
POMLADANSKI IZLET V PREKMURJE 

Po dolgi zimi smo komaj čakali na prvi pomladanski izlet. Ko so 
vremenoslovci napovedali nekaj lepih, sončnih dni, smo se v petek, 20. 
aprila 2018 podali v Prekmurje. Pot nas je vodila do Murske Sobote, 
prestolnice Prekmurja. Najprej smo se ustavili v Hranilnici prekmurskih 
dobrot. V njej hranijo prekmurske zaklade v obliki odličnih izdelkov 
domačih proizvajalcev. V modernem turistično informacijskem in 
kulinaričnem centru nas je sprejel župan Aleksander Jevšek. Predstavil 
nam je razvoj mesta, pohvalil delovne občane ter nam zaželel prijetno 
počutje. V spomin in v zahvalo za sprejem in pogostitev smo županu 
izročili plaketo Kluba. 

  

Zatem so nas razvajali z izdelki pridnih Prekmurcev. Postregli so nas s 
kruhom z različnimi namazi, s prekmursko gibanico, aperitivom, sokovi ter 
kavo. Udeleženci izleta so nekaj prekmurskih dobrot nakupili tudi za 
domov. 

Direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota Brigita 
Perhavec nas je popeljala po mestu ter nas seznanila s pomembnimi in 
kulturnimi objekti ter spomeniki in parki.  

  



Ko smo se naužili lepot in posebnosti mesta smo se odpeljali v naselje 
Pušča. Sprejel nas je Darko Rudaš, mestni svetnik in predsednik Foruma 
romskih svetnikov, ki nam je razkazal naselje ter predstavil zgodovinske 
in kulturne posebnosti skupnosti. Pušča je največje slovensko romsko 
naselje in je tudi eno najbolje urejenih, z lastno krajevno skupnostjo. Zato 
velja za zgled urejanja romske problematike v Sloveniji. Najbolj ponosni 
so na svoj vrtec, gasilski dom in nogometno igrišče. 

  

Naslednja naša destinacija je bilo družinsko podjetje Kodila v kraju 
Markišavci. Družina Kodila se ukvarja s predelavo mesa in mesnih 
izdelkov. Blagovna znamka Kodila je že dodobra uveljavljena na 
slovenskem trgu. Posebej ponosni so na proizvodnjo Prekmurske šunke, 
ki je zaščitena z geografsko označbo. Najprej smo v trgovini in na galeriji 
novega prodajnega prostora zagledali široko paleto izdelkov njihove 
blagovne znamke.  

Sprejela nas je Helena, članica družine, katera nas je vodila skozi zorilnice 
šunkarne. Med ogledom nam je opisala proces zorenja šunke ter obseg in 
kakovost ponudbe. V njihovem novem doživljajsko kulinaričnem centru je 
sledila degustacija suhomesnatih izdelkov ter kosilo. Odlično smo se 
okrepčali, nekateri pa so v tem času obiskali prodajalno ter nekaj dobrot 
nakupili tudi za domov. 

  



Po dobri hrani se še kako prileže dobra vinska kapljica, zato smo v kraju 
Mačkovci, na Goričkem, obiskali še vinsko klet MAROF, po nemško 
“Meierhof”, ki pomeni pravzaprav kmetijsko posestvo. Posestvo Marof 
sestavlja novejša vinska klet ter dvorec. Vinogradi vinske kleti Marof se 
razprostirajo po najlepših obronkih neokrnjenega Goričkega. Z velikim 
spoštovanjem in posluhom do narave skrbno negujejo 40 hektarov 
vinogradov.  

� �

V prihodnje je njihov cilj ustvarjati prekmurske vinske zgodbe, nam je 
povedala Marjetka, ki nam je predstavila tradicijo vinske kleti, nas popeljali 
med lesene in kovinske sode ter zatem vodila degustacijo različnih sort 
vina.  

� �

Doživeli smo posebnosti delčka Prekmurja, ki ga odlikujejo neokrnjena 
narava, bogata zgodovinska in kulturna tradicija, dobrota, prijaznost ter 
gostoljubnost tamkajšnjih ljudi. Prav vsak kraj je edinstven, je nekaj 
posebnega. In prav zato je bilo vredno obiskati te kraje in ljudi.  

Na izjemno lepi razgledni točki Goričkega smo se zadržali kar predolgo 
časa. Zato smo se odločili, da do Plečnikove cerkve na Bogojini ne bomo 
šli.  



  

Na poti domov smo se ustavili še na avtocestnem počivališču Grabonoš, 
kjer smo »pogasili« še zadnjo žejo in tako še pred sončnim zahodom  
zaključili naše prijetno druženje. 
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