
PRVI KLUBSKI IZLET V LETU 2016 
 
V četrtek, 21. aprila 2016 je izvršni odbor našega kluba organiziral prvi 
letošnji izlet. Odločili smo se za Pomurje. Prebudili smo se v lepo sončno 
jutro, se zbrali ter odpeljali proti Lendavi. Pot je presenetljivo hitro minila. V 
upanju na prijetno preživet dan smo na avtobusu nazdravili z aperitivom. 
Že smo bili na legendarnem mejnem prehodu Dolga vas, o katerem smo v 
preteklosti veliko slišali. 
 
V prostorih nekdanjega mejnega prehoda se danes nahaja Center za 
sodelovanje varnostnih organov Dolga vas (Slovenija, Madžarska, Avstrija 
in Hrvaška) in Policijska postaja za izravnalne ukrepe Murska Sobota. 
Sprejel nas je Igor Vrbnjak, ki vodi Center za sodelovanje Slovenije in 
pomočnik komandirja Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska 
Sobota. Predstavila sta nam naloge in pristojnosti enot ter nam razkazala 
delovne prostore. 
 

   
  
Nadaljnja pot nas je vodila med Lendavske gorice do razglednega stolpa. 
Stolp Vinarium, ki ga nekateri poimenujejo tudi panonski svetilnik ali 
pomurski Eifflov stolp je visok 53,5 metra. V parku pred stolpom smo si 
najprej privoščili malico, pijačo in kavico. Večina se jih je na vrh stolpa 
odpeljala z dvigalom, bilo pa jih je kar nekaj, ki so 420 stopnic premagali 
peš. 

      



Krasen sončen dan nas je kar vabil naprej, zato smo se odpeljali na 
območje občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Tam nas je pričakal naš član Boris 
Kovačič, ki je bil ves popoldan naš vodnik. V Gostišču Pri Antonu-2, v kraju 
Jamna, smo si privoščili kosilo. Pot smo nadaljevali do idiličnega kraja 
Stara Gora. Sprejeli so nas člani Turističnega društva ter nam predstavili 
zbirke etnološkega muzeja, ki obsegajo številne predmete kmečkih in 
obrtniških orodij. Videli smo še prešo in viničarsko hišo. Simbol tega kraja 
pa je mlin na veter. Njegova posebnost je streha, ki se vrti. Dragocen 
kulturni spomenik je tudi baročna cerkev Svetega Jurija, ki se ponaša s 
freskami, orglami in pozlačenimi oltarji. 
 

     
 

Naslednja naša ogledna točka je bila Oljarna Belšak v kraju Terbegorci, ki 
se ponaša z bogato družinsko tradicijo. Gospodar nam je predstavil 
tradicionalno pridelavo olja ter opisal dokazano zdravilne učinke bučnic in 
olja. Pražena bučna semena ter bučno olje s kruhom smo tudi degustirali. 
 
Čas je neusmiljeno tekel, zato smo se odpeljali še na Izletniško kmetijo 
Pivičan Kosi, v kraj Drakovci. Uveljavljen vinogradnik Marjan nas je prijazno 
sprejel in nas z besedami popeljal skozi dejavnosti kmetije. V degustacijski 
sobi smo ob siru in kruhu poskusili tri vrhunske sorte vin. Pokazal nam je 
tudi vinsko klet, kjer je vsak po lastni izbiri lahko poskusil še eno sortno 
vino. Tako v degustacijski sobi kot tudi v kleti smo ubrano zapeli vinsko 
napitnico. 

     



Vse bolj se nam je mudilo, saj smo že zamujali z napovedano uro vrnitve v 
Maribor. Na hitro smo se poslovili ter se odpeljali proti domu. Tudi na tej 
poti nas je ves čas spremljalo sonce. Dan nam je bil res naklonjen. 
 
Prijetno utrujeni, s spomini na čudovit dan, smo se vrnili, a smo medtem že 
načrtovali naš naslednji izlet, naše naslednje druženje.  
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