ki se je v letu 2015, 
skupaj s Komisijo za planinska pota 
pri PZS, umestil v elektronski nabor 
planinskih poti v interaktivni portal 
Geopedija (w.w.w.geopedija.si). 

 Na našem delu trase PPP je pot do
bila tudi dodatne kontrolne točke 
oziroma žige. Leta 1997 (ob prazno
vanju 30letnice poti) je bil dodan 
nov žig št. 14/c v Sveti Trojici (žig je 
nameščen v prostorih bifeja Snoopy) 
ter leta 1999 še žig št. 14/d v Cerkve
njaku (žig se nahaja v TICu pri kul
turnem domu). K dobri urejenosti in 
prepoznavnosti poti v največji meri 
pripomore dobra označba s smer
no tablo in markacijo. S slednjo je 
še najmanj težav, saj jo narišemo na 
vidna mesta, za kar potrebujemo le 
nekaj bele in rdeče barve. S smernimi 
tablami pa je težje. V preteklosti so 
te bile narejene iz lesa na katerih se 
je ročno izpisal tekst in narisala mar
kacija. Po nekaj letih je večino teh ta
bel strohnelo ali pa je napis in marka
cija popolnoma zbledela, za to jih je 
bilo potrebno večkrat obnavljati ozi
roma v celoti zamenjati. V skupnih 
prizadevanjih znotraj MDO Pomurja 
smo pristopili k postopni zamenja
vi lesenih smernih tabel s kovinski
mi. Sicer se je strošek vzdrževanja 

opaz no povečal, saj smo na našem 
odseku poti v zadnjih šestih letih za
menjali preko 70 smernih tabel ter 
na novo postavili večino drogov za 
table. Z novimi je pot dobila moder
nejšo podobo z več informacijami na 
njih ter tako postala zanimivejša za 
planince kakor tudi za širšo paleto 
uporabnikov, ki se radi gibljejo v na
ravi po urejenih in označenih poteh. 
K boljši prepoznavnosti in urejenosti 
te poti je pripomogla vključitev trase 
za tematske poti (Hiking&biking ter 
Marijina romarska pot), za katero 
ureditev in vključitev so poskrbela 
zasebna podjetja s pomočjo evrop
skih sredstev za razvoj podeželja.

 Ob praznovanju letošnjega jubileja 
te naše poti smo lahko zadovoljni, 
saj so se napovedi in želja pobudni
ka poti prof. Titana uresničile. Pot je 
doživela večkratne razširitve, dobila 
nove kontrolne točke (žige), doživela 
umestitev v digitalni zemljevid pla
ninskih poti, dobila še nove vsebine 
s tematskimi potmi, postala je obi
skana z različnimi ljubitelji narave in 
pohodništva, skratka postala je pla
ninska pot. Ostane nam še le, da jo 
vključimo v Slovensko Planinsko pot.
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Z ROKO V ROKI, PPP IN MDO » POMUR-
SKIH PLANINSKIH DRUŠTEV«
 Za dolgim naslovom ne pričakujte 
dolgih »litanij«. Nekaj pa je potreb
no napisati ob tako visokem jubileju 
obeh. Če bi pisal dokumentarec, bi 
moral leta sloneti na točnih datu
mih in dogodkih. Moja »zgodba« 
pa bo nekje vmes, med točnostjo in 
opisom po spominu. Ker pa moj ni 
fotografski, se bralcem sestavka že 
v naprej opravičujem za morebitne 
pomanjkljivosti.

 Veseli me, da se je pri nas planincih, 
Pomurje raztegnilo tudi na Štajersko, 
saj so Planinska društva Gornja Rad
gona, Lenart in Sv. Trojica zemljepis
no na Štajerskem. Vsa društva pa 
združuje skrb za vzdrževanje Pomur
ske planinske poti. Da gre ta pot tudi 
po Osrednjih slovenskih goricah pa 
je zaslužen naš drugi predsednik Jan
ko Ferlinc. Ko smo bili na sestanku 
MDO PD Pomurja v Murski soboti 
planinci iz Lenarta: Rozina Knuplež, 
Franc Meke, Franc Jurša, je slednji 
predstavil idejo Janka Ferlinc o raz
širitvi PPP na področje takratne ob
čine Lenart. In tako je bil tega dne, 
8.2.1976, soglasno potrjen naš pred
log. Ker je bilo naslednje leto veliko 
planinsko slavje na Goričkem. Dan 
slovenskih planincev, smo v več ča

sovnih etapah z 11. člani društva 
označili celotno razširjeno pot. Tak
rat še ni bilo izobraževanja marka
cistov, kot je danes. Takrat tudi ni 
bilo GPS aparatov, katero pamet 
smo izkoristili pred leti in posneli 
vso pot. Na splošno imamo srečo, da 
se število društev veča in s tem tudi 
manj kilometrov za vzdrževanje poti, 
ker se bremena porazdelijo na nova 
društva.
 
 Res, da smo imeli pred nekaj leti Dan 
slovenskih planincev na Jeruzalemu 
v ljutomerski občini, ki ga je organi
ziralo Planinsko društvo Ljutomer, 
vendar se mi je zdel zalogaj leta 1977 
mnogo večji za vse aktivne organi
zatorje. Če ne bi bilo takrat Marije 
Vild, predsednice PD Mura Murska 
Sobota in predsednice MDO Po
murski planinskih društev, bi verjet
no ne bilo tako kot je bilo. Marija 
je bila res z dušo, srcem in telesom 
planinka. Bila je velika organizatorka, 
planinska entuziastka in njej v bok bi 
lahko postavil sedanjega dolgoletne
ga predsednika PD Matica Murska 
Sobota, Jožeta Ružiča, tudi večkrat
nega predsednika MDO Pomurskih 
planinskih društev in aktualnega, en
kratnega skrbnika Pomurske planin
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ske poti. Marija je znala organizirati 
in vpeti v pripravo Dneva slovenskih 
planincev, ki se novodobno imenuje, 
Dan slovenskih planinskih doživetij, 
vsa planinska društva. Tako sem iz 
lenarškega planinskega društva vozil 
člane, v glavnem študente, s fičekom, 
saj pred štiridesetimi leti ni bilo to
liko motorizacije. Slavje na Pindži 
nad Gornjimi Petrovci, je bilo res 
veličastno, že zaradi lokacije, kultur
nega programa, števila udeležencev 

in same brezhibne organizacije. Ne 
smemo pa pozabit pridne in zavze
te predsednike PD Ljutomer, Marije 
Čučulovič, PD Gornja Radgona Ivana 
Bombeka, še živečega ustanovnega 
člana PD GR.

 To so bili stebri tedanjega planin
stva, mi se pa trudimo biti njim po
dobni. Če jih bomo kdaj dosegli, pa 
bo pisala planinska zgodovina! 

Franc Meke
PD Lenart
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50 PREHOJENIH LET PO POMURSKI 
PLANINSKI POTI NA PRLEŠKEM KONCU
 Vsak jubilej je po svoje prepričljiv 
pokazatelj časa oziroma obdobja od 
začetkov pa vse do obeležitve oble
tnice, še posebej, če gre za 50. oble
tnico obstoja Pomurske planinske 
poti.
Slavnostna otvoritev je bila namreč 
22. oktobra 1967. leta pri Bukovni
škem jezeru. Takrat je bila pot uradno 
predana svojemu namenu, koliko 
časa pa so potekale aktivnosti v zve
zi z načrtovanjem in označevanjem 
poti, vedo le tisti, ki so bili vključeni 
v neposredne izvedbene aktivnosti.

 Za del PPP, ki poteka od Gomile 
do Veržeja, skrbi Planinsko društvo 
Ljutomer. V 50ih letih je bilo treba 
večkrat na novo označevati posa
mezne odseke, včasih prilagoditi pot 
vremenskim ali katerim drugim na
ravnim spremembam, skratka, zlasti 
markacisti so vsa leta skrbeli, da je 
PPP ves čas služila svojemu namenu.
Ker predstavlja 50 let relativno dol
go dobo v aktivnosti človeka, se je v 
primerjavi z obstojem PPP domala 
zamenjala generacija planincev – po
hodnikov. Starejši odhajajo, na njiho
va mesta prihajajo mlajši in mladi, 
posebej razveseljivo je, da prihajajo 

tudi najmlajši, ki gojijo poleg kla
sičnega pohodništva tudi drugačne 
oblike aktivnosti v okviru planinskih 
društev.

 Na odsek PPP od Ljutomera do 
Jeruza lema vežejo planince, ki so 
omenjeni del poti prehodili enkrat ali 
večkrat, mnogi prijetni, kdaj pa kdaj 
tudi nekoliko manj prijetni spomini. 
Govorimo o tradicionalnem pohodu 
na Jeruzalem ob 8. februarju. Ker gre 
za zimski pohod, ko je narava pra
viloma odeta v snežno idilo, je pot 
zahtevnejša in zlasti ob poledenitvah 
zahteva dobršno mero previdnosti. 
Poteka tudi mimo domačije Franca 
Miklošiča, priznanega jezikoslovca, 
na katerega smo lahko Prleki upra
vičeno ponosni. Prijazni lastniki hiše 
ob tej priložnosti odprejo hišo in po
hodniki od blizu in daleč si z zanima
njem ogledajo urejeno spominsko 
sobo. V neposredni bližini se nahaja 
rojstna hiša pesnika Stanka Vraza. 
Lokalno kulturno društvo pripravlja 
zadnja leta recital njegovih pesmi, 
zato lahko planinci prisluhnejo kul
turnemu programu, ki se odvija prav 
na PPP na dan kulturnega praznika.
Ker na vse dejavnosti, ki se odvijajo 
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pod milim nebom, močno vpliva 
vreme, kar velja tudi za omenjeni vsa
koletni pohod 8. februarja, boljše ali 
slabše vremenske razmere bis tveno 
vplivajo na večjo ali manjšo udelež
bo. Vreme vpliva na vzdušje ude
ležencev pohoda – gre za druženje 
planincev, za meddruštvena sreča nja 
celo z mednarodno udeležbo. Vzdolž 
celotnega odseka te poti lahko po
hodniki opazujejo značilnosti gričev
nate pokrajine, ki ni vsako leto ob 
8. februarju zavita v zimsko belino. 
Tudi deževati je znalo kdaj pa kdaj. 
Pravimo, da lije kot iz škafa. Tako je 
pred nekaj leti vlivalo že na vse zgo
daj, zato smo bili organizatorji mne
nja, da je najboljše pohod odpove
dati. Tik pred radijskim obvestilom 
o odpovedi pohoda se je pripeljala 
večja skupina planincev s ptujskega 
konca z vlakom v Ljutomer. Če je 
pa tako, pa pohod bo, smo sklenili 
in organizirali malico ter živo glasbo 
na Maleku v vinogradniški zidanici, v 
kateri so se hkrati lahko zabavali in 
družili vsi planinci, kajti posebnega 
navala zaradi omenjenih vzrokov res 
ni bilo. Ob domači prleški malici so 
pohodniki lahko degustirali najbolj
ša vina, ki jih premorejo jeruzalemski 
vinorodni griči. Bilo je prijetno, ne
pozabno doživetje, sledil je še drugi 
del poti – povratek v Ljutomer preko 
Jeruzalema. 

 Med najpomembnejše planinske 
dogodke ljutomerskega društva na 
PPP sodi gotovo srečanje planincev 
Slovenije ob 60. obletnici PD Ljut
omer na priljubljeni planinski toč
ki na Jeruzalemu, 4. junija 2011, in 
to v času mednarodnega leta gora 
in evropskega leta prostovoljnosti. 
V okviru Evro pohoda – pešpoti in 
voda – so zlili v sklopu kulturnega 
programa odmerke voda iz rek z ob
močja Prlekije in Prekmurja v skup
ni sod, ki so ga pozneje dopolnili še 
z vodami ostalih slovenskih rek ter 
ga poslali na zaključno prireditev v 
Španijo. Ob tej priložnosti je bil tudi 
slovesno razvit prapor Planinskega 
društva Ljutomer, kateremu so se 
poklonili številni prapori iz sosednjih 
planinskih društev ter društev iz Hr
vaške in Madžarske.

 Na znamenito vinskoturistično in 
planinsko točko Prlekije – Jeruza
lem so planinci prihajali po PPP z več 
strani hkrati: ljutomerske, žerovinske 
in z ormoške. Te prireditve ni oviralo 
slabo vreme, ampak zelo slaba vre
menska napoved, ki je pogojevala 
odpovedi že prijavljenih skupin in 
posledično nižjo udeležbo, kot če bi 
bila vremenska prognoza ugodna. Je 
pač tako, da smo mi tam nekje na 
vzhodu in imamo običajno bistveno 
manj dežja kot ostala Slovenija.
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 V zadnjih letih se je v sklopu PD or
ganiziralo več mladinskih odsekov. 
Za obstoj PD Ljutomer je obetavno, 
da ima društvo dober podmladek, 
kar Mladinski odsek Klopotec prav 
gotovo je. Svojo dejavnost izvajajo v 
mladinskih skupinah na podlagi izo
blikovanega programa izletov za šol
sko leto. Program za osnovnošolce se 
imenuje Mladi planinec. Vodijo in iz
vajajo ga mentorji planinskih skupin 
in vodniki PZS. Planirani štirje poho
di so prilagojeni starosti otrok. Na 
pohodih se jim ponavadi pridružijo 
tudi starši. Izvedli so tudi tri planin
ske tabore. Udeleženci so spoznavali 
osnove gorništva. Z dvema ekipama 
so se udeležili 28. državnega tekmo
vanja Mladina in gore ter pokazali 
veliko gorniškega znanja. Ena izmed 
ekip je dosegla osmo mesto in prvo 
mesto na literarnem natečaju, ki je 
potekal v sklopu tega državnega tek
movanja. S tem si je prislužila poletni 
tabor v Planinskem učnem središču 
v Bavščici. Mladinski odsek Klopotec 
je organiziral prvo srečanje mladih 
planincev Meddruštvenega odbora 
mladinskih odsekov Pomurja, ki je 
potekalo v soboto, 2. aprila 2016, na 
Jeruzalemu. Zbralo se je čez 100 po
hodnikov – od najmlajših do starej
ših posameznikov – tudi dedkov in 
babic. Na odseku PPP med Ljuto
merom in Jeruzalemom so si mladi 

pohodniki ogledali lokalne zname
nitosti in zanimivosti. Krajšemu kul
turnemu programu so prisostvovali 
na Jeruzalemu, kjer je vladalo pravo 
planinsko vzdušje.

 V okviru PD Ljutomer se odvija tudi 
športno plezanje, ki postaja ne le 
prijetno preživljanje prostega časa, 
ampak tudi tekmovalni šport posa
meznikov. Otroku plezanje pomaga 
pri izboljšanju koncentracije, koordi
nacije, natančnosti, gibljivosti, krepi 
moč, vzdržljivost in samozavest. Je 
način preživljanja prostega časa in 
šport, pri katerem koordinira pleza
lec vse štiri okončine za dosego cilja, 
ki pa ni vedno najlažji. Varnost ple
zalca je vedno na prvem mestu, in 
v kolikor se upoštevajo vsi varnost
ni ukrepi, velja športno plezanje za 
precej varen šport. Plezanje je šport 
v vzponu tudi v Ljutomeru. Novo
gradnje telovadnice pa si skorajda 
ne moremo več predstavljati brez 
plezalne stene. Priljubljenost pleza
nja in postavitev plezalne stene sta 
tudi ljutomerski okoliš pripeljala 
do začetka izvajanja vodene vadbe 
športnega plezanja. Vodeno športno 
plezanje otrok v Ljutomeru poteka 
že od oktobra 2014. Do sedaj je vad
bo športnega plezanja obiskovalo 
preko 70 otrok. Nekateri vztrajajo 
že od začetka, vsako leto se pridruži 
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nekaj novih. Zaradi velikega zanima
nja bo letos uveden dodaten termin, 
otroci pa bodo selekcionirani po 
starosti oziroma po predhodnem 
znanju. Dobro delo, zanimanje ter 
vztrajnost plezalcev in vaditeljev je 
Plezalno sekcijo Ljutomer pripeljalo 
do prvih tekmovanj športnega ple
zanja. Uspehi najmlajših plezalcev na 
tekmovanjih kakor tudi v višjih ka
tegorijah bodo prispevali k porastu 
zanimanja za plezalni šport v Prlekiji. 
PPP je vseh 50 let združevala in pove
zovala planince okoliških in oddalje

nih PD ter v zadnjih letih tudi planin
ce iz zamejstva. Prav tako povezuje 
starejše in mlajše generacije, ki poleg 
tradicionalnega pohodništva razvi
jajo tudi druge oblike dejavnosti, ki 
so vezane na PPP. Ne le planinci, tudi 
druga društva, predvsem kulturna, 
koristijo PPP za svoje potrebe, hkrati 
pa se na omenjene različne aktivno
sti navezuje kulinarična ponudba in 
ponudba vin. Nekoč izključno poho
dniška pot danes prispeva k razvoju 
malega gospodarstva. 

Ivanka Korošec
PD Ljutomer
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MARKIRANJE PLANINSKIH POTI

 Vsak, ki je kdaj zašel v gore, je zago
tovo opazil rdeč obroč z belo piko. 
Najsi bodi na drevesu ali skali, marka
cija nam vedno pokaže pravo pot. Za 
pohodnike je urejena in dobro mar
kirana ter označena pot veliko krat 
popolnoma samoumevna in glasno 
tarnanje o slabo markiranih poteh 
mnogokrat zmoti bolj zavedne pla
nince. Pa je njihovo negodovanje res 
upravičeno? Nobena markacija se ne 
nariše sama in v dobro označeno in 
oskrbljeno pot je vloženo veliko tru
da in dela.

 Planinska zveza Slovenije kot krov
na organizacija skrbi za varno hojo 
v gore z različnimi dejavnostmi. Na 
formalni ravni potekajo posamezna 
izobraževanja: planinska šola, teča
ji za varuhe gorske narave, vodnike, 
markaciste, turno kolesarske vod
nike, alpinistična usposabljanja … 
O varni hoji v gore se lahko učijo že 
otroci, ki se lahko vključijo v mladin
ske odseke planinskih društev, kjer 
za njih skrbijo mladinski voditelji. Na 
mnogih osnovnih šolah delujejo pla
ninski krožki. Mentorji in mentorice 
planinskih skupin skupaj s pomočjo 
prostovoljnih planinskih vodnikov 
izpeljejo tečaj planinske šole. Prav 
tako se s pomočjo javnih občil pos

redujejo številni napotki, kako se 
je potrebno pripraviti na planinski 
pohod, turo in ustrezno poskrbeti 
za lastno varnost. Poleg markacij in 
smernih tabel pa je zelo pomembna 
tudi lastna priprava na turo. Vsi, ki 
zahajajo v gore, še posebej pa tisti, ki 
so le občasni obiskovalci, se morajo 
na pohod dobro pripraviti. Prehitro 
se zgodi, da se znajdemo v situaciji, 
ko markacij ne vidimo več. V takem 
primeru si moramo znati zagoto
viti varno hojo sami in nam znanje 
branja karte in nekaj orientacijskih 
veščin pride zelo prav. Hudovanje 
čez markaciste je takrat odveč. Vsa
ka pot je lepa in privlačna a varna 
samo, če smo o varni hoji ustrezno 
tudi poučeni. V Planinskem društvu 
Gornja Radgona tako za varno hojo 
po planinskih poteh poleg vodnikov 
že dolga leta skrbijo tudi markacisti. 
Markacijski odsek našega društva je 
začel delovati leta 1988, ko je Franc 
Rožman opravil tečaj za markacista. 
Tečaj sta opravila tudi Elica Koroše
vič in Ivan Bombek, ki pa je pri mar
kacistih deloval že od leta 1968. Leta 
2005 so se jim pridružili še Štefan Ža
lodec, Uroš Švagan in Jurij Marhold. 
 Naši markacisti tako skrbijo za del 
Pomurske planinske poti: Radenci
KapelaJanžev VrhGornja Radgo
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naApače in Sveti JurijStara gora
Gomila. Vsako leto opravijo nekaj 
prostovoljnih ur in obnovijo dogo

vorjen del poti in s tem zagotovijo 
ustrezno označeno pot za planince, 
ki se odpravijo po njej.

Foto: Markacisti Planinskega društva Gornja Radgona

Anita Mlinarič
PD Gornja Radgona

Foto: Markacisti MDO za Pomurje na izobraževanju 
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PODOBE POMURJA NA NEKATERIH ŽIGIH 
POMURSKE PLANINSKE POTI
 Izbrane podobe z žigov kontrolnih 
točk PPP razkrivajo ob drugih ži
gih, da je Pomurje razgibana in lepa 
pokrajina, obdarjena z obilico ar
hitekturnih, etnoloških, sakralnih, 
literarnih ostalin, naravnih lepot in 
izjemnosti, ostankov zgodovinskih 
dogodkov in še česa. In prav te po

dobe pohodnika lahko pritegnejo, 
mu vzbudijo pričakovanja doživetij 
in spoznanj, pritegnejo, da se pre
da pestri lepoti in zgodovinskemu 
spominu te pokrajine in po preho
jeni PPP ponovno vabijo na pot. In 
tudi teh nekaj skromnih opisov naj k 
temu malo pripomore. 

 Mejni kamen Tromejnik stoji na 
vrhu vzpetine, 387,6 m, na stičišču 
državnih mej Slovenije, Madžarske 
in Avstrije. Je tristranični piramidas
ti kamen, ki ga je na mejo treh držav 
postavila mednarodna razmejitvena 
komisija 31. maja 1924. leta z letni
cami določitve vseh treh meja po 
1. sv. vojni, tudi meje današnjega 
slovenskega matičnega ozemlja. Na 
avstrijski strani sta grb te države in 
letnica določitve avstrijske meje na 
senžermenski konferenci 10. sep
tembra 1919. S senžermensko mi
rovno pogodbo sta bila v 391 členih 
določena obseg Avstrije in njena dr
žavna ureditev. Podpisali so jo Avstri
ja in predstavniki petih antantnih sil. 
Na madžarski strani sta madžarski 
grb in letnica trianonske konference 
4. junija 1920.  S trianonsko mirov

TROMEJNIK - Podoba Tromejnika na žigu kontrolne točke 4a

no pogodbo med Madžarsko kot 
nasled nico AvstroOgrske in antan
tnimi državami po 1. sv. vojni, podpi
sani v dvorcu Veliki Trianon v Versa
illesu, je dve tretjini Slovenske krajine 
pripadlo Kraljevini SHS in tako je 
bilo Prekmurje dokončno vključeno 
v jugoslovansko državo. Tako sta na 
slovenski strani piramide letnici 10. 
9. 1919 in 4. 6. 1920. Le jugoslovanski 
grb je 1993. leta nadomestil sloven
ski. Tako Tromejnik predstavlja tudi 
del prekmurske zgodovine.
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 Župnijska cerkev Marijinega rojstva 
na Tišini spada med najzanimivejše 
kulturne spomenike na Slovenskem, 
omenja se že v 1. pol. 14. st., tišinska 
župnija pa je ena najstarejših pomur
skih župnij, saj naj bi nastala že v 12. 
st. Prvotna cerkev je spadala med 
lepše sakralne arhitektonske spo
menike v poznogotskem slogu, a so 
jo pozneje  pri prezidavah pokvarili. 
Cerkev ima razgibano preteklost: ko
nec 17. st. so zgoreli njeni leseni deli, 

TIŠINA - Podoba reliefa barona na žigu kontrolne točke 9

nazadnje pa je bila prizadeta v 1. sv. 
vojni, ko so od treh zvonov pretopili 
v topovske krogle dva; tretji je še se
daj v zvoniku. Ko so jo ob koncu 19. 
st., ko je bil tu župnik dr. Franc Iva
nocy (18891913), spet obnovili, so v 
njeno zahodno pročelje vzidali rene

sančni nagrobnik barona Karla von 
Herberstroffa, ki je umrl 1606. leta. 
Ta je v času protireformacije skrbel 
za preganjane protestante na Petanj
cih. Podoba nagrobnega kamna nas 
popelje v razgiban čas prekmurske 
zgodovine.

 Preteklost kraja Zavrh je povezana 
tudi z generalom in pesnikom Ru
dolfom Maistrom. Ta je v vili svojega 
prijatelja, lenarškega notarja, preživ
ljal počitnice, V kraju na slemenu, 
od koder se odpira širok razgled do 
Prek murja, na Pohorje, Macelj, Do
načko goro, Boč, Kozjak in bližnja 
gričevja, se je okrepil tudi generalov 
pesniški navdih. Krajem tod okrog je 
posvetil tudi sedem pesmi cikla Slo
venske gorice. Zdaj že ponarodela je 

ZAVRH - Podoba razglednega stolpa na žigu kontrolne točke 14b
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SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - Podoba cerkve Svete Trojice na 
žigu kontrolne točke 14c

 Cerkev Svete trojice s tremi zvoniki, 
opazna že od daleč, in samostanska 
stavba frančiškanov dajeta kraju Sve
ta Trojica v Slovenskih goricah pose
ben pečat. Kraju je cerkev   dala tudi 
današnje ime (v letih 19521992 Gra
dišče v Slovenskih goricah).
Cerkev stoji na mestu, kjer je od 
1631. stala lesena kapela Svetega 
duha. Ker pa so na vrhu slemena 
ponoči večkrat videli tri plamene ali 
žareti tri zvezde ali troje druge svet
lobe, so to razumeli kot naročilo, naj 
sezidajo cerkev, posvečeno Sveti tro
jici. Prvotno cerkev so zgradili v letih 
16361643, a se je od nje ohranil le 
del ladje; ohranjena sta tudi zvonik 
in zvon, postavljena v letu 1666.         
 Zanjo so skrbeli radgonski avguštin
ci. Nato pa so jo povečali in ji 1692. 
leta s pomočjo negovskega graščaka 
Trautmansdorfa prizidali samostan. 
Ker je tudi ta cerkev kot božja pot 
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tudi njegova pesem o završkih fantih. 
V vili nekdanjega lenarškega notarja 
je danes Maistrova spominska soba, 
v kateri sta med drugim razstavljeni 
tudi generalovi sablji. V njegov spo
min so domačini postavili Maistrov 
razgledni stolp. Načrt za 25 m visok 
stolp je izdelal generalov sin, inž. Bo
rut Maister. Izdelali so ga iz kostanje

vega lesa. Otvoritev je bila 21. julija 
1963. leta. Ob tem so odkrili tudi 
spominsko ploščo generalu, ki so jo 
darovali njegovi borci iz Maribora. 
Odkril jo je njegov borec. Stolp je stal 
do leta 1979, ko so ga močno poško
dovanega in nevarnega porušili. No
vega, 17 m visokega kovinskega, so 
postavili 1981. leta.

postala pretesne za številne romarje, 
so se 1735. leta lotili gradnje nove, 
baročne, in jo posvetili1772. leta, 
nato pa 1780. leta prvotnemu zvoni
ku dozidali še dva. Ko pa je bil samo
stan z reformami Jožefa II. razpuščen, 
so avguštinci 1811. odšli. Za cerkev in 
župnijo od 1854. skrbijo frančiškani. 
Notranjost cerkve Svete trojice je 
vrhunsko baročno arhitekturno, sli
karsko in kiparsko delo. Glavni oltar 
med sedmerimi spada med tri naj
večje oltarje v slovenskih cerkvah.



 Svet, kjer leži Negovsko jezero, iz
stopa po svojih naravnih in kulturnih 
vrednotah. Okrog negovske graščine 
je bilo menda enajst ali celo štirinajst 
grajskih ribnikov; ostali so le trije: dva 
pod graščino in Negovsko jezero.
V jezeru je bogat rastlinski in živalski 
svet. 
V jezeru so se ob nastanku PPP boga
to razraščali zavarovan beli lokvanj 

NEGOVA, NEGOVSKO JEZERO - Podoba lokvanjev na žigu kontrolne točke 
15

in vodni orešek (zdaj rumenocvetni 
blatnik), otočki šaša in vrbovje, ob je
zeru pa vlagoljubne rastline, kot črna 
jelša idr. Od živali pa v jezeru živijo 
različne vrste rib, raki, vodni pajki, 

kačji pastirji, vodni polži, bobnarica, 
čopasti ponirek, vidra … Ob brego
vih jezera pa zlatovratka, jerebica, 
šoja, sove in druge ptice; dihur, jaz
bec ... 

 Na domačiji mlinarja Ivana Ribiča, ki 
se je v narodnoosvobodilno gibanje 
vključil že leta 1941, so se oglašali ku
rirji in partizani. Toda 6. aprila 1944, 
ko sta bila na domačiji dva partizana, 
je po izdaji hišo obkolilo 60 nemških 
orožnikov in gestapovcev. Enemu 

CEZANJEVCI - Podoba Ribičevega mlina na žigu kontrolne točke 19
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partizanu in gospodarju je uspelo 
pobegniti, drugi partizan pa je pa
del. Med bojem so padli tudi štirje 
pomembni nacisti; za vsakega od 
njih so Nemci 25. aprila 1944 ustre
lili po pet talcev iz ptujskih zaporov 
(prvo streljanje talcev v Slovenskih 
goricah) in so pokopani v skupnem 
grobu v bližini mlina. Istega dne je v 
Vogričevcih padel šestnajstletni sin 
Janko Ribič. Boj pri Ribičevih, največ
ji spopad med partizani in Nemci v 
tem predelu Slovenije, je močno od
meval in mlin je postal simbol parti
zanstva v Slovenskih goricah.
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 Železne dveri razkrivajo značilno vi
nogradništvo tega območja in kraja. 
Večina vinogradov tu je bila narejena 
že leta 1300. In tudi mogočna zidani
ca v baročnem slogu admontskega 
benediktinskega samostana, ki je 
dala tudi ime temu kraju (Abtov zid, 
Železne dveri; samostan si je poses
ti tod prisvajal od 14. st.), poudarja 
vinogradniški značaj tega kraja oz. 
področja.

ŽELEZNI DVERI - Podoba grozda z listom na žigu kontrolne točke 21

Janez Glažar
PD Matica Murska Sobota



POHOD NA MAISTROV STOLP

 9. aprila smo se odpravili na pohod 
z planinskim društvom Matica. Z ve
likim pričakovanjem smo prispeli v 
Lenart kjer se je naša pot začela. Na 
kratko smo ponovili pravila varne 
hoje ter se hitro odpravili na pot. Pot 
nas je vodila ob potoku in poljih vse 
do Zavrha. Tam pa smo se sprehajali 
po gozdovih ter prečudovitih gozd
nih poteh in opazovali naravo. Med 
potjo smo peli, se pogovarjali o ra
stlinskih vrstah in tako naredili našo 
pot še posebej zabavno in hkrati 
poučno. Med potjo smo opravili po

stanek in pojedli še našo malico. Pri 
vzpenjanju po strmejših predelih so 
nam pomagali naši učitelji in končno 
smo prispeli na vrh. Tam nas je čakal 
čudovit razgled. Povzpeli smo se še 
na stolp in iz njega smo imeli vrhun
ski razgled. S samega stolpa smo 
opazovali prečudovita hribovja jeze
ro pri Sveti Trojici ter njeno cerkev, 
Lenart in še veliko drugih krajev. Tam 
smo naredili skupinsko sliko. Sledila 
je krajša malica in podelitev priznanj.  
Pohod nam je bil zelo všeč in z vese
ljem bi ga še ponovili.

Teja Zelko
OŠ II. Murska Sobota
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POMURSKA POT

 Veliko je lepih, blatnih, prašnih, po
nekod vijugastih in nato spet rav
nih poti, pa tudi takih, ki tečejo čez 
griče in doline, vendar le malo tako 
posebnih, kot je naša Pomurska pot. 
Ta se vije okrog 300 km čez prečudo
vito slikovito ravnico, kjer gnezdijo 
štorklje, med njivami in gozdovi ter 
vinogradi, kjer pojejo klopotci, pa vse 
tja do hribčkov Goričkega in na šta
jerski strani do Svete Trojice, ki s svo
jimi lepimi razgledi človeka očara za 
vse življenje. Pot je opremljena z žigi, 
ki jih pridni pohodniki lahko zbirajo 
v dnevnik PP. Vsak, ki jo kdaj prehodi, 
se rad vrača med gostoljubne Prek
murce, ki živijo v sožitju z naravo in 
tako radi prisluhnejo ptičjemu petju 
v osrčju pomurskih gozdov. 

 Radi imamo to svojo pot. Mislim, da 
jo lahko tako imenujem, kajti prav 
naši predhodniki so zaslužni za to, 
da jo sploh imamo. Čeprav v naši ne
posredni bližini ni visokih vrhov, smo 
tudi mi veliki ljubitelji gora in nara
ve. Tako je kljub številnim težavam, 
ki pestijo vsa planinska društva, pred 
50 leti, 22. 10. 1967, PD Murska So
bota uspelo odpreti Pomursko pot 
ob mirnem, z gozdičkom obdanem 
Bukovniškem jezeru. Čeprav sem bila 
še majhna, sem sodelovala v progra

mu, ki so ga takrat pripravili beltinski 
planinci. Še zdaj se živo spominjam 
dogodkov tistega čudovitega, veliča
stnega dneva, ko je dr. Miha Potočnik 
prerezal slavnostni trak in smo se po 
stopnicah povzpeli na obrežje jezera, 
kjer se oko odpočije in duša naužije 
miru in svežega zraka. Spomini sega
jo daleč nazaj: večkrat smo se podali 
na Pomursko pot s kolesi in jo čistili 
ter markirali. Imela sem kanglico z 
barvo, ki sem jo ponosno nosila kot 
mala markacistka. Večina planincev, 
zaslužnih za to pot, je zdaj že pokoj
nih, ostali pa so sledovi njihovega 
truda in prav ponosni smo na to, da 
lahko nadaljujemo njihovo delo. Vsi 
člani društev se trudimo po najbolj
ših močeh in vzdržujemo Pomursko 
pot. Dobro se namreč zavedamo, 
da moramo to dragoceno dediščino 
predati svojim zanamcem. Včasih se 
– tako kot drugi – tudi mi srečujemo 
z vzponi in padci in tudi nam uide 
kaj izpod nadzora. Pa nič zato, kajti 
vse se da popraviti: kjer je volja, tam 
je moč in težave hitro grejo proč. 

 Stopajmo torej z majhnimi in veliki
mi koraki po tej naši Pomurski poti, 
varujmo jo in vzdržujmo ter bodimo 
ponosni nanjo. 
 



 Moj oče Dimek in mama Lizika, 
strastna hribolazca in navdušena po
hodnika, sta v srcih vedno nosila pe
sem, kar sta prenesla tudi na druge; 
še dandanes namreč velja, da beltin

ski planinci radi zapojemo in se po
veselimo med seboj in z drugimi. V 
mislih lahko skupaj z nami zapojete 
pesem na melodijo »V našen kraji je 
lipou« …

 V našen kraji je lipou 

V našen kraji je lipou,
malo brejg je, malo dou,
tan na drejvi se svetlika

že markacija velika.

Una vodi nas v širjave,
daljne in pa bližnje kraje,
po Pomurskoj poti vodi,

po goricaj in ob vodi.

Markacisti vrli, vdani
barvali so jo pred nami.

Mij pa zaj še tau držijmo,
z barvami jo osvežijmo.

Rudzak si na rame denen,
z biciklinon se v brejg zaženen,
Pomurska pot je zaj prelejpa,

čiglij ma častitljiva lejta.

Prijte vsi v naše kraje,
malo menše in pa stare,

nikdar naj van žau ne bou,
rejsan prinas je lipou.

Zinka Benkovič
PD Murska Sobota, pododbor Beltinci
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POMURSKA PLANINSKA POT ČEZ 
TROMEJO
 Planinsko društvo Goričko Tromeja 
je v soboto, 20. 05. 2017 uradno prev
zelo del Pomurske planinske poti, ki 
poteka v okolici našega delovanja. 
Dolžina za katero smo zadolženi je 
38,9 km.

 Člani bomo  pot, za katero smo za
dolženi, vzdrževali in sproti obnavlja
li. Ravno zaradi tega smo v letošnjem 
letu tudi strokovno usposobili dva 

člana. Namreč letos sta dva naša čla
na opravila izobraževanje za marka
cista in svoje znanje že pridno upo
rabljata pri vzdrževanju poti.

 Upamo in želimo si, da bi vzdrž e
vanje poti bilo uspešno še vnaprej, 
saj opažamo, da  se tudi v naših kra
jih izredno povečuje zanimanje za 
pohodništvo in z njim povezane os
tale aktivnosti. Varen korak!

Alenka Urbančič
PD Goričko Tromeja



POMURSKA PLANINSKA POT

 Prečudoviti severovzhodni del Slo
venije je enkratno doživetje za vse, 
ki se ga odločijo obiskati. Predvsem 
pohodniki lahko spoznajo gostoljub
nost Prekmurcev, Prlekov in Štajer
cev. Že od leta 1957 si je prof. Evgen 
Titan prizadeval, da bi tudi Pomurje 
imelo svojo pohodno potPomursko 
pot. Pomurci, ki smo oddaljeni od 
visokogorskega sveta, smo tako 22. 
oktobra 1967 uradno dobili marki
rano Pomursko pot. Prvo markiranje 
so opravili dijaki tedanje srednje šole 
za telesno kulturo pod vodstvom 
prof. športne vzgoje Evgena Titana. 
Prvotna pot je bila speljana na ob
močju bivših občin Murska Sobota, 
Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož 
in Lendava, spomladi leta 1976 pa je 
bila razširjena tudi na območje obči
ne Lenart. Pot je dolga 200 km in jo 
lahko pohodnik prehodi v 10 dneh. 
Pokrajina ob Muri je bogata po 
umetnostnih in zgodovinskih spo
menikih. Pomurska planinska pot je 
speljana tako, da si jih pohodnik lah
ko ogleda. Ima 32 kontrolnih točk, 
žige pa hranijo po šolah, gostiščih pa 

tudi na kmečkih domačijah.  Otvori
tev je bila na nasipu pri Bukovniškem 
jezeru. Tako lahko  lepote pomurske 
zelene ravnice, posejane z griči, uži
vajo ljubitelji narave in pohodništva. 
Zjutraj občudujejo pokrajino, ki se 
prebuja v sončno dopoldne, pri
jetno druženje pa jim polepša dan. 
Ljubitel ji narave prihajajo ob blizu in 
daleč,  zvečer pa  polni energije od
hajajo domov. Mnogo zanimivega 
doživijo pohodniki med potjo, se ša
lijo, širijo pozitivno energijo, sklepa
jo nova prijateljstva pa tudi kakšno 
bližnje srečanje z gozdnimi prebivalci 
(srno) se je že zgodilo. 

 Skrb za markiranje Pomurske pla
ninske poti so prevzela planinska 
društva na tem območju. Markaci
sti vestno obnavljajo markacije in 
skrbijo za urejenost poti. Tisti, ki že
lijo Pomurje spoznati podrobneje, se 
k nam vračajo, saj najdejo še  veliko 
zanimivih kotičkov, ki jih speljana 
Pomurska planinska pot ni mogla 
zajeti. 

Rogač Štefka
 PD Mura Murska Sobota
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DRUŠTVO SVETILNIK (NOVA GORICA)

 Društvo Svetilnik in PD Lendava so
delujemo  že več kot desetletje.
Povezal nas je pohod po Miškovi 
poti.. Za ta pohod sem jaz zvedela 
na poti od Litije do Čateža. Navezala 
sem stike s takratnim predsednikom 
PD Lendava Lazslo Ligetejem. Prija
zno mi je razložil vse o Miškovi poti 
ter nam poslal vabilo. 

 Prvo leto nas je šlo deset pohodnikov 
iz Goriške. Doživeli smo krasen spre
jem, spoznali mnogo prijaznih ljudi. 
Prijetno smo bili presenečeni nad 
domačini ob poti, postregli so nam 
z jabolki, s pijačo, vabili so nas v zi
danice. Tudi Lendavske gorice imajo 
v jeseni še poseben čar. Domov smo 
odhajali zadovoljni in veseli, obljubili 
smo si, da se bomo še srečali. Mi smo 
obiskali Prekmurje že več kot deset 
krat. Prvi dan smo se udeležili Miško
vega pohoda, drugi dan so nas pa go
stitelji vozili po Prekmurju. Ogledali 
smo si vse največje znamenitosti od 
Plečnikove cerkve v Bogojini, cerkev 
v Odrancih. Obiskali smo tudi Evan
geličansko cerkev v Moravskih topli
cah, bili smo na tromeji, na Bukovni
škem jezeru, v vasi Selo smo obiskali 
cerkvico Rotunda, okrogle romanske 
arhitekture in še in še. V Lendavi smo 

obiskali vse njihove znamenitosti od 
krasnega gledališča, do Lendavskega 
gradu, kapelice sv. Trojice z mumijo 
Mihaela Hadika, sinagoge....

 Tudi Prekmurci nas obiščejo, vsak 
prvi vikend v juniju pridejo Prek
murci k nam. Tu smo prehodili Kras 
po dolgem in počez, srečali smo se 
tudi s Slovenskim planinskim dru
štvom Gorica iz Italije. Trikrat smo 
bili v Goriških brdih na pohodu od 
češnje do češnje, tudi tu se je stka
lo prijateljstvo z Brici pod vodstvom 
Oskarja Kristančiča. Obiskali smo 
tudi zamejske Slovence v Italiji. 
Najprej smo si ogledali Doberdob z 
okolico, tu nas je vodil zgodovinar 
Darjo Frandolič in nam povedal zgo
dovino Soške fronte, ki je potekala 
po njihovem ozemlju. Obiskali smo 
Madžarsko kapelico v vasi Vižintin, 
kjer smo se poklonili padlim voja
kom

 Obiskali smo tudi Oglej  začetek 
slovenskega krščanstva, Gradež, izliv 
reke Soče, Trst  taborišče Rižarno. 
To so nam organizirali vaščani Pal
kišča, kjer smo se udeležili tudi 100 
obletnice Soške fronte. Bili smo tudi 
na pohodu po Dolini reke Glinščice 



pri Trstu, to je reka, ki teče na obeh 
straneh meje. Letos smo pa obiskali 
baziliko na Sveti gori, bili na pohodu 
po zdravilnih vodnih izvirih na Tol
minskem. Drugi dan pa na pečinah 
Rilkejeve poti ter kopanje v Sesljanu. 
Mene se je zelo dotaknilo, ko smo 
hodili po Brdih in po Krasu so neka
teri pohodniki iskali na pokopališčih 
svoje prednike. Razložili so mi, da 
so potomci izseljenih Primorcev po 
prvi svetovni vojni. Ko sem prebra
la knjigo Stanka Bense od Soče do 

Mure, mi je bilo še bolj jasno. Imajo 
tudi društvo Primorcev in Istranov. 
Ohranjajo svojo dediščino, kulturo, 
kulinariko... Na koncu bi se rada zah
valila vsem prijateljem iz Prekmurja, 
kajti postali smo pravi prijatelji. Naj
večja zahvala pa gre Laciju Ligetiju in 
Stanku Žaligu, da naše prijateljstvo 
še traja in prepričana bom, da bo še 
trajalo. 

 Iskrene čestitke ob 30. letnici vašega 
delovanja.

Majda Smrekar
PD Svetilnik Nova Gorica 
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POHOD PO MIŠKOVI POTI

 Prvi pohod po MIŠKOVI POTI je bil 
organiziran pred 20. leti, ob prazno
vanju 10. obletnice delovanja Pla
ninskega društva Lendava, natanko 
21. junija 1997. Ideja o pohodu, ki je 
bil poimenovan po pisatelju Mišku 
Kranjcu, rojenemu v Veliki Polani, je 
vzklila prav v glavah planincev pla
ninskega društva Lendava. Alojz Pa
hor in Franc Pal sta bila pobudnika 
zdaj že tradicionalne poti. Pohod je 
bil mišljen kot spomin na pot, ki jo je 
Miško prehodil od doma do zidanice 
v Lendavskih Goricah in jo v svojih 
delih tudi opisoval. Poteka od rojstne 
hiše Miška Kranjca, skozi Malo Pola
no, mimo Copekovega mlina, skozi 
Polanski log, ob Črncu, skozi Črni log 
in mimo Ledave, kjer se razteza pra
va prekmurska ravnica vse do vznož
ja Dolgovaških in Lendavskih Goric. 
Tu se položni svet dviguje po gričih, 
posajenih z vinsko trto. Povzpnemo 
se za 163 m. Na vrhu Lendavskih Go
ric se po 240tih stopnicah povzpne
mo na 53,50 m visok razgledni stolp 
Vinarium, od koder nam ob lepem 
vremenu seže pogled daleč okoli 
po prelepi domovini in onkraj meja 
Slovenije. Nahajamo se tik ob meji s 
sosednjo Madžarsko, vidimo na Hr
vaško in do Avstrije. Najvišja točka 
je Piramida od koder se spustimo 

do kraja, kjer je družina Kranjčevih 
obdelovala gorice in je nekoč stala 
vinska klet. Zadnji postanek pred 
zaključkom pohoda je pri Lujzovi 
kleti, kjer so vedno postregli s svežim 
čajem in domačim vinom, z mastjo 
namazanim kruhom in čebulo, paja
nim kruhom z zaseko ali z langošem. 
Za dobro mero pa je Lujz raztegnil 
svoj meh in vesela pesem je odmeva
la daleč naokoli.

 Kranjčeva domačija je sedaj pre
urejena v muzej, kjer je na ogled 
pisateljeva delovna soba z zbirko 
njegovih literarnih del ter prikaz nje
gove življenjske, politične in uredni
ške poti. Velika in Mala Polana sta 
od leta 1999 razglašeni za evropsko 
vas štorkelj, ki so simbol prekmurske 
ravnine. V gozdu se v zgodnji pomla
di prebudijo veliki zvončki ali norice, 
po travnikih pa zacvetijo močvirski 
tulipani ali logarice, ki so tudi simbol 
Miškovega pohoda. Copekov mlin 
ohranja svojo podobo in je vreden 
ogleda saj zanj skrbi Turistično dru
štvo Štrk Slovenija iz Velike Polane.

 Pot po ravnici, kjer lenobno teče Le
dava, je presekala avtocesta zato je 
bila trasa pohoda spremenjena in si 
pohodnik vse spodaj naštete zanimi



vosti lahko ogleda, vendar več niso v 
sklopu pohoda po Miškovi poti. Na 
preteklih pohodih so se pohodniki 
lahko ustavili ob vhodu v knjižnico 
v Lendavi ob doprsnem kipu Miška 
Kranjca, ki je bil postavljen leta 2008 
ob pisateljevi stoti obletnici rojstva. 
Lahko so si ogledali muzej s stalni
mi in občasnimi zbirkami in galerijo 
z razstavami v lendavskem gradu, 
Hadikovo mumijo v cerkvi Sv. Tro
jice nad Lendavo. Tudi Lendavske 
Gorice so temeljito spremenile svojo 
podobo. So gosto poseljene z vinski
mi kletmi, vinotoči in stanovanjski
mi hišami. Malo pod Piramido, ki je 
najvišja točka Lendavskih Goric, je 
postavljen razgledni stolp Vinarium, 
predan namenu 2.9.2015, ki privablja 
goste iz bližnje in daljne okolice, da 
se naužijejo razgledov in prekmur
skih lepot.

 Zidanica, ki je nekoč služila svojemu 
namenu, je več let klavrno životarila 
in bila zanemarjena, je bila porušena. 
Sedaj na tem mestu stoji le opomnik, 
ki popotnika seznani o minulih časih. 
Vmesna točka, Lujzova klet, pa še 
vedno privablja pohodnike, da se us
tavijo, kaj prigriznejo ali popijejo ter 
se poveselijo v prijetni družbi doma
činov, ki vsakega z veseljem postre
žejo in se le ti ob zvokih harmonike 
nemalokrat tudi zavrtijo.

 Miškova pot je del Pomurske planin
ske poti, ki jo vzdržuje in markira Pla
ninsko društvo Lendava. Vsako leto, 
dan pred pohodom, jo markacisti 
opremijo s smernimi tablami Miško
va pot, ki pohodnike varno usmerjajo 
cilju naproti. Pohodnik lahko pridobi 
dva žiga PPP, in sicer enega pri hiši 
Miška Kranjca in drugega v Lendavi, 
v hotelu Lipa. Za pohod po Miškovi 
poti so pripravljeni drugačni žigi (na
pis MIŠKOVA POT), ki jih planinci 
pridobijo na dveh kontrolnih točkah, 
v posebej natisnjenih kontrolnih kar
tončkih, katerega osnutek je naredil 
Robi Pevec (POHOD PO MIŠKOVI 
POTI) z vtisnjenim simbolom loga
rice. Pohodniki se zberejo v Lendavi 
od koder jih avtobusi pripeljejo na 
start, lahko pa se pripeljejo tudi do 
Velike Polane, če imajo organiziran 
prevoz. Kontrolna točka je pri rojstni 
hiši Miška Kranjca, kjer je start poho
da, vmesne postaje so Copekov mlin 
v Mali Polani, Dolga vas, preko Dol
govaških in Lendavskih Goric do Vi
nariuma in Piramide, do kraja, kjer je 
stala zidanica Miška Kranjca, Lujzova 
klet v Lendavskih Goricah ter zaklju
ček poti z drugim žigom v Lendavi. 
Več let je bila pri Lujzovi kleti tudi 
kontrolna točka z žigom. Na prej naš
tetih točkah se predstavijo domačini 
s svojo kulinarično in turistično po
nudbo, kjer ne manjka prekmurskih 
dobrot, kot je prekmurska gibanica, 
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koruzna ali ajdova zlevanka, krapci, 
makova in orehova potica, langoši, 
pereci, bograč ter dobra domača ka
pljica. Pot je dolga od 16 – 18 km in 
jo lahko prehodimo v štirih do petih 
urah. Za vsak peti pohod se podeli 
spominski vrček (pütra). Na Miškovi 
poti ni takih izzivov, kot jih nudijo 
slovenski dvatisočaki, je pa to pot, ki 
so jo v ne tako daljni preteklosti pre
hodili mnogi Polančani, ki so v boju 
za preživetje obdelovali strmine na 
gričih Lendavskih Goric. 

 Na prvi pohod po Miškovi poti se je 
podalo približno 30 pohodnikov. Kot 
prvi se je prijavil Franc Lutar iz Turniš
ča. Naslednje leto se je zbralo že 150 
ljubiteljev narave. Lujz se spominja 
planinca Erzin Franca iz Šenčurja, ki 
je dva krat prišel sam pogledat kako 
poteka Miškova pot, tretjič pa je s 
seboj pripeljal za cel avtobus ljudi. 
Število pohodnikov po Miškovi poti 
je iz leta v leto naraščalo. Leta 2002 
je bilo zabeleženih največ, okoli 1000 
pohodnikov, tudi leta 2016 jih je bilo 
850. Pohoda po najprej ravninskem 
in na koncu po gričevnatem predelu 
se udeležujejo tudi učenci osnovnih 
in srednje šole iz Lendave, Dobrov
nika in od drugod. Tako je leta 2010 
500 učencev opravilo krajši pohod 
po Lendavi. Ob pisateljevi 100. oblet
nici rojstva se je poleg domačinov 
pohoda udeležilo več pohodnikov iz 

Slovenije: iz Maribora, Nove Gorice, 
Šempetra, Domžal, Kranja, Izole, Lju
bljane, iz Madžarske: iz Kaposvára, 
Nagykanizse, Veszpréma, Lentija in 
iz Hrvaške: iz Murskega Središča, Ča
kovca. Sicer pa prihajajo na Miškovo 
pot od povsod: iz Metlike, Bjelovarja, 
Črnomlja, Litije, Kranja, Celja, Sevni
ce, s Koroške, iz Brežic, Murske Sobo
te, Ljutomera, Gornje Radgone, Ptu
ja in iz drugih krajev Slovenije, ki jih 
nisem naštela. Prvi pohod je bil ob 
poletnem solsticiju, vsi naslednji so v 
jesenskem času, največkrat oktobra, 
ko se narava odene v prelepe pisane 
barve in nas očara s svojo lepoto, ko 
zori mošt.

 Moj prvi pohod po Miškovi poti 
sem opravila s prijateljicami leta 
2001. Tega leta sem postala članica 
planinskega društva Lendava in PZS. 
Od takrat obiskujem gore Slovenije, 
2005 sem prehodila celotno Pomur
sko planinsko pot. Skoraj vsako leto 
se udeležim pohoda po Miškovi poti, 
od Velike Polane do Lendave. Leta 
2006 sem na hrbtu prenesla komaj 
enoletnega nečaka Urha. Največje 
veselje pa občutim, ker sem vnu
k a Alexa in vnukinjo Mio navdušila 
za pohode, kjer uživamo v lepotah 
narave in naravnih znamenitostih 
Slovenije in Prekmurja. Leta 2016 
smo prvič skupaj prehodili Miškovo 
pot. Spremljala nas je psička in nam 



krajšala pot po ravnici. Ogledali smo 
si muzej na Miškovi domačiji, prei
skali vsak kotiček mlina in občudo
vali vodo ob mlinskem kolesu pri 
Copekovem mlinu. Obenem smo 
občudovali listje na drevesih, ki se v 
jesenskem času odenejo v paleto pi
sanih barv. Pridelki s polj so posprav
ljeni, pšenica že klije. Včasih iz gozda 
plašno pokuka srna in začudeno gle
da množico ljudi, ki se lahkotno pre
mikajo mimo nje. Spoznali smo veli
ko novih ljudi, z nekaterimi navezali 
prijateljske stike, z drugimi pa izme

njali le prijazen pozdrav ali kakšno 
besedo. Prav v sproščeni družbi 
spoznaš največ znancev s katerimi 
gojiš poznanstva ali prijateljstva. 
Malo utrujeni, a v pričakovanju smo 
se peš povzpeli na vrh razglednega 
stolpa Vinarium in s fotografijami 
na vse strani neba ovekovečili sreč
ne trenutke na vrhu. Veseli, da smo 
se spustili k cilju v Lendavo, smo si 
obljubili, da bomo izkušnjo še pono
vili.

Vanda Kovač
PD Lendava
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NA ŠOLSKI EKSKURZIJI SKUPAJ S 
PLANINSKIM DRUŠTVOM LENDAVA
 V četrtek, 1. junija 2017 smo se 
z avtobus om odpeljali na šolsko 
ekskurz ijo na Goričko. Naš vodnik 
je bil planinec Tadej iz Planinskega 
društva Lendava. Spremljala sta nas 
še dva planinca. Najprej smo si ogle
dali Grad na Goričkem, ki ima kar 
365 soban, kolikor je dni v letu. Ne
kaj od teh smo si jih ogledali. Zanimi
ve so bile tudi rokodelske delavnice. 
Nato smo se odpeljali proti tromeji 
med Avstrijo, Madžarsko in Sloveni
jo. Bili smo že precej lačni in smo po
jedli sendvič. Nato smo se povzpeli 
na Tromejnik. Bili smo pravi planinci. 
Planinec Tadej nam je povedal veliko 

zanimivega in pokazal igrico, ki smo 
se jo igrali. Pot nas je vodila nazaj 
proti Gradu, kjer smo v Doživljaj
skem parku Vulkanija doživeli pravo 
pustolovščino. Z Olijem smo kuhali 
kamnine in se podali po lavini cevi 
do središča vulkana in skozi film do
živeli njegov izbruh. Spoznali smo 
Goričko in doživeli še marsikaj zani
mivega. Zadovoljni in polni prijetnih 
vtisov smo se odpravili proti domu. 
Na avtobusu smo veselo zapeli in se 
zahvalili planincu Tadeju in njegovi
ma prijateljema za čudovit izlet.

Spomenka Juretič
Dvojezična osnovna šola II Lendava

Foto: Učenci Dvojezične osnovne šole II Lendava / II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola



SEZNAM KONTROLNIH TOČK IN NAHA-
JALIŠČ ŽIGOV POMURSKE PLANINSKE 
POTI - VIA POMURJE

Murska Sobota – Recepcija Hotela Diana
Selo – Skrinjica na steni turistične pisarne
Gornji Petrovci – Skrinjica na steni Gostišča Pindža
Srebrni breg, 404 m – Gostilna Tromejnik Trdkova
Tromejnik, 388 m – Ob spominskem obeležju
Dolič – Skrinjica na drogu smerne table
Sotinski breg, 418 m – Ob ograji razglednega stolpa
Serdiški breg, 416 m – Ob steni lesene brunarice
Grad – Gostilna Klement
Bodonci – Gostišče Horvat
Tišina – Gostilna Gjergjek
Radenci – Recepcija Hotela Radin
Kapela – Kava bar Kapela pri trgovini Mercator
Janžev vrh – Hiša nasproti otroškega vrtca
Gornja Radgona – Skrinjica na zgradbi ob domu kulture
Apače – Gostilna Majda Zver
Sv. Ana v Slovenskih goricah – Gostilna Eder
Zavrh, 358m – Marica Krajnc, Zavrh 95
Sveta Trojica v Slov. Goricah 295 m – Gostišče Snopy Sveta Trojica
Negova – Gostišče pri cerkvi
Cerkvenjak – V prostorih TICa
Sveti jurij ob ščavnici – Gostilna Texas bar
Gomila, 351 m – Domačija pri stolpu
Mala Nedelja – Gostilna Zadravec, skrinjica
Cezanjevci – Gostilna Lipovec, skrinjica na ograji
Jeruzalem, 342 m – Skrinjica na drogu na parkirišču
Železne dveri – Milan Belec, unikatvinotoč 
Ljutomer, ribniki – Kava bar Štrk 
Ljutomer, kasač – Kava bar Štrk
Veržej – Gostilna Bobnjar, skrinjica na kamniti ograji

1.
2.
3.
4.
4/a.
5.
5/a.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14/a.
14/b.
14/c.
15.
15/a.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Beltinci – Domačija Baligačevih, Na Kamni 6
Velika Polana – Skrinjica na domačiji Miška Kranjca
Lendava – Recepcija Hotela Lipa
Turnišče – Gostilna Škorpijon
Bukovniško jezero – Na steni turistične pisarne pri jezeru
Bogojina – Na steni veroučne učilnice pri župnišču
Moravske Toplice – Recepcija Hotela Termal
Murska Sobota – Recepcija Hotela Diana

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.



ODTISI IZVIRNIH ŽIGOV 
POMURSKE PLANINSKE POTI
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Razširitev v letu 1977:
 Sv. Ana 14/a
 Zavrh 14/b

Razširitev v letu 1999:
 Sv. Trojica 14/c
 Tromejnik 4/a
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Razširitev v letu 2010:
 Sotinski breg 5/a
 Cerkvenjak 15/a
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BELEŽKA
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TRASA POMURSKE PLANINSKE POTI
VIA POMURJE



© 2017
Meddruštveni odbor planinskih društev za Pomurje


