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19. oktobra 2019 smo se učenci in učitelji Osnovne šole Stična prelevili v prave 
raziskovalce ter se pogumno podali na lov za zakladi Prekmurja. 

Zakaj nas je tokrat pot vodila ravno v Prekmurje? 

Leto 2019 je bilo za Prekmurce praznično leto, saj so v tem letu obeležili 100. obletnico 
združitve Prekmurcev z matičnim narodom. 

Letošnje sobotne delavnice, pete zapored, ki jih izvajamo v okviru projekta »Spoznavajmo 
dežele«, nam bodo ostale v spominu predvsem zaradi druženja z izjemnimi gosti, ki so nas 
obiskali in nam predstavili to prečudovito pokrajino, ki domuje v glavi naše »slovenske 
kokoške«, marljive prekmurske kuharice pa so nam pripravile nekaj okusnih tradicionalnih 
prekmurskih jedi. 

V zborniku, ki je pred vami, smo v besedi in sliki zbrali vse dogodke, ki so se te oktobrske 
sobote zvrstili na šoli, kot tudi vsa pričevanja in zapise, ki smo jih preko medijev ali v živo 
dobili od znanih prekmurskih osebnosti ter naših vrstnikov iz Prekmurja.  

Naš lov za izjemnimi slikami pokrajine, za zgodbami o trdoživem značaju in narodni zavesti 
prekmurskih Slovencev, ki so kljub tisočletju življenja pod tujo oblastjo ohranjali jezik in 
kulturo, je bil uspešen, o čemer priča zajeten zbornik, ki je pred vami.  

Vabljeni k branju! 

 
 

Nataša Rebec Lukšič, prof., 
koordinatorica sobotnih delavnic 

 

UVODNIK

Spoštovane bralke in bralci! 



6  

  

 

 

 
V soboto, 19. oktobra 2019, smo na OŠ Stična v okviru projekta »Spoznavajmo dežele« že 
petič izvedli delavnice, tokrat na temo »Na lovu za zakladi Prekmurja«. 

Na raziskovalnem dnevu je sodelovalo 90 učencev (v dejavnosti so bili vključeni tako učenci 
5.–9. razreda matične šole kot tudi njihovi vrstniki s PŠ Višnja Gora in PŠ Zagradec). Naše 
delo je potekalo v osmih skupinah – delavnicah, v katere so se učenci vključili po zanimanju. 

V uvodnem (skupnem) delu smo najprej prisluhnili glasbeni točki pevcev in godcev ljudskih 
pesmi Studenček, ki so s svojimi umetelno izdelanimi glasbili ter prečudovitimi glasovi 
poskrbeli za prijeten začetek našega dopoldanskega druženja. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sledil je pozdravni nagovor ravnatelja Marjana Potokarja, ki nam je predstavil oba 
predavatelja in nam zaželel prijetno in ustvarjalno dopoldne. 
 

Živahen nastop pevcev in godcev ljudskih 
pesmi Studenček 

NA LOVU ZA ZAKLADI PREKMURJA 

Marjan Potokar, 
ravnatelj OŠ Stična 

DELAVNICE
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Izr. prof. dr. Jernej Zupančič, predavatelj na Oddelku za geografijo na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani, nam je ob skrbno izbranih fotografijah predstavil Prekmurje 
podolgem in počez.  

 

Zatem je sledilo še predavanje državnega svetnika Marjana 
Maučeca, ki nam je nazorno predstavil zgodovinsko 
dogajanje na območju Prekmurja, spregovoril nekaj besed o 
pomenu domoljubja za obstoj naroda, nato pa naše učence na 
domiseln in duhovit način pozval k razvozlavanju pomena 
skrbno izbranih prekmurskih narečnih besed, povezanih s 
kolinami, kulinariko … Pri tem so se zelo zabavali. 
 
 

 
 

Učenci so poskušali razvozlati pomen prekmurskih narečnih besed.  
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Koordinatorica Nataša Rebec Lukšič je zbranim predstavila še dva prekmurska gosta, ki 
sta nas počastila s svojim obiskom – Vlada Poredoša, pevca skupine Orlek, ki trenutno živi 
in ustvarja v Zasavju, in Miša Kontreca, nekdanjega člana pevske zasedbe Langa.  
 

 
 

 

Po uvodnem delu je sledila malica. 

  

Koordinatorica Nataša Rebec Lukšič in 
Vlado Poredoš – pevec skupine Orlek 

Pevec Mišo Kontrec 

Ali naj vzamem krof 
ali zavitek? 

Krofi so boljši!!! 
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V literarni delavnici so učenci v sodelovanju z mentoricama, učiteljicama Iris Kukanja in 
Vesno Zimic Gluvić, ter zunanjima sodelavkama Marušo Pušnik, knjižničarko iz Mestne 
knjižnice Grosuplje – Enote Ivančna Gorica, in Lauro Ostrič, študentko geografije na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, izdelali plakat na temo prekmurskih književnikov in njihovih 
del tako v poeziji kot v prozi, posebej so se posvetili prekmurskim ljudskim pesmim (Vsi so 
venci bejli, San se šetao, Zrejlo je žito) in pesmim Ferija Lainščka. Raziskovali so 
prekmursko narečje in prekmurski knjižni jezik ter spoznavali prekmurske besede. Največ 
časa so namenili dramatizaciji pravljice »Rdeča kapica« v prekmurščini in se pripravljali na 
gledališko uprizoritev le-te ob zaključku sobotnih delavnic.  

   
Učenci literarne delavnice so z mentoricama 
raziskovali prekmursko narečje in prekmurski 
knjižni jezik, spoznavali prekmurske literate 
ter se pripravljali na dramatizacijo »Rdeče 
kapice« v prekmurščini. Pri svojem delu so 
zelo uživali. 

LITERARNO RAZISKOVANJE PREKMURJA 
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Zrejlo je žito (prekmurska ljudska) 
 
Zrejlo je žito, je žuta slama, 
žalostna dekla, kaj nimaš lüboga? 
Ej, sejdi ta, sejdi, lastavica tij, 
nasloni se lüba, na mo pleča tij. 

 
Zrejlo je žito, je žuta slama; 
zrejlo je zeldže, je žuto lišče. 
Zrejla je pšenica, žuta je slama, 
zrejla je pšenica, žuta je slama.  

 

 

 

 

 

Slovarček prekmurskih narečnih besed: 
žuta = rumena 
lüboga = ljubega 
sejdi = sedi 
lastavica = lastovica  
lüba = ljuba 
mo = moja 
zeldže = zelje 
lišče = listje 
 

 

»Zrejlo je žito« je prekmurska ljudska pesem, ki v sebi nosi globoko 
žalost ženske, ki nima ljubega. Povede nas v prekmurske ravnine in na 
žitna polja ter nam s tem pričara pridih kmečkega življenja. 

 

Avtorica ilustracije: Maja Lukšič, 4. b 
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Vsi so venci bejli (prekmurska ljudska) 
 
Vsi so venci bejli, 
vsi so venci bejli, 
vsi so venci bejli, 
samo moj zeléni. 

 
Ar ga jes zaléjvlen,  
ar ga jes zaléjvlen,  
ar ga jes zaléjvlen 
s svojimi skuzámi. 

 
Či bi moja skuza, 
či bi moja skuza, 
či bi moja skuza 
na kamen spádnola. 
 
Kamen bi se razklau, 
kamen bi se razklau, 
kamen bi se razklau 
na dvouje, na trouje. 
 

Slovarček prekmurskih narečnih besed: 
ar = ker 
(g)jes = jaz 
skuza = solza 
spadnola = padla 

 

»Vsi so venci bejli« je najbolj znana prekmurska pesem, ki je zelo stara (več 
kot 1000 let). Govori o zelo žalostnem dekletu. Njena žalost je prikazana z 
zanimivo prispodobo, saj pravi, da je tako velika, da če bi njena solza padla 
na kamen, bi se ta razklal na dvoje, na troje. Beli oz. zeleni venci imajo 
simbolni pomen.  

 

Avtorica ilustracije: Maja Lukšič, 4. b 
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San se šetao (prekmurska ljudska) 
 
San se šetao gori doli, 
gori doli krej Dunaja, 
gori doli krej Dunaja, 
ge mi teče bistra voda. 
 
Ge so tista šörka poula, 
ge moj lübi s plügon orje, 
on ne orje, on ne plüži,  
samo name, lübo, misli. 
 
Ge mi 'odiš, lübi, dragi, 
ka te dugo k meni ne ga, 
ne ga krala, ne cesara, 
ka bi njemi draga bila. 
 

 

 

 

Slovarček prekmurskih besed (besednih zvez): 
san se šetao = sprehajal sem se 
krej Dunaja = ob Donavi 
ge = kjer, kje 
šörka poula = široka polja 
 

 
Pesem govori o ljubezenskem hrepenenju deklice, ki ne bi zamenjala 
svojega kmečkega fanta ne za kralja ne za cesarja. Morda pa je tako pela 
zaradi domotožja ... 

 

Avtorica ilustracije: Ajda Barna Grabrijan, 9. Z 
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V geografski delavnici sta učiteljici učencem najprej prikazali slikovno predstavitev vseh 
prekmurskih naravnih in družbenih znamenitosti. Sledilo je tekmovanje v razumevanju 
prekmurskega narečja. Zmagovalca sta ob koncu delavnic imela ekskluzivno pokušanje 
prekmurskih dobrot, ki so jih pripravili na kulinarični delavnici. 

 

Po tekmovanju so se učenci razdelili na skupine in pričeli z delom. Izdelovali so reliefno 
maketo Prekmurja, raziskovali živalski in rastlinski svet ob reki Muri, pripravili zanimivosti 
o sami reki Muri, njenih brodih in mlinih, ob raziskovanju dvojezičnega območja izdelali 
dvojezične krajevne napise ter maketo tipične panonske hiše, odkrivali zgodovinsko ozadje 
Judov, evangeličanov in nesreče toplozračnega balona.  

 

 

 

 

Iztočnica za delo mladih geografov je bil odlomek iz Kranjčevega romana »Mladost v 
močvirju.«

 
Učenci so si najprej ogledali slikovno predstavitev vseh prekmurskih naravnih in družbenih 

znamenitosti. 

GEOGRAFSKO POPOTOVANJE PO PREKMURJU 
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Preučili in predstavili so tudi nekaj zanimivosti, kot so: stolp Vinarium, Kugla (najvišji vrh 
Prekmurja), podjetje Lušt, doživljajski park Vulkanija, Moravske toplice, Rotunda sv. 
Nikolaja, podjetje Ocean Orchids in pomen geotermalne energije. 

 

 

 

   

Peter in Jože sta izdelovala reliefno maketo 
Prekmurja. 

Devetošolki Nina in Ajda sta preučevali 
nesreče toplozračnih balonov. 

Marljive geografinje in geografi so raziskovali naravnogeografske in družbenogeografske 
značilnosti Prekmurja. 
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V Prekmurju živijo številne živalske in 
rastlinske vrste. 

Reka Mura in njen pomen za življenje 
ljudi v Prekmurju 

Plakat o toplozračnem balonu Plakat o podjetju Lušt, Vulkaniji in o orhidejah 

Plakat o evangeličanski cerkvi in Judih v 
Prekmurju 

Prekmurje je znano po brodovih in 
številnih mlinih na reki Muri.

Izdelki geografske delavnice 
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Maketa panonske hiše 

Reliefna maketa Prekmurja 

Štorklja s culico 

Dvojezična krajevna napisa v Prekmurju 
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Med raziskovalnim delom je ena od učenk preizkusila odraslo žensko prekmursko narodno 
nošo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografsko delavnico sta vodili učiteljici Tina Finc in Urška Petek, pri delu pa jima je 
pomagala Tereza Peršolja, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

  

Zdaj pa izgledam kot 
prava Prekmurka! 

Mima si je nadela prekmursko nošo. 
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Mladi novinarji so se na sobotne delavnice pripravljali dve šolski uri. Raziskovali so, kaj se 
v javnosti že ve o zunanjih gostih Mišu Kontrecu, Vladu Poredošu in Marjanu Maučecu. 
Vsak učenec je napisal 10 vprašanj, na katera je gost odgovarjal. Opravili so izvrstno delo, 
saj je vsak intervju potekal debelo uro. 

   
Novinarska ekipa je intervjuvala Vlada Poredoša in Miša Kontreca. 

Skupinska fotografija s prekmurskima glasbenikoma 

SOBOTNE DELAVNICE V OČEH ŠOLSKIH 
NOVINARJEV
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Ko so končali z intervjuji, so se mladi novinarji podali v lov za izjavami udeležencev 
posameznih delavnic, prav tako pa so na delavnicah tudi sodelovali, da so bolje doživljali 
raziskovano temo. Mentorici novinarske delavnice sta bili učiteljici Andreja Robek Perpar 
in Nataša Rebec Lukšič. 

 

Kako si se imel na 
sobotnih 

delavnicah? Sobotne 
delavnice so 

zakon!!! 

Novinarka Aleksandra v akciji … 

Poročanje novinarske redakcije 
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Godci in pevci ljudskih pesmi Studenček 
 

Godci in pevci Studenček poustvarjajo in ohranjajo ljudsko pevsko izročilo že trinajst let.  
Naši pevci in pevke so se skozi leta menjavali, od prvotne zasedbe pa sta ostala dva člana. 
Vsi smo v zrelih letih, združuje pa nas veselje do petja. Prihajamo iz Ivančne Gorice in 
njene okolice. Radi nastopamo, zato smo gostovali že na mnogih odrih po Sloveniji in tako 
stkali prijateljstva z drugimi pevskimi skupinami. Velikokrat nas pokličejo v domove za 
ostarele, da jim z igranjem na ljudska glasbila in prepevanjem starih ljudskih pesmi 
polepšamo dan. Naša pesem jih v spominih ponese na njihovo mladostno življenjsko pot.  

 

 

 
 
 
 

Povzeto po intervjuju z Ireno Brodnjak, članico skupine Studenček 
 

Godci in pevci ljudskih pesmi Studenček 
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Likovno delavnico sta vodili učiteljici Katja Tomažin in Anka Švigelj Koželj.  Obiskala sta 
nas tudi dva posebna gosta, knjižničarka Maruša Pušnik iz Mestne knjižnice Grosuplje – 
Enota Ivančna Gorica, ki nam je predstavila kamišibaj, ter ilustrator Gabrijel Vrhovec iz 
Višnje Gore, ki je učencem spregovoril nekaj besed o tem, kako nastaneta ilustracija ter 
strip. Poiskal je vzporednice med kamišibajem in stripom, kar je dalo učencem dodaten  
navdih za delo. 

    

 

 

Risanje slik za kamišibaj 

Maruša Pušnik  

PREKMURJE V PODOBAH LIKOVNIH 
USTVARJALCEV

Gabrijel Vrhovec 

Učenci likovne delavnice 

Butaj – leseni oder za kamišibaj
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Po uvodni predstavitvi je nekaj učencev v učilnici tehnike in tehnologije izdelalo pravi butaj 
iz lesa, drugi pa so ilustrirali prekmursko zgodbo o Povodnem možu.  

Na koncu sobotnih delavnic je učenka pri poročanju skupin postala prava kamišibajkarka 
ter ob narejenem butaju s pomočjo ilustriranih slik predstavila zgodbo o Povodnem možu.  

Učenci so poleg tega izdelovali še lesene spominke, na katere so s pomočjo pirografa vžgali 
motive iz Prekmurja, z akrilnimi barvami barvali lectova srca in kaširano štorkljo ter pletli 
njeno gnezdo.  

 

Nina in Ajda izdelujeta lesene spominke z 
vžganimi motivi iz Prekmurja. 

Maks, Mark in David izdelujejo sestavne dele butaja. 

Barvanje lectovih src 

Kaširana štorklja v gnezdu in lesena spominka z vžganima motivoma iz Prekmurja 
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Učenci zgodovinske delavnice so pod mentorstvom učiteljic Uršule Zakrajšek, Štefke 
Klemenčič in Vesne Kovač izdelovali plakate, ki se navezujejo na zgodovino Prekmurja, lotili 
so se pa tudi tem: Pomembne osebnosti Prekmurja danes, mesti Murska Sobota in Lendava. 
Zgodovinske teme, ki so jih obdelali, so: Prekmurje v 1. in 2. svetovni vojni, združitev 
Prekmurja z matično državo, verstva v Prekmurju ter gradovi in cerkve v Prekmurju. 

Pri delu jim je pomagala Ana Košnjek, študentka geografije na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. 

 

 

   

Učenci so ob pomoči mentoric najprej naredili načrt dela, nato pa so se lotili izdelave 
plakatov. 

POGLED ZGODOVINARJEV V PRETEKLOST 
PREKMURJA
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Učiteljica Uršula Zakrajšek je izdelane plakate skrbno pripela na razstavne panoje. 
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Na kulinarični delavnici sta kot mentorici sodelovali učiteljici Urška Praznik in Katja Kek, 
pri delu pa so udeležencem pomagale tri gospe iz Društva za kulturo, šport in turizem 
Žlaki iz kraja Sebeborci. Prikazale so pripravo dveh najbolj tradicionalnih prekmurskih 
jedi. Pripravile so DÖDÖLE (krompirjeve žgance)  in LANGAŠ. Pri pripravi so jim pomagali 
tudi učenci. Da si boste ti dve jedi lahko pripravili, sta priložena tudi oba recepta. 

 
Priprava prekmurskih jedi 

KULINARIČNO SPOZNAVANJE PREKMURJA 
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Naša kuharska ekipa je skrbno preučila recepta za dödöle in langaš. 

Prekmurska kuharica že gnete kvašeno testo za langaš. 
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Ko sta bili jedi pripravljeni, so učenci pripravili pogrinjke in jedi poskusili. Za konec pa so 
se vsi posladkali s tradicionalno prekmursko gibanico. Učenci so na predstavitvi predstavili 
recepta jedi, ki so ju pripravile marljive kuharice. 

 

 

Tudi učiteljici Katja Kek in Urška Praznik sta budno spremljali pripravo obeh 
prekmurskih dobrot. 

Gospe iz Društva za kulturo, šport in turizem Žlaki iz 
kraja Sebeborci cvrejo langaše.

Langaš 
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Naj se na kratko predstavimo. Prihajamo iz prekmurske vasi Sebeborci, ki je dobrih 7 km 
oddaljena od Murske Sobote in spada v občino Moravske Toplice.  V vasi živi okrog 500 
prebivalcev. Imamo nekaj večjih kmetij, drugače pa je večina ljudi zaposlenih v Murski 
Soboti in ostalih krajih. 

Od leta 2007 v našem kraju deluje 
Društvo za kulturo, turizem in šport 
Žlaki, ki je bilo ustanovljeno predvsem 
z željo povezovanja in druženja 
vaščanov.  Kot je razvidno že iz 
samega naziva društva, delujemo na 
kulturnem in športnem področju ter na 
področju turizma. Sodelujemo na 
različnih prireditvah v vasi, občini in 
tudi širše. Z veseljem smo sodelovali 
tudi pri vašem projektu »Na lovu za 
zakladi Prekmurja«. 

V soboto, 19. oktobra 2019, smo se Majda Andrejek,  Anica Gyergyek in Nada Veren v 
zgodnjih jutranjih urah odpeljale proti Stični. Občutki so bili mešani, od navdušenja, 
pričakovanja, malce sta bila prisotna tudi trema in strah, kako bo zadeva izpeljana.  Zaradi 
priprave sestavin smo že prej posredovale recepte učiteljicam – koordinatoricam 
kulinarične delavnice. Skupaj smo se odločile za pripravo dödölov, ki se pripravljajo iz 
krompirja, kateremu se, ko je ta kuhan, doda moka, vse skupaj še povre in potem se mora 
dobro premešati. Preden se jed postreže, se polije s smetanovim prelivom. 

Druga jed je bil langaš. Nekoč je bila glavna sestavina tudi za to jed krompir, danes smo 
jed prilagodili in se namesto krompirja uporablja jogurt. Testo se zamesi in ko že malo 
vzhaja, se oblikujejo kroglice, ki jih pred samim cvrtjem malce »razpotegnemo« in cvremo 
v vročem olju.  

Za vsakega učenca smo pripravile recepte in dodale še prekmurske besede.  

Prijetno smo bile presenečene nad samo pripravljenostjo učencev za delo, od »lüpanja 
krunčov« do oblikovanja kroglic pred cvrtjem langaša. 

Seveda je bil čas tudi za prijeten pogovor, vezan na Prekmurje, na spoznavanje kulinaričnih  
običajev v času praznikov, zgodovinskih znamenitosti in turističnih destinacij, ki so jih tudi 
že obiskali.   

Ponosne in vesele smo bile, da smo lahko bile del tega projekta, v naših srcih pa so ostali 
prijetni spomini. Prepričane smo, da si bo kateri od udeležencev delavnice na obisku v 
Prekmurju zaželel langaš ali dödöle.  

 

Povzeto po intervjuju z Majdo Andrejek, članico društva DKŠT Žlaki  

 

KUHANJE PREKMURSKIH JEDI – DÖDÖLI IN LANGAŠ 
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LANGAŠ 
 

 

Sestavine: 

1 kg moke 

1 suhi kvas 

2 navadna jogurta 

1 pecilni prašek 

malo soli 

0,5 l mleka oz. po potrebi 

1 glavica česna 

olje za cvrtje 

 

 

 

Postopek priprave jedi 

Moki dodamo suhi kvas, sol, pecilni prašek in jogurt. Iz vseh sestavin zamesimo testo, ki 
ga pustimo počivati toliko časa, da lepo naraste. Nato ga odtrgamo in razdelimo na toliko 
delov, kolikor langašev želimo imeti. Testo oblikujemo najprej v kroglico, nato ga sploščimo 
oz. lepo razvlečemo, da je tanko. Cvremo v vročem olju, pustimo 2 minuti oz. ko dobi lepo 
rjavo barvo, ga obrnemo. 

Še tople premažemo s sesekljanim česnom, namočenim v vodi. Premažemo ga lahko tudi s 
kislo smetano ter sirom.   

 

                                      

Pa dober tek! 

 

DKŠT Žlaki Sebeborci 
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SEBEBORSKI DÖDÖLI (KROMPIRJEVI ŽGANCI) 
 

Sestavine:  

1 kg krompirja – eno kilo krumčov                                                                  

sol po okusu   –  sol po žmaji 

70 dag moke za zgostitev – sedendeset  dek  mele 

2 srednje veliki čebuli  – dva sregnje velkiva  luka 

4 žlice masti  

1 kisla smetana – eno kislo vrnje 

 

 

Postopek priprave jedi: 

Krompir olupimo, narežemo na večje rezine in damo kuhati v slano vodo. Uporabimo večji 
lonec. Vode mora biti toliko, da pokriva krompir oz. še 2 cm več. Kuhamo tako dolgo, da se 
krompir zmehča. Ko je kuhan, dodamo moko. Na sredini napravimo luknjo, da voda povre 
moko. Ne smemo mešati. Tako pokrito kuhamo vsaj 20 minut. Višek vode odlijemo in 
shranimo. Dolijemo jo po potrebi med gnetenjem, v  kolikor bi bila zmes pretrda. Mešati 
moramo toliko časa, da se krompir in moka čisto sprimeta oz. postaneta lepljiva. Če  se v 
masi ne opazi krompirja ali moke, smo skuhali prave dödöle. 

 

Priprava preliva 

Mast stopimo, dodamo čebulo, ki smo jo narezali na kolobarje, mešamo toliko časa, da 
postane čebula zlato rjava. Odstavimo in primešano kislo smetano ter ponovno segrevamo 
ter mešamo, da se smetana ne sesiri. S prelivom  prelijemo dödöle, ki smo jih smo na krožnik 
nadevali z žlico. Na dödöle lahko damo tudi ocvirke ali bučna semena.  

 

Pa dober tek! 

 

DKŠT Žlaki Sebeborci 
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Glasbeno delavnico sta vodili učiteljici Mateja Jere Grmek in Vanja Peček Janoš. Pri delu 
jima je pomagala Doroteja Penko, študentka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  

Pridružila sta se jim tudi prekmurska glasbenika Vlado Poredoš in Mišo Kontrec. Ob 
kratkem ogledu filma o Prekmurju sta udeležencem delavnice predstavila zgodovino 
Prekmurja ter razliko med prekmursko in romsko glasbo. Igrala sta na violino, kitaro in 
klavir. 

 

 

Na delavnici so si učenci ogledali ljudska glasbila, značilna za Prekmurje, prekmursko 
narodno nošo, poslušali ljudske pesmi in se naučili pesem ter ples z naslovom »Marko 
skače«. Učenci so igrali na Orffove inštrumente, oponašali žabe, prepevali s študentko 
Dorotejo Penko, izvabljali glas iz lončenih ptičkov … 

Učenci glasbene delavnice so si najprej ogledali film o Prekmurju, nato so se učili novih 
prekmurskih plesnih korakov. 

Naši mladi glasbeniki so se družili s prekmurskima pevcema Mišem Kontrecem in Vladom 
Poredošem. 

V RITMU PREKMURSKE GLASBE 
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Mišo Kontrec nam je zapel znano pesem »Namesto koga roža cveti«. 

Skupinska fotografija učencev glasbene delavnice z mentoricama 
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Vlado Poredoš nam je podaril veliko knjig in zgoščenko, ki jo je izdala skupina 
Orlek. 

Vlado Poredoš in Mišo Kontrec sta nas s svojim petjem in igranjem popolnoma 
očarala! 

Marko skače, Marko skače po zeleni trati! 
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V okviru fotografske delavnice so učenke pozorno spremljale dogajanje na sobotnih 
delavnicah. Za dodaten nabor fotografij so poskrbele Nika Haler Metelko (nekdanja 
učenka OŠ Stična, sedaj dijakinja Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana) 
ter Tea Adamlje in Teja Volčanjk, študentki Filozofske fakultete v Ljubljani.  

   
Fotografiranje dogajanja na literarni delavnici 

Ali se ti zdi 
fotografija OK? 

Pri fotografiranju 
je treba ujeti 
pravi trenutek! 

V FOTOGRAFIJAH UJETA OKTOBRSKA SOBOTA 
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Utrinke sobotnih delavnic so skušale v fotografski objektiv ujeti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse izdelke smo razstavili, fotografije in prispevke pa objavili na šolskih prikazovalnikih, 
na spletni strani OŠ Stična ter v lokalnem glasilu Klasje. Mentor fotografske delavnice je 
bil knjižničar Kristijan Rešetič. 

 

Mark in Nimai v prekmurskih narodnih nošah  

Ana Posavec, 7. b 
 

Nika Haler Metelko Sara Zelnik, 7. b 

Gabriela Vidmar, 7. aZ, in Katjuša Škrbe, 7. b 
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FOTO-UTRINKI S PREDSTAVITEV DELAVNIC 

 

 

 

Sobotne delavnice smo zaključili s kratko predstavitvijo posameznih delavnic in ogledom 
razstavljenih izdelkov, nato pa so si učenci privoščili košček langaša – slastne prekmurske 
jedi, ki so jo za nas pripravile spretne prekmurske kuharice. 
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Vsi izdelki naših učencev so razstavljeni na panojih na šolskem hodniku v prvem nadstropju 
OŠ Stična oziroma v učilnici zgodovine in geografije na PŠ Višnja Gora ter na PŠ Zagradec, 
fotografije in videoposnetek pa so se predvajali na šolskih prikazovalnikih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nataša Rebec Lukšič, prof., in Vesna Zimic Gluvić, prof., 
v sodelovanju z ostalimi mentorji sobotnih delavnic. 

Plakat o pomembnih prekmurskih osebnostih 

Nika Zorjan je znana prekmurska pevka. 
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Na sobotnih delavnicah smo gostili prekmurskega pevca Miša Kontreca, katerega se 
veliko ljudi spomni iz televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas in Big Brother 
slavnih, kot nekdanjega člana skupine Langa ter kot odličnega kuharja prekmurskih 
specialitet. Intervju z njim so pripravili učenci novinarske delavnice. Preberite si, kaj 
nam je o sebi povedal simpatični prekmurski sogovorec.  

 
Nam lahko kaj poveste o sebi? Od kod 
prihajate? 
 

Odraščal sem »preko kanala, tan, kjer mati 
Prekmurka je doma«. Ko so me v šoli vprašali, od 
kod sem, sem jim namreč napol v šali, napol 
zares odvrnil, da »sem doma preko kanala«. 
 

Sedaj se verjetno sprašujete, od kod ta 
besedna zveza »preko kanala«. Naj vam to 
razložim … 
 

Preko Murske Sobote se vije reka Mura, ki rada 
poplavlja, zato tam že od nekdaj stoji 
protipoplavni kanal. Ko smo se s sošolci 
spoznavali in smo se spraševali, od kod smo, smo 
si ob ugotovitvi, da prihajamo iz istega okoliša, 
v šali rekli: »Jaz sem tudi prek' kanala doma. 
Kako pa to, da se ne poznava?« (Smeh.) Zase 
pravim, da sem čistokrvni 39-letni Prekmurec in da sem ponosen, da sem rojen v romski 
vasici v Prekmurju. Trenutno živim v Bakovcih, naselju, ki je nekaj kilometrov oddaljeno od 
Murske Sobote. 
 

 

DOBRODOŠLI 

MED NAMI, 

CENJENI GOSTJE 

PEVEC MIŠO KONTREC 
GLASBA SE JE PRIKRADLA V MOJE SRCE DOBESEDNO ČEZ NOČ. 

Mišo Kontrec 
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Kakšno je bilo Vaše otroštvo? Kaj ste si želeli postati kot majhen otrok? 
 

Odraščal sem v sedemčlanski družini. Imam enega brata in tri sestre. Spominjam se, da 
smo imeli na dvorišču star, neuporaben motor avtomobila znamke Zastava 101 ali po domače 
»stoenke«, ki ga je moj oče tjakaj odložil, ko je v svoj avtomobil vgradil nov motor. Že kot 
otrok sem v svojem srcu čutil veliko ljubezen do avtomobilskih motorjev in do vsega, kar 
je povezano s popravilom avtomobila, zato sem vsak prosti trenutek preživel ob tem starem 
motorju, ki sem ga »šraufal« podolgem in počez. 
 
Kateri je Vaš materni jezik? 
 

Moj materni jezik je francoščina. (Smeh.) – Romščina, seveda!  
 
Ali se že od nekdaj radi šalite? 
 

Saj med francoščino in romščino ni take velike razlike. 
 
Kaj nam lahko poveste o svojih osnovnošolskih letih? 
 

Moram priznati, da kljub svojim sposobnostim v osnovni šoli nisem bil najbolj priden. Kot 
sem vam že prej omenil, sem se raje prelevil v avtomehanika in popravljal svoj motor, kot 
bi se družil s šolskimi zvezki in učbeniki. Še danes se spomnim, kako me je morala mama 
skoraj dobesedno odvleči z dvorišča, rekoč: »Gremo not' roke umit, ajde gremo se učit!« 
 
Kaj ste po poklicu? S čim se preživljate? 
 

Ker nisem bil ravno vesten učenec, 
srednje šole žal nisem obiskoval, kar še 
danes obžalujem. Zato vam polagam na 
srce, spoštovane osnovnošolke in 
osnovnošolci, potrudite se, drugače vam 
bo žal, tako kot je danes meni. 
 
Kdaj ste v sebi začutili željo po 
glasbenem ustvarjanju? 
 

Glasba se je v moje srce prikradla 
dobesedno čez noč. Ko so moji starši 
opazili, da sem se iz avtomehanika prelevil v 
dečka, ki rad poje, so me pri tem takoj 
podprli, prvo klaviaturo pa mi je kupil brat.  
 
 
Zase pravite, da ste glasbeni samouk. Kdo je bil Vaš prvi glasbeni vzornik? 
 

Moj prvi glasbeni vzornik je bil moj starejši brat Jože, ki je bil za tiste čase zelo napreden. 
Je zelo dober pevec in je že v času mojega otroštva s svojo glasbeno skupino veliko 
nastopal po Prekmurju. Ker sva že od nekdaj zelo povezana, me je seveda kot mlajšega 
brata pogosto vzel s seboj na koncerte in me učil glasbenih osnov. Lahko rečem, da je bil 
on moja glasbena šola, za kar sem mu še danes zelo hvaležen. 

Mišo in Jože Kontrec 
Vir slike: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.24ur.com
%2Fekskluziv%2Fglasba%2Feksluzivno-langa-na-

klepetu.html&psig=AOvVaw35HzCcPIKeSlRZGZ2VqqKh&ust=15830417
40264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjggpeI9uc

CFQAAAAAdAAAAABAN. Dostopno: 19. 10. 2019 
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S čim se danes preživljate? 
 

Imam to srečo, da sem kot samouk uspel v 
svetu glasbe in da se danes lahko s tem tudi 
preživljam. Doma imam celo svoj glasbeni 
studio, na kar sem zelo ponosen. 
 
 
Ste poročeni in imate otroke?  
 

Poročen nisem, sem pa svojo drago zaprosil za 
roko, tako da bom kmalu poletel v zakonski 
jarem. Imam 4 otroke. Najmlajši je star 5 let, 
najstarejši pa 21. 
 

Ali tudi Vaši otroci radi prepevajo? 
 

Da. Tudi moji otroci imajo radi glasbo. S starejšim sinom Dominikom sva že zapela v duetu 
in tudi moj 5-letni sin Patrik že pri teh letih kaže zanimanje za petje ter komaj čaka, da 
greva skupaj v studio zapet kakšen komad.  
 
Kaj radi počnete v prostem času? 
 

V prostem času ribarim in kuham.  
 
Katero hrano najraje jeste? 
 

Moja izbira hrane je odvisna od počutja in od želje. Nisem izbirčen, vsekakor pa imam rad 
jedi na žlico, juhe, mineštre, golaže. Zelo rad se udeležujem tekmovanj v kuhanju bograča. 
 
Kako Vas kličejo prijatelji? 
 

Ker sem že kot najstnik imel goste, črne brke in sem se zdel svojim vrstnikom smešen, so 
mi nadeli vzdevek »Oče«. Tako so mi v šali rekli: »Glej, Oče prihaja v šolo!« Ko so na 
slovenskem trgu pričeli prodajati žvečilne gumije »Softi«, so me pričeli klicati »Softi«, 
danes pa mi moja draga ljubkovalno reče kar Miško. Ko zaslišim to besedo, zagotovo vem, 
da je dobre volje. 
 
Kakšno se Vam zdi Prekmurje?  
 

Z eno besedo srčno. 
 
Bi se kdaj izselili iz Prekmurja? 
 

Na svoje rodno Prekmurje sem zelo navezan, nikoli pa ne veš, kdaj te lahko usoda oziroma 
življenjske okoliščine povedejo kam drugam. Ker moja partnerka prihaja iz Grosuplja, je 
moj drugi dom v Grosupljem. Če kot glasbeni ustvarjalec živiš blizu Ljubljane, ima to veliko 
prednosti, sicer pa še vedno raje s svojo družino živim v Prekmurju. 
 
Ste zadovoljni z življenjem? 
 

Tako bom rekel. Nimam nič, imam pa vse. Imam krasno družino … 
 

Mišo v svojem glasbenem studiu 
Vir slike: 

https://scontent‐frt3‐1.xx.fbcdn.net/v/t31.0‐
8/706260_425382337527555_1794185819_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_sid=210fed

&_nc_ohc=4lMrhvCOhgwAX‐z9YxL&_nc_ht=scontent‐frt3‐

1.xx&oh=62e084c5af99e5926bb313b3a4e644d4&oe=5EF1D8A0. Dostopno: 19. 
10. 2019 
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S kom bi želeli v duetu zapeti v prihodnosti? 
 

V duetu bi zapel z osebo, ki bi najino pesem zapela z dušo in telesom. Sam namreč nisem 
ne materialist ne pristaš šovbiznisa. 
 
Ali ste ponosni na svoje romsko poreklo? 
 

Na to, da sem Rom, sem zelo ponosen. Ponosen sem na to, od 
kod prihajam, sem pa včasih žalosten, ko vidim, kako nekateri 
ljudje to sprejmejo. Sicer pa v Sloveniji s tem nimam težav. 
Vsi vedo, da je moje ime Mišo in da se pišem Kontrec, še k 
sreči romskega priimka nimam. Moj oče je Hrvat, moja mama 
pa je rojena v romski vasi, tako da sem mešanec med čivavo 
in pitbulom. 
 
Kdo je čivava, kdo pitbul? 
 

Moj oče je čivava, saj je zelo miren, mama pa je pitbul. 
Da, prav mamina strogost in trda roka sta zagotovo 
prispevali k temu, da smo se otroci naučili poslušnosti in 
spoštljivosti do sočloveka, za kar sem ji zelo hvaležen. 
Z nami ni nikoli imela nobenih težav. Pogosto se sprašujem, 
kakšen človek bi postal, če ne bi bila tako stroga do nas.  
 
Imate morda še kakšno neuresničeno željo? 
 

Da, kot sem vam omenil že na začetku intervjuja, sem si že od nekdaj želel postati 
avtomehanik. Ta želja se mi žal še ni uresničila, in se še dandanes ob vstopu v 
avtomehanično delavnico, kamor zaidem ob popravilu svojega avtomobila, težko spravim iz 
nje. Zelo rad opazujem avtomehanike pri njihovem delu. 
 
Kako se počutite, ko Vam kdo reče, da ste cigan? 
 

(Mišo hodi po razredu.) Pobožaj mi dlan. A sem kaj drugačen? 
Tako vam bom dejal: enemu pravijo Rom, drugemu cigan, tretjemu Hrvat, četrtemu 
Janezek, petemu Pištek, šestemu pa Vlado … To, da me kdo zmerja s ciganom, se zgodi zelo 
poredko in še to se ponavadi pripeti na katerem od mojih nastopov. Pogosto ima možak, ki 
mi to reče, v sebi kar nekaj litrov alkohola. Takrat me bolj kot sama opazka skrbi to, da 
bodo žena in otroci te vinjene osebe varno prispeli domov in da jih ne bo oče pahnil v smrt. 
 
So Vas kdaj zaradi tega, ker ste Rom, izzivali? 
 

Mogoče se vam bo moj odgovor zdel čuden ali pa mi ne boste verjeli. V Prekmurju smo Romi 
zelo dobro sprejeti. Ko sem obiskoval osnovno šolo v Murski Soboti, sem vedno imel veliko 
prijateljev, s katerimi sem se družil in igral. Vedno so mi bili pripravljeni priskočiti na 
pomoč. Spomnim se, da smo celo skupaj igrali na tisto malo klaviaturo, iz katere je pihalo. 
O kakšnem besednem ali fizičnem nasilju ni bilo nikoli ne duha ne sluha. Ko o tem 
pripovedujem Dolenjcem, me samo debelo gledajo … 
 
 
 

Mišo obožuje svojo 
violino. 
Vir slike: 

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/10371747_996373927095057_67676224
72785654460_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=
7aed08&_nc_ohc=66O8fivfLqkAX_RAhd7&_

nc_ht=scontent-frt3-
1.xx&oh=b47abddd6c36f7fedef6463eeaa54
674&oe=5F035269. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Od kod strpnost 
do Romov v 
Prekmurju? 
 

Pri nas, v 
Prekmurju, so že 
v 60. letih  
vključevali Rome 
v družbo in jim 
priskrbeli službe. 
V vasi Pušča so 
jim celo zgradili 
vrtec in jih 
vključili v osnovno 
šolo. Država se v 
romsko kulturo ni 
nikoli mešala, od 
Romov pa tako kot 
od ostalih 
državljanov  
Republike Slovenije pričakuje, da bodo plačevali položnice in izpolnjevali svoje 
državljanske dolžnosti. Pogosto so v medijih romska naselja prikazana kot revna območja 
z razpadajočimi hišami. Tako fotografijo vasi Pušča smo si lahko ogledali med današnjo 
uvodno predstavitvijo Prekmurja. Tako ljudje pogosto mislijo, da smo prekmurski Romi še 
dandanes revni in necivilizirani in da smo pogosto v konfliktu z ostalim prebivalstvom. Take 
napačne predstave in zmotna razmišljanja me zelo razžalostijo. Romi v Prekmurju so bili v 
preteklosti res revni, vendar so se razmere tekom let tudi zanje precej spremenile na 
bolje. Zelo vesel bi bil, če bi se enkrat odpravili v Prekmurje in v živo spoznali te romske 
vasi. Ugotovili boste, da so njihova naselja zelo urejena. 
 
Bi znali kaj povedati v romščini? Na primer: »Dober dan. Moje ime je Mišo Kontrec.« 
 

»Lačo di, roanaf Mišo, pisina ma Kontrec.« 
 
Kako bi ta pozdrav izgledal v pisni obliki? 
 

Lačho dij mro aunaf, hi Mišo Kontrec. (Dober dan, moje ime je Mišo Kontrec.) 
 
 
Kaj bi radi sporočili učencem naše osnovne šole? 
 

Glede na to, da nekateri Slovenci težko sprejemajo drugačnost, bi vam rad ob tej 
priložnosti nekaj povedal. Ni važno, kdo zraven vas sedi, ni važno, ali je ta oseba črna ali 
bela, bodite prijatelji in prenehajte razmišljati o tem, ali je kdo drugačen ali ne. 
 
 
 

Učenci novinarske delavnice 
 

Mišo rad zapoje tudi ob klavirski spremljavi. 
Vir slike:  

https://scontent‐frx5‐1.xx.fbcdn.net/v/t1.0‐
9/403694_259810577418066_1621634852_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=210fed&_nc_ohc=MPai4HQ‐5LYAX92ivJB&_nc_ht=scontent‐frx5‐

1.xx&oh=751bbfbdcf52e9e722deff23b652d331&oe=5EED4772. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Vlada Porédoša, glasbenika in tekstopisca ter pevca 
zasedbe Orlek, je pred tridesetimi leti ljubezen iz 
Prekmurja ponesla v Zasavje. Ženina družina ga je 
potegnila v glasbene vode, Zasavci pa so mu zlezli pod 
kožo. Z njim smo se pogovarjali o začetkih njegovega 
glasbenega udejstvovanja, o Prekmurju in prekmurski 
hrani. 
 
 
Kje ste odraščali? 
 

Odraščal sem v Beltincih v panonskih ravnicah. Prihajam iz 
delavske družine.  
 
Koliko bratov in sester imate? 
 

Imam enega brata, ki živi v Prekmurju. 
 
Kje živite?  
 

Sedaj živim v Zagorju ob Savi – mestu knapov. 
 
Kako to, da ste se iz Prekmurja preselili v Zasavje? 
 

V Zasavje me je povedla ljubezen. 
 
Kateri je Vaš materni jezik? 
 

Moj materni jezik je seveda prekmurščina, saj sem odraščal v Prekmurju, sicer pa je tudi  
slovenščina. Vedeti morate, da prekmurščina ni narečje. 
 
Kaj ste si želeli postati kot otrok? 
 

Kot otrok sem sanjal, da bi postal pilot. Moj oče je bil po poklicu šofer. S svojim 
tovornjakom je pogosto vozil tovor na bližnje letališče. Spomnim se, da me je velikokrat 
vzel s seboj na pot. Zelo rad sem opazoval dvokrilce, ki so letali sem ter tja. 
 

Ko sva nekega dne prispela do letališča, me je tamkajšnji upravitelj letališča vprašal, če bi 
se rad peljal z dvomotornim letalom. Seveda sem takoj privolil. Ko sva s pilotom vzletela, 
sem se tako prestrašil, da mi je srce padlo v hlače, ljubezen do pilotiranja pa takoj minila. 
Od tedaj naprej nisem hotel več postati pilot. 
 
Katero osnovno in srednjo šolo ste obiskovali? 
 

Najprej sem obiskoval osnovno šolo v Beltincih, nato sem hodil na Srednjo tekstilno šolo v 
Kranju, kjer sem spoznal svojo sedanjo ženo. Pot me je nato vodila na Filozofsko fakulteto 
v Ljubljani, kjer sem študiral zgodovino in sociologijo, vendar študija zaradi intenzivnega 
ukvarjanja z glasbo žal nisem dokončal. 

VLADO POREDOŠ, PREKMUREC V ZASAVJU 
GLASBA SE DELA Z GLASBO IN NE Z IMENOM. 

Vlado Poredoš  
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Kje ste se naučili peti? 
 

Petja sem se naučil v kopalnici.  
 
Zakaj ravno v kopalnici? 
 

V kopalnici je najboljša akustika. Tam vadim petje, ko se tuširam. Pri meni se je to zgodilo 
spontano,  saj se prej nisem glasbeno izobraževal. Tudi jaz sem glasbeni samouk. 
 
S čim se 
preživljate in kaj 
ste po poklicu? 
 

Poleg igranja v 
skupini Orlek si 
denar služim tudi z 
delom na kulturnem 
področju na Občini 
Zagorje ob Savi. 
 
Kako to, da ste se 
odločili postati 
pevec? 
 

Izhajam iz 
glasbene družine.  
Vsi mamini sorodniki so 
že od nekdaj lepo peli, 
tako moja stara mama, mama, strici. Ko smo imeli koline, kar je bil takrat za družino velik 
praznik, smo se vsi člani naše številčne družine zbrali in veselo prepevali. 
 
Kakšni so bili Vaši prvi glasbeni začetki? 
 

Že v osnovni šoli sem nastopal s pevskim zborom, nato pa sem se priključil folklorni skupini 
v Beltincih. Ko sem se poročil in preselil v Zasavje, je 
ženina družina ravno potrebovala novega pevca in 
kitarista. Ker sem že od nekdaj rad pel in igral, sem 
ponudbo takoj sprejel. 
 
Koliko ste bili stari, ko ste začeli igrati pri Orlekih? 
 

Z Orleki letos praznujemo 30-letnico glasbenega 
ustvarjanja, sam pa se z glasbo ukvarjam že dobrih 40 
let.  
 
Kako to, da se Vaša skupina imenuje Orlek? 
 

Skupina je dobila ime po parkirišču na hribu Orlek, kjer se zavije k hiši, kjer vadimo še 
danes. Polovica hiše se je sesedla zaradi rudniškega rova Orlek, ki je izkopan v hrib z 
enakim imenom, pa še jaz živim na Orleku. 
 
 

Vlado Poredoš je pevec skupine Orleki. 
Vir slike: 

https://scontent‐frt3‐2.xx.fbcdn.net/v/t1.0‐
9/70867201_10216636936249612_671746311162167296_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=BHyW8mj2FVgAX‐

GJ1Xw& nc ht=scontent‐frt3‐2.xx&oh=3560bf8f66ecde3020ef8361b030b4e9&oe=5EFF01B9. Dostopno: 19. 10. 2019

Orleki 
Vir slike: 

https://www.slotop50.si/Portals/0///EasyDNNNew
s/99/800600c451EDNmainOrlek‐Okna_01.jpg. 

Dostopno: 19. 10. 2019 
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Katero zvrst glasbe igrate? 
 

Po srcu smo rokerji, vendar se v naših skladbah pojavi veliko elementov prekmurske ljudske 
glasbe; nič čudnega, saj izhajam iz Prekmurja, iz Beltincev. Mene osebno je že od nekdaj 
navduševal etno melos. 
 
Veliko besedil za pesmi, ki jih prepevate, ste napisali sami. O čem radi pišete? 
 

Ko sem se priženil v Zagorje, me je neverjetno pritegnil knapovski sleng. Takrat se mi je v 
glavi porodila ideja – zakaj ne bi delal pesmi o njih? 
 
Katere inštrumente igrate? 
 

Igram akustično kitaro, mandolino, orglice in 
kazoo. 
 
Kakšen je Vaš vzdevek? Kako ste ga dobili? 
 

Včasih so me klicali Baretka, ker sem nosil 
baretko, enkrat so me klicali Porči (kar izhaja 
iz mojega priimka Porédoš). 
 
Ste poročeni in imate otroke? 
 

Sem poročen in imam 3 sinove; najstarejši je 
star 33 let, drugi sin 29 let, najmlajši pa 28 let. 
 
Kaj radi počnete v prostem času?  
V prostem času rad kuham in vrtnarim.  
 
Kakšno hrano radi jeste? 
 

Najraje jem prekmurske jedi. Vsi najprej pomislijo na bograč, kar pa ni edina prekmurska 
hrana, ki se znajde na mojem krožniku. Zelo rad imam grajevo (fižolovo) mlečno župo in 
dödöle. 
 
Ali ste kdaj sodelovali na tekmovanju v kuhanju bograča? 
 

Da, enkrat sem tekmoval na tekmovanju v kuhanju bograča, enkrat pa sem bil celo v 
ocenjevalni komisiji, ker sem največ pojedel. Naj vam povem,  kaj se mi je pripetilo na eni 
izmed tovrstnih kulinaričnih prireditev, na kateri je sodelovalo več kuharskih ekip. Ko je 
mimo naše ekipe prišla neka Ljubljančanka, nas je vprašala: »Kaj ste pa vse dal' t'le notr' 
v bograč?« Takrat sem jaz kot iz topa ustrelil: »V naš bograč smo dali vse, kar smo povozili 
do Ljubljane …« Ob mojih izrečenih besedah so vsi skočili v zrak. (Smeh.) 
 
Ali kaj pogrešate Prekmurje? 
 

Iskreno povedano zelo rad zahajam v svoje rojstno Prekmurje, če je le možno. Pravijo, da 
z leti postaja nostalgija do svojega rojstnega kraja čedalje večja in pri meni ni to nič 
drugače. K sreči imam v Beltincih, kjer prebiva tudi moj brat, v enem izmed tamkajšnjih 
blokov svoje stanovanje, tako da lahko v svoj rojstni kraj pridem, kadarkoli mi srce poželi. 
 
 

Vlado in njegova kitara 
Vir slike: 

https://scontent‐frt3‐2.xx.fbcdn.net/v/t31.0‐
8/17991497_10209064106736804_8504684066795019820_o.jpg?_nc_cat=
109&_nc_sid=e007fa&_nc_ohc=DYtHC485tkMAX‐SHFfq&_nc_ht=scontent‐

frt3‐2.xx&oh=57fc843fcb6f0febae20d9aee27698c9&oe=5EBE008A. 

Dostopno: 19. 10. 2019 
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Poznate recept svoje najljubše jedi? 
 

No, povedal vam bom recept za grajevo mlečno župo. Grajevo mlečno župo naredim tako: 
za pripravo potrebujem stročji fižol, ga operem, narežem, dam v pisker malo olja in 
prepražim čebulo, fižol, noter nalijem vodo, dam malo rdeče paprike, malo lovorja in to 
kuham. 
 

Ko vidim, da je fižol kuhan, naredim iz kisle smetane in moke ter mleka zmes, vse skupaj 
lepo zmešam, da ni preveč gosta zmes, in jo lepo zlijem, razžvrkljam v fižol. Ko to storim, 
je juha skuhana. To je sezonska juha, ki jo imajo moji domači zelo radi; včasih jo jedo po 
3 dni skupaj. 
 
Kakšno se Vam zdi Prekmurje? 
 

Prekmurje mi je najlepše, kaj drugega naj rečem. Sicer se je precej spremenilo, ampak še 
vedno mi je zelo pri srcu. Vse gre z razvojem naprej, tisto toplino, tisto prekmursko dušo 
pa še zmeraj imamo. 
 
Če bi morali izbrati kakšno državo za selitev, katero državo bi izbrali in zakaj? 
 

Z Orleki smo prejadrali ves svet. Pot nas je vodila preko Avstralije, Nove Zelandije, 
Kitajske, Pakistana, Severne in Južne Amerike; prepotovali smo tudi celo Evropo. Če bi se 
res moral kam preseliti, bi šel v Avstralijo, sicer pa pod nobenim pogojem ne bi zapustil 
naše prelepe Slovenije. Zapomnite si moje besede: Slovenija je daleč najlepša od vseh 
držav, kar sem jih kdaj videl. 
 
Ste zadovoljni s svojim življenjem? 
 

Ja, s svojim življenjem sem zelo zadovoljen. 
 
Kakšni so Vaši cilji za prihodnost? 
 

Trenutno je moj cilj čimprej priti v penzijo. 
 
V katerem kraju so bili najbolj zadovoljni z Vašo 
glasbo? 
 

Z Orleki smo do sedaj igrali že vsepovsod in 
kamorkoli smo prišli, so nas bili zelo veseli.  
Sam grem najraje igrat v tisti kraj, kjer še nikoli niso 
slišali za nas. Takrat vidiš, koliko si vreden. 
To ti pove aplavz, ki si ga ob koncu igranja deležen. 
Glasba se dela z glasbo in ne z imenom.  
 
Kaj bi nam povedali o Prekmurcih? V čem se razlikujejo od Zasavcev? 
 

Prekmurci se vklopimo v okolje, v katerem smo. Pri Prekmurcu dolgo traja, da znori, za 
Zasavce pa pravijo, da hitreje vzkipijo, čeprav so po srcu dobri. 
 
 
 

Učenci novinarske delavnice 
 

Beretka je Vladov zaščitni znak. 
Vir slike: 

https://scontent‐frt3‐2.xx.fbcdn.net/v/t1.0‐
9/49089587_10216008541313820_437094565401329664_o.jpg?
_nc_cat=109&_nc_sid=dd7718&_nc_ohc=WJWhGUgvFGYAX‐

shl12&_nc_ht=scontent‐frt3‐
2.xx&oh=6d1a1be456574c0ea12378f7a6f17458&oe=5EFA5692. 

Dostopno: 19. 10. 2019 
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Na sobotnih delavnicah smo gostili tudi državnega svetnika Marjana Maučeca, ki nam 
je nazorno predstavil zgodovinsko dogajanje na območju Prekmurja, spregovoril nekaj 
besed o pomenu domoljubja za obstoj naroda, nato pa naše učence na domiseln in 
duhovit način pozval k razvozlavanju pomena skrbno izbranih prekmurskih narečnih 

besed, povezanih s kolinami, kulinariko …  
 

Marjan Maučec se je rodil 6. aprila 1959 v Murski Soboti. Je 
poročen in oče dveh otrok. Živi v vasi Gančani v občini Beltinci. 
 

Osnovno šolo je obiskoval v Beltincih, srednjo nadaljeval 
najprej v Murski Soboti, kjer je končal šolanje za obdelovalca 
kovin. Nato je začel študij za strojništvo na Reki, ki ga je zaradi 
osebnih razlogov (poroke) prekinil in nato naredil 
prekvalifikacijo za sodarja in lesnega tehnika. Leta 1984 je 
tako odprl lastno sodarsko delavnico, kjer še danes edini v 

Sloveniji izdelujejo velike sode ležake za vinske kleti v Sloveniji 
in pa širom po republikah bivše Jugoslavije. Sodeloval je tudi pri pripravi učbenika za 
sodarje ter uspešno zaključil prvo in drugo stopnjo bolonjskega podjetništva. 
 

Leta 1990 je sodarsko obrtno dejavnost dopolnil še s trgovinsko dejavnostjo, od leta 2005 
tudi z gostinsko dejavnostjo.   
 

Leta 2000 je kupil tovarno pohištva v Ljutomeru – bivše mizarstvo, kjer je najprej vlagal 
v adaptacijo. V 80. letih je bil dejaven v skupščini v Murski Soboti, leta 1994 je 
postal predsednik občinskega sveta občine Beltinci, sedaj pa je že četrti mandat 
občinski svetnik. Je tudi član Slovenske ljudske stranke in koordinator za Prekmurje.  
 

Na volitvah 2002 je bil izvoljen za člana v Državnem svetu Republike Slovenije 2002–2007. 
Decembra 2007 je bil v Državnem svetu Republike Slovenije izvoljen za 
sekretarja državnega sveta. 
 

Ima kmetijo v velikosti 50 ha in status kmeta, na kar je zelo ponosen. Trenutno je 
absolvent in piše doktorsko dizertacijo z naslovom »Vpliv ženske pri prehodu iz 
konvencionalnega v ekološko kmetovanje«.  
 

V prostem času rad igra tenis, v zadnjem času pa tudi zelo rad prebira zgodovinske knjige 
ter dela, ki so povezana z domoljubjem. Pred 3 leti je zmagal na pokalnem tekmovanju v 
kuhanju bograča, tradicionalne prekmurske jedi, ki jo tudi sam zelo rad jé. 
Marjan Maučec je velik domoljub in je mnenja, da bi morali Slovenci bolj spoštovati svojo 
domovino, saj ravno domoljubje igra izredno vlogo pri obstoju države. 
 
Povzeto po: 
http://www.ds-rs.si/?q=clan/marjan-maucec. Dostopno: 18. 2. 2020 
 
 

DRŽAVNI SVETNIK MARJAN MAUČEC 
SLOVENCI BI MORALI BOLJ SPOŠTOVATI SVOJO DOMOVINO. 

Marjan Maučec 
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»Slovenija je lejpa dežela čeglij, gda z vesolja pogledneš, zgledne kak kura. Mi, 
Prekmurci, včasi znamo, ka je  Prekmurje tam, ge  kura ma glavo (možgane), čeglij je 
tej nej dosta, liki so samo tan.« 

 

Prekmurje je zelo raznoliko; od same ravnice, ki je dejansko dno Panonskega morja, do z 
vinsko trto zasajenega  hribovja. Tudi gozda se najde dovolj, da zime niso premrzle.  

Zelo sem ponosen tudi na svojo zgodovino, kajti trdim in tudi zadnja arheološka izkopavanja 
dokazujejo, da smo tu živeli že od prazgodovine. To nam priznavajo tudi pisatelji, kot je 
Jurij Venelin (Starodavni in današnji Slovenci).  

Nikakor ne pristajam na še vedno uradno razlago, da smo sem prišli v 8. stoletju z ruskih 
poljan – pa tudi, če bi to bilo res,  smo Prekmurci tisti prvi Slovenci na tem področju, ker 
drugače kot peš nismo mogli do Ljubljane in drugih krajev v Sloveniji. 

Čeprav smo bili Prekmurci zadnjih tisoč let po knezu Koclju zatirani in preganjani  s strani 
okoliških narodov, smo ohranili svoj jezik, navade, običaje. Največ zaslug za to imajo 
kmečko prebivalstvo in duhovščina ter peščica ostalih izobražencev (zdravniki in pravniki). 

V nadaljevanju vam bom na kratko predstavil slikovitost jezika, povezanega z običaji v 
Prekmurju.   

 
 

MARJAN MAUČEC O PREKMURJU 

Pozimi ter v hladnih dneh jeseni in spomladi je tradicionalna sezona kolin. Nekoč so bile 

koline praznični dan in kljub temu, da tradicija počasi izumira, se izročilo kolin ohranja še 

danes, še posebej v Prekmurju. 
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V Prekmurju je največ vrhunskih vin na površino v Sloveniji. 

Prekmurje je znano po svojih tradicionalnih jedeh. 

 

Borovo gostüvanje je pustna šega in prireditev, ki je značilna za Prekmurje. 
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Povzeto po predavanju Marjana Maučeca 
 

Prekmurščina je knjižni jezik že od sredine 19. stoletja. 

Prekmurski jezik se precej razlikuje od ostalih slovenskih govorov oz. narečij. 
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V četrtek, 17. oktobra 2019, je učence 6.–9. razreda PŠ Zagradec obiskal prekmurski 
igralec Gorazd Žilavec, ki se poleg igranja v SNG Drama Maribor ukvarja tudi s 
sinhronizacijo risanih filmov, sodeluje v številnih zabavnih oddajah na RTV Slovenija 
ter igra v filmih in televizijskih nadaljevankah. Med našimi učenci je najbolj poznan 
kot Beno iz igrane televizijske serije »Lepo je biti sosed«. 
 

 
Gorazd Žilavec nam je najprej pokazal nekaj igralskih 
ogrevalnih vaj, med katerimi smo si dodobra razmigali 
obrazne mišice, nato pa so se naši pogumni prostovoljci 
prelevili v improvizatorje ter odigrali prekmursko izvedbo 
Rdeče kapice, ob kateri smo se nasmejali do solz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Prijetna urica druženja s  
prekmurskim sogovorcem je 
minila, kot bi trenil, naši učenci 
pa so dokazali, da so izvrstni 
igralci in da jih morda v 
prihodnosti čaka bleščeča 
igralska kariera. 
 
Na koncu so mu fantje razkazali 
našo šolo, nad katero je bil 
popolnoma očaran. Rekel nam je, 
da je to najlepša šola, kar jih je 
bil kdaj obiskal, na kar smo še 
posebej ponosni. 
 

ZAGRAŠKA IMPRO LIGA Z IGRALCEM GORAZDOM 
ŽILAVCEM 

Naši učenci so odigrali prekmursko različico 
Rdeče kapice. 

Igralske ogrevalne vaje

Kam pa kam, Rdeča kapica? 



52  

  

FOTO-UTRINKI Z ZAGRAŠKE IMPRO LIGE 

 

 

  

 

 

Maja Škufca, Ana Urbančič Novak in Natalija Ferlin, 8. aZ 
 
 

Skupinski fotografiji z igralcem Gorazdom Žilavcem 
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Gorazd Žilavec se je rodil leta 1973 v Murski Soboti. 
Ljubezen do igranja ga je vodila na Akademijo za 
gledališče, radio, film in televizijo, kjer je na 
Oddelku za igro in umetniško besedo leta 2004 
diplomiral. Že med študijem in kasneje kot diplomirani 
igralec je nastopal v SNG Drama Ljubljana, v MGL, v 
Mestnem gledališču Ptuj, v Gledališču Koper … 
Preizkusil se je tudi v impro ligi. Širša javnost ga 
pozna kot Bena Sagadina iz popularne televizijske 
serije Lepo je biti sosed, ki je pod režijskim vodstvom 
Vena Jemeršiča nastajala v letih 2008 do 2011. 
Nastopal je tudi v televizijskih serijah Mame (2017) 
in Česnovi (2017) pa v celovečernih filmih Varuh meje 
(2002), Traktor, ljubezen in rock'n'roll (2008) …  
 
 
 
Ali se nam lahko na kratko predstavite? 
 

Rodil sem se v Murski Soboti. Poklicno se ukvarjam z igranjem in zaposlen sem v mariborski 
Drami. 
 
Ali pogosto zahajate domov? 
 

Ko sem bil zaposlen v Gledališču Koper, sem domov hodil zelo poredko, zdaj ko sem zaposlen 
v drami v Mariboru, pa približno sedemkrat na leto. 
 
Kateri predmet Vam je bil v osnovni šoli najbolj všeč? 
 

Sem bolj naravoslovni tip človeka. Že v osnovni šoli sem imel zelo rad športno vzgojo, sicer 
pa sta mi bili všeč fizika in matematika. Do 8. razreda mi je bil všeč tudi likovni pouk, nato 
pa smo dobili novo učiteljico, s katero se nisem najbolje razumel, zato sem ta predmet 
zasovražil. 
 

Sprva sem razmišljal, da bi ob koncu osnovne šole šel na oblikovno šolo v Ljubljano, a zaradi 
te učiteljice nato nisem šel. Pri fiziki mi je bilo všeč to, da lahko veliko stvari izračunaš in 
kasneje to uporabiš. Zanimala me je tudi elektrika. 
 
Ali imate pred nastopi kaj treme? 
 

Pred vsakim nastopom imam tremo, največ pa pred premiero. Večkrat igraš, manj treme 
imaš! Nekoč sem vprašal znanega voditelja Matjaža Tanka, če ima pred vodenjem TV 
dnevnika tremo. Odgovoril mi je, da je vodil že več kot 3000 dnevnikov, a ima še vedno 
pred vsakim vodenjem tremo. Trema je dobra stvar. Ko imaš tremo, se telo pripravi na 
akcijo in se osredotoči na delo! Tudi Borisa Cavazzo sem vprašal, kdaj nehamo imeti tremo, 
in odvrnil mi je, da ko umremo. 
 
 

IGRALEC GORAZD ŽILAVEC 
PREKMUREC, KI TE S SVOJO IGRO NE PUSTI RAVNODUŠNEGA. 

Igralec Gorazd Žilavec  
Vir slike: 

https://govorise.metropolitan.si/media/cache/upload/
Photo/2016/05/03/s18_30_zilavec_ga-
2_bigimage.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Poznamo vas kot »Bena« iz serije »Lepo je biti sosed«. Kako je potekalo snemanje? 
 

Najprej je bilo naporno, saj smo eno 
epizodo posneli v enem dnevu, nato pa smo 
začeli uživati. Tam sem se zaljubil v svojo 
ženo, ki je igrala Žužo. Na snemanje te 
serije imam zelo lepe spomine, čeprav je 
bilo zelo naporno. V studiu je bilo 35–38 
ljudi. Ko je bila epizoda posneta, je šla v 
montažo. Gre za dolgotrajen proces. Če je 
film posnet v 50 dneh, se montira 150 dni. 
V montaži dobesedno dobijo žulje na riti. 
Jaz tega ne bi zmogel početi. 
 
Ali imate raje gledališče ali delo pred 
kamero?  
 

Oboje ima svoj čar. V gledališču mi je blazno 
všeč, da imaš takojšnji odziv, reakcijo občinstva. 
Tudi če igraš dramo, čutiš publiko, kako diha. 
Prav tako mi je všeč občutek, da komu igram. Pri filmu oziroma nadaljevanki pa mi je všeč 
to, da ko nekaj dobro zaigraš oziroma posnameš, to ostane ovekovečeno, posneto. Ogled 
posnete predstave zagotovo ne more prekašati ogleda gledališke predstave v živo. 
 
Kaj sicer počnete, ko niste v gledališču?  
 

Ko nisem v gledališču, se trudim vzgajati svojo 16-letno hčer in 14-letnega sina. Če imam 
čas, zelo rad kuham. 
 

Ali se tudi Vaš sin ukvarja z igranjem? 
 

Ja, moj sin je tudi sinhronizator risank. Ravnokar je sinhroniriral eno izmed oseb v risanki 
»Mali jeti«.  
 
Ali se ukvarjate tudi s športom? 
 

Trenutno najraje rolam. Včasih sem rad tekel in celo treniral nogomet. Želel sem postati 
nogometni trener, a me je nato pot zanesla v igralske vode. 
 
Ali je Vaš sin boljši nogometaš od Vas? 
 

Moj sin ima za razliko od mene talent za igranje nogometa. Je golman in trenutno trenira 
pri Olimpiji za U 15. Trenerji pravijo, da je zelo perspektiven športnik. 
 
Katere prekmurske jedi najraje jeste? 
 

Najraje jem dödöle in bujto repo. 
 
Katera vloga se Vam je še posebej usedla v srce? 
 

Ko sem pred leti v Gledališču Koper igral v angleški črni komediji z naslovom »Plen«, sem 
se izredno zabaval. Žal Slovenci črnega humorja takrat niso dobro sprejeli. 
 

Gorazd v vlogi Bena 
Vir slike: 

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/700x700/2018/12/27/e377646914f72f94be30f9723aa4a222/5c2490
4b59316/e377646914f72f94be30f9723aa4a222.jpeg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Kako bi na kratko opisali Prekmurce? 
 

Prekmurci so nesamozavestni in zelo radodarni. 
 
Kako poteka Vaš delovni dan? 
 

Moj dan je zelo naporen. Danes imam v studiu »voice test«, nato še sina peljem na »voice 
test«, zvečer pa imam predstavo. V Mestnem gledališču ljubljanskem gostujemo s 
predstavo »Popolni tujci«.  
 

Igralci smo zelo vraževerni. V gledališču ne smemo vriskati. Ali veste zakaj? Dolgo so nam 
govorili: »Ne žvižgaj, da ne boš izžvižgan.« Žvižganje je v bistvu prepovedano zaradi 
varnosti. Nad nami namreč visi nekaj ton reflektorjev. Če se utrga vrv, se zasliši žvižganje.  
Igralci morajo biti pozorni na to. Pred premiero si igralci ponavadi rečemo: »Zlomi si nogo!« 
 
Rojeni ste bili v mešanem zakonu. Vaša mama je evangeličanka, oče pa katolik. Kako 
ste to dojemali? 
 

To sem dojel kot neke vrste bogastvo (dar). Vesel sem, da je Prekmurje izredno versko 
raznoliko.  

 
 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 
 
 

Gorazd – igralec z dušo in telesom 
Vir slike: 

https://images.24ur.com/media/images/884xX/Oct2008/60195318.jpg?v=d41d. Dostopno: 19. 10. 2019 
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O Gorazdu Žilavcu 

 
Gorazd je v Murski Soboti na svet prijokal 

in že v otroških letih rad vice pokal. 
 

Kot srednješolec je v štajerski prestolnici prebival 
in si vestno štromarskih veščin nabiral. 

 
Študentska leta je zapisal Akademiji za gledališče, film, radio in televizijo, 

kablom in električnemu toku pa je rekel: »Adijo!« 
 

V Ljubljani mu je pod kožo zlezla impro liga, 
gledališče in igra pa sta mu postali prva briga. 

 
Zna se spretno preleviti v tragičnega junaka, ki v življenju »zabluzi«, 

a še raje se s komičnimi vlogami in smehom druži. 
 

V številnih televizijskih oddajah nas je do solz nasmejal, 
a še najbolj nam je v spominu kot Beno iz serije »Lepo je biti sosed« ostal. 

 
Njegova preprostost in vedrina 

sta velika vrlina. 
 

S svojo pojavo nas v hipu spravi v smeh, 
je pravi humoristični velemojster, saj ima vicev poln meh. 

 
Gorazd, 

bodite taki, kakršni ste, še naprej, 
saj Slovenci nujno rabimo take ambasadorje dobre volje, 

da nam bo v prihodnosti šlo le na bolje! 
 

 

 

Zagradec, 17. oktober 2019            Učenci in učiteljice OŠ Stična, PŠ Zagradec 
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V sredo, 23. oktobra 2019, smo se preko videokonference družili z učenci Osnovne šole 
Franceta Prešerna Črenšovci. 
 

Šestošolke Ema, Lea, Tjaša, Lara, Ana in Ela so pod mentorstvom njihove učiteljice Martine 
Ternar Gabor za nas pripravile izredno nazorno predstavitev Prekmurja. Predstavile so 
nam tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske značilnosti Prekmurja.  
 

Druženje s prekmurskimi vrstniki je bilo zelo prijetno, najbolj pa nam je v spominu ostal 
njihov spevni prekmurski jezik, ki je bil našim učencem dokaj nerazumljiv.  

 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

 

VIDEOKONFERENCA Z VRSTNIKI IZ OSNOVNE ŠOLE 
FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI 

PREKMURJE V SRCU

Videokonferenca z učenci OŠ Franceta Prešerna Črenšovci je potekala v šolski knjižnici. 
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Pri ustvarjanju zbornika »Na lovu za 
zakladi Prekmurja« so nam na pomoč 
priskočili šestošolci Osnovne šole 
Franceta Prešerna Črenšovci, ki so 
za nas izdelali tudi razglednice, na 
katere so zapisali svoje misli, 
občutja o Prekmurju.  
 

Zaupali so nam, na kaj so kot 
Prekmurci še posebej ponosni, svoje 
izdelke pa vložili v pisemsko ovojnico 
in nam jo posali. Njihova mentorica je 
bila učiteljica Martina Ternar Gabor. 
 

Tudi učenci 6. aZ in 6. bZ so se lotili 
dela in svojim prekmurskim vrstnikom zaupali, na kaj so kot Dolenjci še posebej 
ponosni. 
 
Oglejte si nekaj razglednic, ki so nam jih poslali naši prekmurski vrstniki. 
  

OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 
Vir slike 

 arhiv OŠ Franceta Prešerna Črenšovci 

RAZGLEDNICE IZ PREKMURJA 
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PREKMURJE V SRCU
 
 
 
Od negda smo tü veseli lidje,
v prsaj nan bije prekmursko srce. 
Nan den, mejsec, leto friško mine, 
od negda smo tü veseli lidje. 
 
Pozimi gda nega nindri meje, te seme se lüple se glasno smije. 
Za toplof pečjau povejst se plete, od negda smo tü veseli lidje. 
 
Pomlad v naše kraje štrk prinesa. Za cvetno nedelo se presmec plete, 
za vüzen pa krejs segrejvle srce, od negda smo tü veseli lidje. 
 
Vleti v pšenici mak fajn splete, deči je slama kak mehko perje. 
Proščenska je meša kak zlato srce, od negda smo tü veseli lidje. 
 
Jeseni nam mamca luk fajn splete, kukarca zlata pogače speče. 
Borjas pripela dobra glase, od negda smo tü veseli lidje. 
 
Od negda smo tü veseli lidje, 
v prsaj nan bije prekmursko srce. 
Nan den, mejsec, leto frisko mine, 
od negda smo tü veseli lidje. 
 
 
 
Zapis pesmi »Od negda smo tü veseli lidje« 
 
 
 
 
 

Tjaša R., OŠ Franceta Prešerna  Črenšovci
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Regina, slovenska pevka zabavne glasbe, je 
svoja otroška leta preživela v Prekmurju. 
Glasba ji je bila položena v zibelko in že od 
vsega začetka ji je pomenila del njenega 
izražanja. Na izborih za Pesem Evrovizije je 
kot tekmovalka nastopila kar osemkrat. Sedaj 
že vrsto let dela kot režiserka zvoka pri 
produkciji in postprodukciji televizijskih 
oglasov ter posebnih zvočnih efektov za 
domačo in tudi mednarodno produkcijo. Svoj 
čudovit glas je posodila številnim likom iz 
animiranih filmov in reklam, med drugim tudi 
Nodiju in kuščarju v risanem filmu »Mali 
Dink«.  Več o njenem otroštvu, glasbenih 
začetkih in trenutnem glasbenem udejstvovanju 
si lahko preberete v intervjuju, ki je nastal na 
podlagi zvočnega zapisa. 
 
 
Znani ste kot pevka Regina. Ali se nam lahko na kratko predstavite kar v prekmurščini? 
 

Dober den. Najprlé bi vas rada fse lepo pozdravila. Veseli me, ka ste me pozvali, ka ste se 
spomnili na mené. Štejem si f čast, ka sm lejku z vami gnes, če glih nej v živu, pa bar tak, 
ne; ta tehnologija nam to omogoča. No, ges mislim, ka ste zdaj že gor na tou prišli, od ked 
prihajam. Rodila pa svoje otroštvo sn preživela u Prekmurji, zdaj pa živim u Ljubljani.  
 

Kakšen je sedaj Vaš odnos do Prekmurja? 
 

Prekmurje je dejansko moj dom. Kljub temu, da sem v Prekmurju preživela le osemnajst 
let svojega življenja, sem po srcu še vedno Prekmurka. To je prav zanimivo, verjetno zaradi 
tega, ker so prav zgodnja otroška leta tista, ki človeka nekako zaznamujejo. Ob selitvi v 
Ljubljano se mi je to mesto zdelo nekaj posebnega, čarobnega, ko pa sem se navadila na 
tukajšnje življenje, sem se pričela spominjati Prekmurja, svojih korenin z velikim ponosom. 
Prekmurje ima posebno mesto v mojem srcu. 
 

Ali se nameravate morda kdaj vrniti v Prekmurje? 
 

To je zanimivo, vendar težko vprašanje. Nekih pravih načrtov, da bi se iz Ljubljane vrnila 
v Prekmurje, trenutno nimam, ne bom pa rekla, da je to nemogoče. Življenje v Ljubljani mi 
je namreč zelo všeč, je pa popolnoma drugačno kot v Prekmurju. V Prekmurju je vse lepo, 
sproščeno, vse se počasi dogaja. Tu so majhna mesta, majhne vasice, kjer lahko vse na  
hitro odpraviš. V Ljubljani že za opravek na pošti potrebuješ prevozno sredstvo in najmanj 
pol ure časa. Ker se zarečenega kruha ponavadi največ poje, na tovrstno vprašanje 
odgovorim rekoč, da se bom v prihodnosti morda res vrnila v Prekmurje. 
 

Pevka Regina 
Vir slike: 

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/700x700/2019/04/04/22abed7c77dab634b778e7964
375ce45/5d3a8f802f216/22abed7c77dab634b778e7964375

ce45.jpeg. Dostopno: 19. 10. 2019 

PEVKA REGINA 
PREKMURJE IMA POSEBNO MESTO V MOJEM SRCU. 
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Kakšen je Vaš spomin na otroška leta?  
 

Na svoja otroška leta imam izredno lepe spomine. Spominjam se, da sem veliko prostega 
časa preživela na igrišču, ki se je nahajalo v neposredni bližini naše hiše. To igrišče je bilo 
moj drugi dom. Kot otroku se mi je zdelo, da se gugam najvišje od vseh in da se na vrtiljaku 
vrtim hitreje od vseh. Prav tako sem uživala na tamkajšnjem peskovniku in v prekrasnem 
bližnjem parku, kamor smo radi zahajali po pouku. V spominu mi je ostala tudi prva ljubezen 
in prve skrbi v zvezi z ljubeznijo. 
 
Katero srednjo šolo ste obiskovali? 
 

Obiskovala sem Gimnazijo Murska Sobota in ravno v 
tistem letu, ko sem bila v prvem letniku, se je 
gimnazija preselila v novo stavbo, v kateri je bilo 
združenih več srednjih šol – Srednješolski center 
tehnično-pedagoške usmeritve. 
 
Po končani gimnaziji ste se zaradi študija preselili 
v Ljubljano. Kaj ste študirali? 
 

Študirala sem psihologijo. 
 
Kje ste zaposleni? 
 

Zaposlena sem v lastnem podjetju AX Production. Že vrsto let delam kot režiserka zvoka. 
Z možem se ukvarjava z izdelavo video in avdio TV oglasov, reklamnih filmčkov in 
korporativnih filmov. Imava tudi svoj lastni studio za sinhronizacijo.  
 
Kakšni so bili začetki Vaše glasbene kariere? 
 

Moj prvi samostojni nastop se je zgodil na šolski proslavi. Vsi so bili zelo navdušeni nad 
mojim petjem, zato sem se odločila podati na glasbeno pot. Tako sva s prijateljem 
ustanovila duet. Oba sva igrala akustični kitari in izvajala neke vrste poetsko akustiko. 
Skupaj sva igrala in prepevala po Prekmurju ter ustvarila tudi nekaj avtorskih skladb. 
Sčasoma sva postala prekmurski zvezdi. Ker dober glas seže v deveto vas, me je takratni 
odgovorni urednik zabavnega programa RTV Slovenija Mito Trefalt nekega dne povabil na 
televizijo. Sledil je moj prvi glasbeni nastop na nacionalni televiziji. 
 

V času študija v Ljubljani sem glasbeno ustvarjanje zaradi novega okolja in številnih 
študijskih obveznosti nekoliko opustila, vendar le za kratek čas. Ker mi je bila glasba že 
od nekdaj pisana na kožo, sem pričela iskati priložnost za prepevanje v glasbeni skupini, 
kar se je tudi zgodilo. Ravno v tistem času je moj mož Aleksander Kogoj v revijo dal oglas, 
da producira mlade glasbene zasedbe (bende). Na razpis sem se seveda takoj prijavila. Ko 
sva se spoznala, je bil nad mojim petjem zelo navdušen. Odločil se je, da bo zame napisal 
skladbo, ki sva jo prijavila na festival Pop delavnica in bila sprejeta. To so bili moji prvi 
pravi glasbeni začetki, ki so me sčasoma povedli do nastopa na Evroviziji. 
 
Katero glasbo ste najraje poslušali v mladih letih? 
 

V mojih mladih letih glasba ni bila tako dostopna širši množici ljudi, kot je danes. Spomnim 
se, da smo nestrpno čakali na izid vsake nove plošče. Ker ni bilo dovolj denarja za nakup 

Reginin glas vsakogar očara! 
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plošče, smo hodili v glasbene trgovine, kjer smo jih lahko poslušali. Doma smo imeli to srečo, 
da smo lahko na radiu lovili avstrijske radijske programe, na katerih so se vrtele nove 
glasbene uspešnice. Veseli smo bili kakršne koli zvrsti glasbe; pomembno je bilo samo to, 
da se je hiša napolnila z zvokom glasbe. 
 
Katera zvrst glasbe Vam je sedaj najbolj všeč? Katere glasbenike bi izpostavili? 
 

Sem človek, ki ima zelo širok razpon glasbenega poslušanja. Rada imam klasiko, rada imam 
elektro in tehno glasbo, prav tako težki rock. Sama ne poslušam neke določene zvrsti 
glasbe, rada imam vse plesne ritme, ker se mi zdi, da imam to v krvi. Ko slišim glasbo, takoj 
pričnem poplesavati. Moje velike otroške sanje so bile, da bi postala baletka, kar pa zaradi 
velike oddaljenosti od Maribora žal ni bilo izvedljivo. Vsa glasba mi je zelo všeč, prav tako 
vsi profesionalni glasbeni izvajalci. 
 
Katero zvrst glasbe najraje pojete oz. izvajate sami? 
 

Najraje pojem in izvajam svoje skladbe, saj so slednje neke vrste moji otroci. Te skladbe 
so pisane zame in jih čutim; so v moji duši. Do sedaj sem se spogledovala z vsemi zvrstmi 
glasbe. Izvajala sem tudi opero in eno leto sodelovala v muzikalu »Dundo Maroje« v 
Mestnem gledališču ljubljanskem.  
 
Na izborih za Pesem Evrovizije ste kot tekmovalka nastopili kar osemkrat. Kaj nam 
lahko poveste o pesmi »Naj ljubezen združi vse 
ljudi« iz leta 1993? 
 

Leto 1993 je bilo zame prelomno leto. Takrat je 
pri nas potekal prvi Slovenski izbor za Pesem 
Evrovizije. Zelo ponosna sem, da sem se nanj 
uvrstila s pop balado »Naj ljubezen združi vse 
ljudi«. Glede na to, da so v tistem času na ozemlju 
bivše Jugoslavije divjale vojne, je imela ta pesem 
za tiste čase močno sporočilnost. 
 
Kateri je bil Vaš dan najlepših sanj?  
 

Težko govorim o enem dnevu najlepših sanj, ker jih je bilo do sedaj kar nekaj. Prvi dan 
najlepših sanj je bil dan, ko sem opravila maturo, nato dan, ko sem dobila svoj prvi poljub, 
sledil je dan, ko sem spoznala svojega bodočega moža, nato pa še prvi nastop na televiziji, 
poroka, rojstvo mojega otroka, nastop na Evroviziji … Upam, da bom v prihodnosti doživela 
še nekaj takih dni. 
 
Ali še danes radi zapojete »Dan najlepših sanj«, pesem, s katero ste zmagali na 
Slovenskem izboru za Pesem Evrovizije leta 1996? 
 

Da. Še danes, po 24 letih zelo rada prepevam to pesem, ki so jo medtem Slovenci vzeli za 
svojo in je ponarodela, na kar sem zelo ponosna. 
 
Kako bi »Dan najlepših sanj« zvenel po prekmursko? 
 

Po kratkem razmisleku … »Ka to je den, najlepših senj, šteri trajal de za sígdar, utrip srca 
me péla ta, ge je lübezen prava in če mi što uzeme to lübezen, uzeme mi srce, li ki brez 
srca zalüblen biti se ne da.« (Smeh.) 

Regina še danes rada prepeva svojo 
pesem »Dan najlepših sanj«. 
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Ali raje pojete v knjižni slovenščini ali v prekmurščini in zakaj? Katero prekmursko 
pesem še posebej radi prepevate? 
 

»Prekmurščina mi ide lažje z jezika pa se mi zdi, ka je bole spevna.« Na enem od izborov 
za Pesem Evrovizije sem sodelovala tudi s pesmijo Ferija Lainščka z naslovom »Plave očij«.  
Pela sem v prekmurskem jeziku. Prekmurščina mi je ljubša  zato, ker mi v njej ni treba 
razmišljati. Slovenskega knjižnega jezika sem se morala namreč dobesedno naučiti, ker je 
bil to zame tuji jezik. Sicer pa zelo rada prepevam prekmursko ljudsko pesem »Ne ouri, ne 
sejaj«. 
 
Kar devetkrat pa ste nastopili tudi na Slovenski popevki. 
Katera od teh pesmi Vam je najbolj pri srcu? 
 

Kot sem vam že prej povedala, so moje pesmi moji 
otročički. Tako kot ima mama enako rada svoje otroke, 
imam tudi jaz enako rada vse svoje pesmi; je pa res, da 
tisti pesmi, ki trenutno nastaja, posvečam največ časa. 
 

Katera nagrada, ki ste jo prejeli, Vam največ pomeni? 
 

Zame je vsaka nagrada nekaj posebnega in zato vsako nagrado zelo cenim. Še vedno pa mi 
je nekako najbolj pri srcu moja zmaga na Slovenskem izboru za Pesem Evrovizije, ker so 
se takrat uresničile moje sanje iz otroštva.  
 
Kakšen je Vaš življenjski moto? 
 

Vedno rečem, da se dobro z dobrim vrača. Če so okrog mene mrki ljudje in če jim namenim 
kakšno dobro besedo, se takoj razvedrijo. Menim, da je treba na vsako stvar gledati 
pozitivno. Vem, da se v našem življenju pojavijo tudi težki trenutki; takrat si s ščepcem 
humorja in malo veselja lahko pomagamo. Bodimo pozitivni in veseli. 
 
Kaj bi za zaključno misel želeli sporočiti učencem Osnovne šole Stična? 
 
Dragi moji!  
 

Vem, da ste mladi in veseli in da se imate lepo, ampak velikokrat ste tudi obremenjeni 
zaradi šole, zaradi obveznosti, ki jih imate, zaradi skrbi, zaradi svojega izgleda, zaradi 
kakšne ljubezni, ki ni uslišana, zaradi tega, ker imate želje, ki se vam ne uresničijo. 
 

Rada bi vam povedala, da morate vedno razmišljati v smeri, da nikoli ni tako hudo, da se ne 
bi dalo urediti. Čez nekaj let boste videli, da to, kar vas je zdaj težilo, ni omembe vredno. 
Vsaka življenjska izkušnja vam bo zagotovo koristila v nadaljnjem življenju. 
 

Ne pozabite ostati vedno otrok, ker se mi zdi, da je ravno to vir pozitivne energije v 
odraslih letih. Tudi ko boste starejši, ostanite razigrani in navihani, tako kot ste sedaj! 
 

Regina  
 

 
Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Vir fotografij: arhiv OŠ Stična 
 

Regina je po srcu še 
vedno Prekmurka.
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Za Ferija Lainščka je ustvarjanje v prvi vrsti način življenja. Vse, kar počne v 
življenju, je povezano s pisateljevanjem oziroma pisateljevanje je na nek način 
povezano z vsem, kar počne. Zelo počaščeni smo, da si je kljub obilici dela vzel čas 
za nas in odgovoril na vprašanja, ki smo mu jih posredovali preko elektronske pošte. 

 
Ali nam lahko poveste kaj o svojih 
otroških letih? Od kod prihajate? 
 

Rojen sem v majhni vasi Dolenci na 
Goričkem v Prekmurju. Vas leži tik ob 
madžarski meji. To je ena najmanjših 
vasi v Prekmurju; je zelo odmaknjena. 
V času mojega otroštva je bila meja 
med tedanjo Jugoslavijo in Madžarsko 
zelo zastražena. Lahko bi rekli, da je 
bila to železna zavesa, o kateri ste se 
verjetno učili v šoli. V smeri proti 
Madžarski se ni dalo hoditi.  
 
Imate zanimiv priimek. Od kod izvira? 
 

Moj priimek izvira iz Prekmurja. V prekmurščini ga izgovorimo »Lainščák«, izvorna oblika 
priimka je torej »Lainščák«, nato so se pojavljali najrazličnejši zapisi »Láinšček«, 
Laínšček«, »Lainščák« … Moj priimek se v slovenščini izgovarja »Láinšček«. Izvira iz 
lovskega žargona. Ko lovci v Prekmurju ustrelijo enoletno divjad (merjasca ali jelena), 
pravijo, da so ustrelili »lainščáka.« 
 

Kot zanimivost naj navedem podatek, da se je moj oče pisal Lainšček, mamin dekliški 
priimek pa je bil Lajnšček. Ob poroki je mama sprejela očetov priimek, ob čemer se je 
samo »j« v njenem priimku spremenil v »i«. 
 
Kakšno je bilo Vaše otroštvo? Kaj ste najraje počeli kot otrok? 
 

Zgodnje otroštvo sem večinoma preživel zunaj, predvsem zato, ker sem od 4. leta naprej 
z očetom odhajal v službo na cesto. Moj oče je bil namreč cestar na makadamskih cestah 
med vasmi Dolenci, Šalovci in Domanjševci, popoldneve pa sem večinoma preživljal na 
pašnikih. Moje otroštvo je bilo zelo zanimivo; veliko časa sem preživel v naravi. 
 
Imate kakšnega brata ali sestro? 
 

Imam sestro, ki je od mene starejša 18 let. Živi v Ljubljani. Med nama je velika starostna 
razlika, ker sta me starša dobila, ko sta bila že starejša in me nista več pričakovala. V 
pesniškem jeziku bi lahko rekel, da sem na svet prišel nenaročen oziroma nepričakovan, 
kar pa ni kasneje vplivalo na moje življenje. 

FERI LAINŠČEK, PESNIK PREKMURSKIH RAVNIC 
ČE VELIKO BEREŠ, RAZUMEŠ SVET OKOLI SEBE. 

Feri Lainšček 
Avtorica slike: Nika Hölcl Praper 
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Kakšne spomine imate na svoje starše? Ali sta bila stroga? 

Moja starša nista bila stroga. Oče me ni niti enkrat udaril, 
čeprav je bilo to v tistih časih v drugih družinah zelo v navadi. 
Zaradi tega sem ga vedno ubogal na besedo. 
 

Kje ste obiskovali osnovno šolo? 
 

Od 1. do 4. razreda sem osnovno šolo obiskoval v domači vasi, 
potem pa sem šolske klopi gulil na matični šoli v 5–6 kilometrov 
oddaljenem kraju Šalovci, kamor smo se vozili z avtobusom.  
 
Kakšni so Vaši spomini na osnovnošolska leta? 
Ali nam lahko morda zaupate kakšno anekdoto iz 
mladostnih let? 
 

Moji spomini na osnovno šolo so pravzaprav zelo lepi, ker sem bil dober učenec in ker sem 
veliko bral. Moja strast do branja se je pojavila že v prvem razredu, ko sem se naučil brati. 
Navdušeno sem prebiral knjige, ker sem bil že takrat prepričan, da so vse skrivnosti tega 
sveta zapisane v knjigah in da če bom veliko bral, bom razumel svet okoli sebe. 
 

Spomnim se, da sem do tretjega razreda prebral vse knjige iz šolske knjižnice. Nato mi je 
učiteljica prinašala knjige, ki si jih je zame sposodila v matični knjižnici, za kar sem ji še 
danes zelo hvaležen.  
 

Kateri predmet ste imeli najraje? 
 

Že v osnovni šoli sem začutil, da sem talentiran na več področjih. Kot osnovnošolec sem 
rad bral knjige in pisal pesmi, zato sem imel zelo rad slovenščino, uspešen pa sem bil tudi 
pri likovnem pouku (zelo rad sem portetiral). Prav tako mi je dobro šla matematika. Ker me 
je zanimal tudi tehnični pouk, sem obiskoval modelarski krožek in izdeloval jadralna letala. 
S svojimi izdelki (modeli) sem večkrat sodeloval na raznih modelarskih tekmovanjih. 
 
Ali so bili v tistih časih učitelji zelo strogi? Kakšne so bile kazni za učence, ki niso 
upoštevali pravil šolskega in hišnega reda? 
 

Včasih so bili učitelji zelo strogi in so še lahko tepli učence. Če so bili učenci med poukom 
nemirni ali če so se učitelju zamerili, so kaj hitro dobili kakšno klofuto. Ker sem bil priden 
učenec, sem jih od učitelja dobil le dvakrat ali trikrat. 
 
Kam Vas je vodila pot po končani osnovni šoli? Katero srednjo šolo ste obiskovali? 
 

Po končani osnovni šoli sem obiskoval gimnazijo v Murski Soboti. Med tednom sem živel v 
dijaškem domu, vikende pa sem preživljal doma. 
 
Pot Vas je nato vodila v Ljubljano. Katero fakulteto ste nato obiskovali? 
 

Študiral sem novinarstvo. Zelo zgodaj sem se zaposlil na Radiu Ljubljana (ki se je kasneje 
preimenoval v Radio Slovenija), kjer sem opravljal delo novinarja – novičkarja v dnevno-
informativnem programu. Tam sem si nabral veliko izkušenj, ki so mi kasneje v življenju 
prišle zelo prav. 
 

Feri Lainšček 
Vir slike: 

https://img.discogs.com/BeziXiEyL5uU1BVAdFN
SzAUIH9c=/fit-

in/300x300/filters:strip_icc():format(jpeg):mo
de_rgb():quality(40)/discogs-images/A-1319168-

1520118126-9957.jpeg.jpg. Dostopno: 19. 10. 
2019 
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S čim se sedaj preživljate?  

Že od leta 1983 se preživljam kot samostojni ustvarjalec. Ko sem opustil delo novinarja, 
sem se pričel preživljati s pisateljevanjem. Pišem knjige, filmske scenarije, besedila za 
popevke in druge glasbene oblike, dramska besedila, radijske igre … Sem svobodni 
književnik in tak način dela mi je pisan na kožo. 
 

Kdaj je v Vas pričela zoreti želja po literarnem izražanju? 

Že kot osnovnošolec sem napisal veliko pesmi, prav tako pa sem bil dober v pisanju spisov. 
Sodeloval sem na številnih literarnih natečajih in za svoje literarne izdelke dobil veliko 
priznanj in nagrad.  
 

Kakšen je bil naslov Vašega prvega romana? Kako so ga 
sprejeli bralci? 

Moj prvi roman nosi naslov »Peronarji«. Sprva je bil v 
nadaljevanjih objavljen v reviji Teleks, kjer so ga bralci zelo lepo 
sprejeli, kasneje pa je bil natisnjen v knjigi in razprodan kot 
velika knjižna uspešnica. Že s prvim romanom sem se uveljavil in 
zaslužil veliko denarja. V tistih časih so bili avtorski honorarji 
precej višji od današnjih.  
 

Ali raje pišete romane, pesmi ali dramska besedila? 

Pišem po navdihu. Včasih raje pišem prozo, včasih poezijo, drugič 
dramska besedila. Pisanje romana terja več časa, za to potrebujem 
tudi eno leto, medtem ko je poezija stvar kratkega navdiha. 
 

 
 
Katero Vaše literarno delo Vam je najbolj pri srcu? Pravite, da ustvarjanje za Vas ni 
poklic, temveč način življenja. Od kod črpate ideje/navdih za tkanje Vaših verzov? 
Kdo je Vaša pesniška muza? 
 

Ustvarjanje je v prvi vrsti način življenja. Vse, kar počnem v življenju, je povezano s 
pisateljevanjem oziroma pisateljevanje je na nek način povezano z vsem, kar počnem. Zato 
je to, kar sem ustvaril, na nek način moja duhovna biografija. V svojih delih se lahko 
prepoznavam, čeprav ne gre v vseh primerih za avtobiografska dela. Navdih je v prsih, 
navdih je v nas, ideje pa so okoli nas. Ideje so zmeraj v zraku. Če pravočasno dvignemo 
roko, ko zagledamo kakšno idejo in jo prvi ugrabimo, je naša. Če pa tega ne začutimo 
oziroma nismo dovolj spretni, potem zamudimo priložnost in to idejo pograbi kdo drug. 
Moje ustvarjanje in vsakdanje življenje sta zelo povezana. Ne zamišljam si več dneva, ko 
ne bi zapisal vsaj nekaj besed ali kakšne literarne misli. 
 
 
Koliko časa mine od ideje do zaključka pisanja romana? 
Pri meni pisanje romana poteka v dveh obdobjih. Devet mesecev namenim zorenju idej in 
pripravi na vstop v pisanje romana, nato sledi še devetmesečno ustvarjanje romana (včasih 
več). 

Naslovnica romana 
Peronarji 

Vir slike: 
https://www.sanje.si/media/catalog/produ
ct/cache/2/small_image/1200x630/9df78
eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/e/per

onarji.jpeg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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V Vaših delih velikokrat nastopajo Romi. Kako to, da jih pogosto vključujete v svoja 
dela? Kaj Vas na njih pritegne? Kaj imate skupnega? 
 

Imel sem srečo, da sem Rome spoznal že v zgodnjem otroštvu. Poleg naše vasi je bil manjši 
zaselek Mali Šalovci, v katerem je takrat živelo veliko Romov. Mama mi je dovolila, da sem 
se hodil igrat v romsko naselje. Romov se nisem bal. Ravno nasprotno. Z romskimi otroki 
sem navezal veliko prijateljskih stikov, saj sem že zelo zgodaj spoznal, da je drugačnost 
drugačna. Kar je drugačno, ni nujno, da je slabo. Romi so zadnji narod v Evropi, ki se še ni 
povsem prepustil sodobnemu času. Niso podlegli novodobnemu normiranju, sankcioniranju, 
evidentiranju, ampak v sebi ohranjajo čut po svobodi, kar me zelo navdihuje. Tudi sam sem 
človek, ki postavlja svobodo zelo visoko na vrednostni lestvici in na nak način tako tudi 
živim.  
 
Po vaših delih je bilo posnetih tudi nekaj filmov. Od kod ideja za roman »Petelinji 
zajtrk?« 
 

Po mojih romanih je posnetih šest filmov. Film »Petelinji zajtrk« je posnet po istoimenskem 
romanu, njegov glavni lik pa je resnična oseba, ki sem jo imel čast spoznati v avtomehanični 
delavnici, v katero sem vozil svoje vozilo na popravilo. 
 
Tudi veliko Vaših pesmi je uglasbenih. S katerimi glasbeniki/glasbenimi skupinami 
sodelujete? 
 

Do sedaj sem sodeloval s številnimi glasbeniki in 
glasbenimi skupinami.  Zadnjih nekaj let 
intenzivno sodelujem s pevko Ditko, ki je tudi 
izvrstna skladateljica in glasbenica ter odlična 
kitaristka. Skupaj z očetom sta uglasbila 
številne moje pesmi. Skupaj prirejava koncerte 
za odrasle in za mlade. Z Ditko sodelujeva pri 
projektu »Ne bodi, kar nisi«. Gre za uglasbeno 
poezijo za mlade. Veliko nastopava po osnovnih 
šolah. Ta projekt je nastal na podlagi moje 
pesniške zbirke, ki nosi naslov »Ne«. 
Mladim sporočava, da je zamolčani »ne« nevaren za  
dušo in telo. Gre za angažirano poezijo za mlade. 
Sicer pa je na SAZAS-U zabeleženih že 
več kot 400 mojih uglasbenih pesmi. 
 

 
Kateri svoji pesmi najraje prisluhnete? 
 

Najraje prisluhnem pesmi, ki je nastala zadnja. Tudi na nastopih izbiram pesmi, ki jih 
interpretiram po trenutnem navdihu. Menim, da je to najbolj prav. 
 
Na katero literarno nagrado ste še posebej ponosni? 
 

Ker sem nagrade prejel dovolj zgodaj, jih kasneje drugim nisem zavidal. Ravno zaradi tega 
imam do nagrad poseben odnos. Prejetih nagrad sem zelo vesel, nerad pa se z njimi hvalim. 
 

Ditka in Feri Lainšček 
Vir slike: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/UiTlBe4PtC9e28H
B7V0xfAeL0hBPGbDVEeM_x4qxDhXbMD1Xdj-

p7EPqxT0qIGR6I6kFRnf6fm1GbxcXSv0JUjBF6SH8TOR8Y7
K66rRVEGMM. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Kaj sicer še radi počnete v svojem prostem času?  

 

Zjutraj in zvečer se odpravim na sprehod v murskosoboški 
park s svojim dvanajstletnim psom Goldijem, pogosto pa 
zahajam k reki Muri, ki je zame nek poseben prostor. Imam 
občutek, da me voda očisti. Tam je mir, prostor za meditacijo 
in polnjenje baterij. 
 
Kdo je Vaš literarni vzornik? 
 

Sam nisem imel nobenih vzornikov. Vsak literarni ustvarjalec 
je neponovljiv. Pisatelj, pesnik, dramatik mora biti izviren 
(unikaten), drugače ne bo uspel. 

 
Če bi morali sebe opisati s tremi besedami, kako bi se 
predstavili? 
 

Najvišje na moji vrednostni lestvici so svoboda, ljubezen, pravica. Ravno to, da sledim tem 
temeljnim vrednotam, me najbolj označi. Rad imam ta svet, ljubim svobodo in nosim v sebi 
empatijo, ki je pogoj za pravičnost. 
 

V čem je Prekmurje posebno, edinstveno? Na kaj ste kot Prekmurec najbolj ponosni? 
 

Prekmurje je naša ravnica, je naša Panonija, je svet, sicer majhen, je drugačen od drugih 
slovenskih pokrajin. Je majhen del panonske obsežne ravnice, ki je ravno dovolj velik, da 
ima človek v sebi panonski sentiment, to občutenje človeka z ravnice, zaradi česar je v 
nekih odtenkih drugačen  in se razlikuje od npr. alpskega sentimenta. V panonski ravnici si 
mravljica, se zavedaš svoje majhnosti, nebo je daleč. Vse, kar pogledaš, je daleč. S tem 
pridobiš posebno razpoloženje in odnos do sveta, zaradi katerega se ne razlikuješ od drugih 
ljudi, si pa drugačen. 
 
Ali so Prekmurci res melanholični? 
 

Sodim med ustvarjalce, pri katerih je to, kar običajno opisujemo z izrazom »genius loci«, 
zelo izrazito. Obstajajo seveda tudi pisatelji, katerih dela ne razkrivajo, od kod prihajajo, 
in to za njihovo literaturo niti ni bistvenega pomena. Meni pa je ta panonski sentiment 
vsekakor lasten in je vsaj v nekaterih mojih delih tudi zelo prepoznaven. Gre pač za nekaj, 
kar je moj prijatelj v šali poimenoval stepska melanholija, meni pa se je zdela »diagnoza« 
tako pronicljiva, da sem se je kar oprijel, saj ne poimenuje le vpliva vremenskih razmer na 
pisateljevanje, ampak tudi prepoznavanje duha tega okolja.  
 
Kaj torej res lahko vpliva na osebnost človeka z ravnice? 
 

Verjetno daljave in vse druge razsežnosti ravnice. V ravnici je zmeraj vse daleč, nebo je 
visoko in človek se s perspektive mravlje morda bolj zaveda svoje majhnosti. Tako 
občutenje je zagotovo sooblikovalo značaj ljudi iz ravnice. Prepričan sem namreč, da ljudje 
z ravnice zares obstajamo in da smo v nekih odtenkih svoje duše drugačni, recimo od ljudi 
s hribov, gora ali morja.  Zato se mi zdi, da ko mi rečejo, da sem prekmurski pisatelj, niso 
dovolj natančni. Verjetno se ne zavedajo, da je Prekmurje pravzaprav le delček Panonije, 
ki je seveda veliko večja ravnica, taka ravnica, ki je peš ne moreš nikoli do konca prehoditi. 
To je pravzaprav tista ravnica, ki me zanima, vznemirja in navdihuje.  

Feri Lainšček s 
psičkom Goldijem 

Avtor slike: Šimen 
Zupančič 
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Kaj bi sporočili učencem Osnovne šole Stična? 
 

Spoštovani učenci OŠ Stična! 
 
Še naprej ostanite divji v srcu. Ne dovolite, da bi vas povsem ukrotili, da bi vas do konca 
evidentirali, normirali, ukleščili v družbo, ki vam ne bi dala dihati. Samo eno življenje imamo. 
Želim vam svobodno življenje. 

                                                           Feri Lainšček 

 

 

 

  

 

Vir slike:  
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-

8/15384467_1162974500486456_5726126723090334031_o.jpg?_nc_
cat=106&_nc_sid=2d5d41&_nc_ohc=9-

ODp4f1DqgAX_OY9ZB&_nc_ht=scontent-frt3-
1.xx&oh=ed27b5b43421239c164f28460cc00734&oe=5E98E498. 

Dostopno: 19. 10. 2019 

Vir slike:  
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8AX8Q96nV&_nc_ht=scontent-frt3-
2.xx&oh=134be7b0a6111fddef88c95e7cac7a07&oe=5E95CF
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Prav gotovo so cimbale zaščitni znak prekmurske ljudske glasbe. Med ljudi, ki 
ohranjajo tradicionalno prekmursko glasbo, sodi tudi cimbalist Andi Sobočan, ki se je 
igranja na cimbale učil pred mnogimi leti pri znanem mojstru Mišku Baranji, sedaj pa 
poučuje v Glasbeni šoli Beltinci. 
 
 
Ali se nam lahko najprej na kratko 
predstavite?  
 

Rodil sem se in živim v Murski Soboti. 
 
Kaj ste po izobrazbi?  
 

Po izobrazbi sem učitelj glasbe.  
 
S čim se poklicno ukvarjate? 
 

Učim v Glasbeni šoli Beltinci.  
 
 
Kdaj ste začutili željo po igranju 
na cimbale? Kaj Vas je pritegnilo 
na cimbalah? 
 

Moj učitelj cimbal je imel gostilno 
in vedno, ko smo s starši hodili na 
koline, so tam igrali na violino, violo, 
harmoniko ter seveda cimbale. Že 
kot majhnega otroka me je vedno 
privlačil zvok cimbal in prebiranje 
tonov s palicami, ki jih je držal 
mojster Miško Baranja. Vedno sem 
govoril, da bi se tudi jaz tega 
inštrumenta učil. Čez nekaj časa je Miško rekel staršema, naj me pripeljeta, da bova 
poskusila. 
 
Koliko ste bili stari, ko ste pričeli igrati na cimbale? 
 

Imel sem 9 let, ko me je Miško začel učiti igranja na cimbale. V glasbeni šoli sem obiskoval 
nauk o glasbi in vsako leto me je prišla ocenit komisija iz glasbene šole. Tako sem končal 
glasbeno šolo v Murski Soboti. 
 

 

CIMBALIST ANDI SOBOČAN 
 

DO SEDAJ ŠE NISEM NAŠEL NOBENE STVARI, KI BI MI LAHKO DAJALA 
TAK OBČUTEK BOŽANSTVENOSTI, KAKOR JE GLASBA, POSEBNO, ČE JO 

SAM KROJIM. 

Andi Sobočan 
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 

Andijevi prvi glasbeni začetki 
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 
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Kako je potekala prva šolska ura igranja na cimbale? 
 

Hmmm … Kolikor se spominjam, je bila prva učna ura namenjena bolj spoznavanju 
instrumenta in načinu, kako se držijo palice. Spominjam se, da je bila »Marko skače« prva 
pesem, ki sem se je učil. 
 
Ali se je težko naučiti igranja na cimbale?  
 

Igranje na cimbale je res nekoliko težje od nekaterih inštrumentov, ampak če se vadi in 
vestno dela, ni večjih težav. 
 
Kje ste imeli svoj prvi nastop? Kakšen je bil odziv gledalcev/poslušalcev? 
 

Moj učitelj Miško Baranja je igral v skupini »Kociper – Baranja banda«, ki je spremljala 
folklorno skupino iz Beltinec. Moj prvi nastop je bil med enim od nastopov folklorne skupine 
v vojašnici. Med spletoma, ko so se plesalci preoblačili, sem zaigral. Baje je moj nastop 
spremljalo od 2000 do 2500 vojakov. Meni se je zdelo, da jih je bilo čez 5000, 
najverjetneje zaradi strahu. 
 
Ali nam lahko, prosim, predstavite 
cimbale? Od kod izvirajo? 
Cimbale so glasbilo trapezaste 
oblike, na katerem so razpete 
strune. Število strun je odvisno od 
same velikosti inštrumenta. Na 
mojih je 137 strun in imajo razpon 
4,5 oktave. To je kromatičen 
inštrument, na katerega se udarja z 
lesenima palicama, ki sta na koncu 
oviti z vato in sukancem. 
 

Cimbale izvirajo z Bližnjega vzhoda, 
najverjetneje iz Perzije. Glasbilo, 
imenovano »santir« oz. arabsko 
»qanun«, se je razširilo v Evropo z 
arabskimi ekspanzijami. V Evropi jih 
zasledimo od 11. stoletja, na 
Slovenskem pa od druge polovice 15. 
stoletja.  
 
 
V 18. stoletju so bile cimbale zelo popularne, zahvaljujoč Pantaleonu Hebenstreitu, ki je 
leta 1704 predstavil na novo konstruirane velike cimbale na dvoru Ludvika XIV. Ta 
inštrument so poimenovali »pantaleon«. Na saškem dvorcu je doživel takšen uspeh, da so 
virtuozi, ki so igrali nanj, prepotovali Evropo. 
 

V 19. stoletju so se cimbale še naprej razvijale. Za Evropo je pomemben razvoj cimbal na 
Madžarskem, ko je v Budimpešti Jósef V. Schunda v 70. letih 19. stoletja izdelal velike 
cimbale, ki stojijo na nogah, in dodal dušilce strun, ki se aktivirajo z nožnim pedalom. 
Povečal se je tudi obseg na štiri in pol oktave. Ravno zaradi tega tudi večina ljudi misli, da 
cimbale izvirajo z Madžarske. 

Cimbale izvirajo z Bližnjega vzhoda 
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 



74  

  

Tako se danes imenujejo cimbale v 
drugih državah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Država Poimenovanje za 

cimbale 
 Država Poimenovanje za cimbale

Belorusija cymbaly (цымбалы)  Latvija 
 

cimbole 

Bolgarija tsimbal (цимбал)  Mongolija Joqin 

Kitajska yangqin  Nizozemska  cimbaal 

Hrvaška cimbal, cibule  Poljska cymbały 

Češka cimbál  Romunija  țambal 

Anglija hammered dulcimer  Rusija tsymbaly (цимбалы) 

Francija Cymbalum 
 

 Srbija cimbalo (цимбало) 

Gruzija tsintsila  Slovaška 
 

cimbal 

Nemčija Zymbal, Hackbrett  Slovenija cimbale 

Grčija sandouri, santouri 
(σαντούρι) 

 Švedska hackbräde 

Madžarska cimbalom  Tajska  khim (ขมิ) 

Indija santoor  Turčija santur 

Iran santur  Ukrajina tsymbaly (цимбали) 

Irak 
 

santur  Uzbekistan  
 

chang 

Italija zimbalon  Vietnam 
 

tam-thap-luk 

Koreja 
 

yanggeum    

 

Cimbale  
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 
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Kako bi opisali to glasbilo?  
 

Cimbale so resnično čaroben instrument, igranje pa se tehnično malo razlikuje od igranja 
ostalih inštrumentov. Imajo pomirjujoč zvok in v kombinaciji z akordi zvenijo kar 
neverjetno. Če pri tem upoštevamo še dinamiko igranja, zvenijo prav božansko. 

 
Koliko kilogramov tehtajo? 

 

Cimbale, na katere igram, tehtajo 98 kg.  
 

Kako poteka igranje na cimbale?  
 

Na cimbale se igra tako, da se s palicama udarja po strunah, ki dajo zvok. 
 

Koliko časa potrebujete pred nastopom za 
uglaševanje strun? 
 

Cimbale uglašujem približno 1,5 do 2 uri in 
pred nastopom popravim, če se je kaj 
razglasilo. 

 
Kje izdelujejo tovrstne inštrumente? 
 

Po mojih informacijah cimbale izdelujejo na 
Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v 
Romuniji, majhne cimbale tudi na Hrvaškem, 
verjetno pa še kje. 

 
Koliko denarja je treba odšteti za 
cimbale? 
 

Hmmm … to je odvisno od tega, kakšne 
naročimo. Za šolsko izvedbo približno 1500 
do 4000 €, za koncertno izvedbo pa tja do 
15.000 €. 

 
Katere zvrsti glasbe se lahko igra na 
cimbale? 
 

Na cimbale se lahko igra vse zvrsti glasbe, od 
klasike do težkega rocka.  
 

 

Zvok in melodika cimbal sta prava paša za ušesa. Katere prekmurske plese se lahko 
pleše ob spremljavi na cimbale? 
 

Ob spremljavi na cimbale se lahko pleše vse prekmurske plese, npr. sotiš, šamarjanko, 
čindaro itd. 
 
 
 

Andi uglašuje cimbale 1,5 do 2 uri. 
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 
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Cimbale so že od nekdaj zaščitni znak prekmurske ljudske glasbe. Kdo je v preteklosti 
poučeval mlade cimbaliste? 
 

Mlade cimbaliste je poučeval Miško Baranja, k nam pa so hodili poučevat ta inštrument tudi 
neki Madžari. 
 
Kje so si potencialni cimbalisti na 
Slovenskem v preteklosti pridobivali 
»igralnih/glasbenih« veščin? 
 

Veliko cimbalistov je bilo samoukov, 
predvsem Romov, nekateri pa so 
hodili in končali šolanje vse od 
Čakovca, Prage, Budimpešte … 

 
Koliko let že poučujete cimbale na 
Glasbeni šoli Beltinci? 
 

Na Glasbeni šoli Beltinci poučujem že 
od njene ustanovitve. 
 
 
Ali se učijo igranja na cimbale tudi v kateri drugi slovenski glasbeni šoli? 
 

Kolikor je meni znano, je v Sloveniji edina glasbena šola, kjer se lahko poučuje cimbale, v 
Beltincih.  Močno upam, da se ga bo poučevalo tudi drugod.  
 
Koliko učencev ste že naučili igrati na cimbale? Ali je med njimi tudi kakšna ženska? 
 

Do sedaj sem naučil 12 učencev in nekateri so uspešni v različnih zasedbah; seveda so med 
njimi tudi ženske.  
 
Pred leti ste uredili in izdali slovenski učbenik za igranje na cimbale. Kaj Vas je gnalo 
k temu, da ste se lotili urejanja ter izdaje slovenskega učbenika za igranje na cimbale? 
 

Za pisanje učbenika sem se odločil, ker Slovenci nismo imeli nobene knjige oz. učbenika za 
igranje cimbal. Prav tako nismo imeli nobenega gradiva, ki bi omogočalo, da se na 
sistematičen način pridobi potrebno znanje za igranje cimbal. Iz lastnih izkušenj sem videl, 
da med ljudmi narašča zanimanje tudi za ta inštrument. Tudi s splošnega vidika 
izobraževanja je bila potreba, da se izda slovenski učbenik, da ne bomo odvisni samo od 
tujega gradiva in literature, da učenci ne bi bili prikrajšani ali zapostavljeni, torej da se 
lahko med samim učenjem naučijo tudi domače pesmi oz. viže. Znani madžarski skladatelj 
Zoltán Kodály je zapisal: »Vsakomur je najbližja tista glasba, na katero se je njegovo uho 
navadilo v zgodnjem otroštvu.« 
 
S katerimi glasbenimi skupinami oz. pevci ste sodelovali v preteklosti oz. sodelujete 
danes? 
 

Glasbenih skupin in pevcev, s katerimi sodelujem ali sem v preteklosti sodeloval, je kar 
precej. Ne bom jih našteval, ker bom zagotovo koga izpustil. Sedaj aktivno sodelujem pri 
naslednjih skupinah: Marko banda, Prašnati in Beltinška banda, s katero spremljamo Vlada 
Kreslina. 

Andi Sobočan sodeluje s številnimi glasbeniki. 
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 
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Ali nastopate samo v Sloveniji? Vas je kdaj glasbena pot 
zanesla v tujino? 
 

Razen doma oz. v Sloveniji sem nastopal še v Argentini, 
Urugvaju, na Japonskem, v Avstraliji, Avstriji, Grčiji, Latviji, 
na Madžarskem, v Nemčiji, Italiji, Belgiji, Makedoniji, Srbiji 
… 
 
Kako je z zanimanjem za igranje cimbal v Sloveniji in v 
tujini?  
 

V preteklosti je v tujini, predvsem na Madžarskem, Češkem, 
Slovaškem in v Romuniji, bilo veliko večje zanimanje za 
igranje cimbal, kakor je sedaj. Z veseljem pa povem, da je v Sloveniji iz leta v leto vse več 
zanimanja za ta inštrument. 
 
Ali tudi Vaša hčerka igra na cimbale? 
 

Moja hčerka zaenkrat ne igra cimbal. 
 
Kaj sicer radi počnete v prostem času? 
 

V prostem času vadim, se ukvarjam z vinogradništvom, organiziram druženje s prijatelji, 
rešujem križanke, hodim na koncerte in kulturne dogodke. 
 
Kaj Vam pomeni igranje na cimbale? Kaj občutite, ko igrate na cimbale? 
 

Obožujem glasbo, zato mi igranje inštrumenta daje posebno zadovoljstvo. Ko se zaslišijo 
sozvočja tonov z raznimi harmonijami, občutim nekaj, kar je z besedami težko opisati. To, 
da lahko ustvarjam nekaj, kar me razveseljuje, pomirja, skratka osrečuje, obenem pa to 
zadovoljstvo lahko delim z drugimi, je čaroben občutek. Do sedaj še nisem našel nobene 
stvari, ki bi mi lahko dajala tak občutek božanstvenosti, kakor je glasba, posebno, če jo 
sam krojim. 
 
Katero melodijo najraje zaigrate na cimbale? 
 

Nimam kakšne posebne melodije, ki bi mi bila najbolj pri srcu. Včasih je ena, drugič spet 
druga, vse je odvisno od razpoloženja.  
 
Kakšna je Vaša želja/kakšni so Vaši načrti za prihodnost? 
 

Željo imam, da bi vsaj dva moja učenca naprej učila cimbale. Sicer pa načrte za prihodnost 
delam sproti, tako da kaj dosti ne načrtujem vnaprej. Tako je manj možnosti za spodrsljaje 
in razočaranja. (Smeh.) 
 

Kaj bi radi sporočili učencem OŠ Stična? 
 

Spoštovani učenci OŠ Stična! 
 

Učite se, pridobite čim več znanja, da boste lahko delali tisto, kar imate radi, kar vas 
zadovoljuje in osrečuje, kajti samo tako boste srečni in uspešni. 

Andi Sobočan 
 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

Andi Sobočan  
Vir slike: osebni arhiv Andija Sobočana 
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Med znane prekmurske osebnosti spada tudi Miki Muster – 
pionir slovenskega stripa. Izredno počaščeni smo, da si je za 
nas vzela čas njegova vnukinja Maša Muster, ki je z nami delila 
spomine na svojega deda, s katerim je preživela veliko lepih 
trenutkov. 

 

Ste vnukinja Mikija Mustra, znanega slovenskega ilustratorja, 
striparja in animatorja. Kakšni so Vaši spomini na dedka? Ali 
ste z njimi preživeli veliko lepih trenutkov?  
 

Moji spomini na dedija se začno šele tam okrog mojega sedmega 
leta, saj je prej večino časa preživel v Nemčiji. Seveda sva potem 
v mojem otroštvu precej časa preživela skupaj, sploh med 
poletjem, ko sem z babi in dedkom nekaj tednov letovala na 
morju. 
 
Kaj ste kot otrok najraje počeli z dedkom? 
 

Plavala – in seveda risala. Ko je dedi risal za naročnike, sem tudi jaz dobila svoj list in 
vodenke, pa sva na terasi na morju skupaj ustvarjala. No, seveda je prišla na koncu tudi 
kritika, seveda dobronamerna.  
 
Ali Vam je dedek kdaj pripovedoval o svojem otroštvu v Prekmurju? O čem je kot 
otrok sanjal? 
 

O otroštvu dedek ni rad veliko govoril, morda tudi zato, ker ga je zaznamovala vojna in je 
bil to za njegovo družino težek čas. O tem, kako si je že kot otrok v kinu ogledal 
Sneguljčico in sedem palčkov ter se odločil, da bo ustvarjal risane filme, pa je sam 
spregovoril v nešteto intervjujih. Prav to so bile že njegove otroške sanje.  
 
Kaj je Vašemu dedku pomenilo Prekmurje? Ali se je rad vračal v svoj rojstni kraj? 
 

Dedek je bil na Prekmurje izredno navezan. Zdi se, da so korenine, ki jih Prekmurci 
poženejo ob rojstvu, še nekoliko močnejše, kot bi to lahko dejali za kakšne druge regije. 
Vedno se je rad vračal v rodne kraje in spremljal, kaj se v njih dogaja pa tudi mnoge 
družinske obletnice in rojstne dni smo praznovali prav tam. Nenazadnje je v pozni starosti 
postal tudi častni občan Murske Sobote, na kar je bil še posebej ponosen.  
 
 
 
 

MAŠA MUSTER, VNUKINJA LEGENDARNEGA 
MIKIJA MUSTRA 

 
 

MOJ DEDEK JE BIL IN BO VEDNO NAŠ VZOR ZA USPEH, KI GA LAHKO 
PRINESETA STRAST DO DELA IN AMBICIOZNOST – Z ROKO V ROKI S TRDIM 

DELOM. 

Maša Muster 
Vir slike: 

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-
9/13094383_10208982689182135_13942616
20631793336_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=13
bebb&_nc_ohc=LMl_sUAazxMAX_0pmS3&_nc

_ht=scontent-amt2-
1.xx&oh=45f115948882a6c9c508dc952630a5f

c&oe=5EFD427F. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Ali Vas je dedek naučil tudi kakšno prekmursko besedo? Katero? 

Ah, prepričana sem, da me je naučil, ampak žal sem jih tudi pozabila. Z menoj so ostala le 
še domača imena njegovih kulinaričnih mojstrovin, saj je rad pripravljal svoje priljubljene 
prekmurske jedi.  
 

Od kod dedkov vzdevek (ime) Miki? 
 

Hm, baje so v Prekmurju kar vsi Nikolaji – Mikiji. O tem se sicer sama nisem nikdar osebno 
prepričala, ampak če je tako rekel dedi, bo že držalo.  
 
Kdo je bil največji dedkov vzornik? 
 

Vsaj v njegovem otroštvu je bil to vsekakor Walt Disney in prav on je bil tudi tisti, zaradi 
kogar je dedija vleklo v Ameriko. No, prepričana sem, da je kasneje v karieri sodeloval tudi  
z mnogimi drugimi umetniki, ki so mu predstavljali vzor, prav tako, kot je danes verjetno 
on vzor mladim, nadobudnim ustvarjalcem.  
 
Vaš dedek je poleg risanja stripov počel še 
marsikaj. S čim se je preživljal? 
 

Dedi je imel to veliko srečo, da je bila njegova 
največja ljubezen vedno tudi njegov posel. Mislim, 
da v življenju, razen z risanjem, snemanjem ali 
ilustriranjem, denarja ni nikdar služil kako 
drugače. No, morda je tu in tam oblikoval še kakšen 
kip, ampak kakšne druge službe pa ni imel nikdar.  
 
Služboval je tudi v tujini. Kako to, da se je  
odločil zapustiti rodno Slovenijo in si denar služiti 
v drugi državi? 
 

Mislim, da je bil glavni razlog takratna politična in gospodarska klima v Jugoslaviji, ki ni 
omogočala toliko svobode pri ustvarjanju in je tudi omejevala zaslužke posameznikov. V 
Nemčiji je imel pri obojem bolj proste roke, obenem pa tudi več zanimivih projektov, do 
katerih sicer verjetno ne bi prišel.  
 
Morda veste, od kod dedku ideja za znane stripe o dogodivščinah Zvitorepca, Trdonje 
in Lakotnika? 
 

Vem, da so ga prvotno navdihnile basni, v katerih so tipične karakterne vloge igrale 
prebrisane lisice in požrešni volkovi, Trdonja je kot zadnji od trojice prišel nekoliko 
kasneje. Bistveno več kot to pa dedi ni nikdar povedal, morda je bil mnenja, da malo 
skrivnostnosti ne škodi.  
 
Ali ste tudi Vi radi prebirali dedkove stripe? 
 

Ne samo, da sem jih rada prebirala, še vedno jih rada prebiram in komaj čakam, da moji 
otroci še nekoliko odrastejo, da jih bomo prebirali skupaj. Verjetno ni dedkovega stripa, 
ki ga ne bi znala na pamet. 
 
 

Miki Muster 
Vir slike: 

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/740xX/2018/05/08/a1cb9901a9a2badca12af59689c
263bf/5af1927752a56/a1cb9901a9a2badca12af59689c263

bf.jpeg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Vaš dedek je bil tudi animator? Katera njegova animacija Vam je (bila) najbolj pri 
srcu? 
 

Najbolj simpatični so mi bili njegovi oglasi, morda še posebej izstopata tisti za Jelovico in 
za nogavice Polzela. Med drugimi ustvarjalnimi deli mi je še posebej všeč Medexova 
čebelica.  
 
Ali je bil pri svojem delu zelo samokritičen? 
 

Samokritičnost je bila verjetno ena ključnih vrlin, 
zaradi katerih je bil dedek tako uspešen. Za uspeh je 
poleg talenta namreč potrebno tudi, da znamo lastno 
delo kritično ovrednotiti in popraviti morebitne 
napake. Spomnim se, kako potrpežljivo, črto za črto, 
potezo za potezo je dedek mesece in mesece pomagal 
popravljati robove neštetih stripovskih risbic, ko so 
se dogodivščine priljubljene trojice pripravljale za 
ponatis. Nič ni smelo biti manj kot popolno.  
 
Ali Vas je kdaj prosil za iskreno mnenje o svojem 
izdelku/delu? 
 

Ne, njegovih del nisem nikdar ocenjevala, pa ne zato, 
ker mi dedek ne bi zaupal, ampak ker je bilo že od 
mojih mladih let jasno, da njegovega talenta žal nisem 
podedovala. Ga je pa vedno zanimalo, kaj sem mislila 
o njegovih televizijskih nastopih, verjetno je že takrat 
vedel, da bom poslovno končala v marketinških vodah.  
 
Kot smo zasledili iz medijev, zase pravite, da niste podedovali dedkovega slikarskega 
talenta. Ali morda Vaš oče v sebi skriva slikarsko žilico? 
 

Moj oče Miklavž je absolutno fantastičen slikar in karikaturist, ki je tudi sam ustvaril kar 
nekaj umetnin, vendar bolj za prijatelje in znance, ljubiteljsko. Upam, da je umetniški 
talent, ki se pretaka po krvi Mustrov, preskočil samo mene in se bo morda ponovno pokazal 
pri mojih otrocih. 
 
Katere talente v sebi skrivate Vi? Baje da ste bili zelo uspešni v igranju biljarda. 
Nam lahko, prosim, poveste kaj o tem? 
 

Biljard je bil dolga leta neločljiv del mojega življenja, od rojstva otrok pa ostaja bolj hobi 
za kakšno prosto urico, ki jo najdem poleg vseh drugih obveznosti. Biljard je v moje 
življenje pripeljal partnerja Matjaža Demšarja, tako da se je pri meni zaradi tega športa 
res spremenilo marsikaj.  
 

Ali je tudi Vaš dedek rad igral biljard? 
 

Nikdar ni pokazal kakšnega velikega zanimanja, bi pa glede na njegovo natančnost pri tem 
športu bil verjetno zelo uspešen.  
 
 

Naslovnica Mustrovega stripa
Vir slike: 

https://www.delo.si/images/slike/picture/2015011
2/o_Pogledi-zvitorepec-naslovn_1024.jpg. 

Dostopno: 19. 10. 2019 
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S čim se preživljate?  
 

Že desetletje delam na področju 
trženjskih in javnomnenjskih 
raziskav, po domače v statistiki. 
Čeprav nikdar nisem razumela 
kotnih funkcij in še danes ne 
vem, kako se računa integrale, pa 
je statistika dovolj življenjska 
veda, da me je pritegnila in ji 
ostajam zvesta. Po izobrazbi sem 
sicer magistra sociologije.  
 
Ali svojim otrokom pogosto 
pripovedujete o svojem dedku? 
 

Moji otroci so še nekoliko 
premajhni, da bi prav razumeli, 
kdo je bil njihov pradedek. 
Starejši sin Mark bo kmalu 
dopolnil štiri leta in že ve, da je 
slike v njegovi sobi narisal 
pradedek, to pa je zaenkrat tudi 
vse. Mlajši Niko šele počasi 
koraka proti prvi svečki in še 
nekaj časa bo minilo, preden se 
bosta v resnici zavedala, kakšno 
veliko dediščino je njima in vsem 
otrokom zapustil njun pradedek.  
 
 
 
 
 
Katere vrednote so bile Vašemu dedku najpomembnejše? 
 

Družina in trdo delo – v tem vrstnem redu. V Nemčiji je čez teden delal tudi 16 ur na dan, 
da se je lahko v četrtek zvečer usedel v avto in se za vikend pripeljal domov k babici in 
mojemu očetu. Nikdar ni pozabil, kaj je v življenju najbolj pomembno.  
 
Za kaj ste svojemu dedku najbolj hvaležni? Kaj Vas je naučil? 
 

Naš dedek je bil in bo vedno naš vzor za uspeh, ki ga lahko prineseta strast do dela in 
ambicioznost – z roko v roki s trdim delom. Vse to so bili nepogrešljivi deli njegove zgodbe, 
zaradi katere ga danes pozna skorajda vsak Slovenec.  
 

Nataša Rebec Lukšič, prof. 

 

Maša in Miki Muster 
Vir slike: 

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/750xX/2018/05/21/43ddd667a32816c38a9cfecdba4b9cea/5b027c33e8d94/43
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Na začetku najdaljšega potovanja je bila školjka. 
Iz kamnite večnosti in vode je nastala posoda, v 
kateri je vzklilo življenje. Mnogi že od nekdaj 
verjamejo, da se je iz nje izvil tudi ustvarjalni 
dih, saj se je potem spremenila v lokvanjev cvet 
in se prvič razprla v svetlobi. Takrat se je 
življenje dvignilo na površje in nič ga ni več moglo 
ustaviti. Postala je vulva, ki ga bo lahko zmeraj 
znova rojevala. Preobrazila se je v uho, da bi 
lahko naposled vso to življenje samo sebe slišalo. 
Prisluhnilo si je in kmalu ugotovilo, da se z njim 
porajajo in množijo le vprašanja, odgovore pa je 
treba zmeraj iskati, kot tudi odgovor na 
vprašanje, kaj je danes še mogoče najti v 
panonski školjki. 
 

»Rojen sem v ravnici. To je dežela brez odmeva. 
Tu nič ne vrača klicev. Popijejo jih daljave. Tu se 
prostori merijo s svitom in z mrakom, časovne 
dolžine pa s sencami. Mlečna cesta ti gre do kolen kot raztresena slama. 
Ni se ti treba vzpenjati: zvezde so v grmovju. Napotiš se po ravnici pa po zlatih brazdah 
še kakih deset korakov in že hodiš po nebesih. Ali ni to svoboda?« To so besede Miroslava 
Antića, velikega poeta panonskih ravnic, s katerimi je pesniško opisal občutenje in 
doživetje te skoraj neskončne širjave, katere del so tudi kraji ob Muri. Povedo nam, da 
»ljudje z ravnice« čisto zares obstajamo in zaradi te geografije najdemo v naših dušah 
odtenke, ki so posebni in specifični. Seveda se to kdaj odraža tudi v umetnosti, še posebej 
pa v tisti, ki ni zavezana le duhu časa, temveč tudi vsemu tistemu, kar je C. G. Jung imenoval 
duh globine. 

O PREKMURJU IN O 

PREKMURCIH

Avtorica slike: Marinka Juvančič 

FERI LAINŠČEK: PANONSKA ŠKOLJKA 
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Pesniška resnica o tem svetu, ki potuje skozi čase že od začetka civilizacije in se prenaša 
iz roda v rod s pomočjo zgodb, mitov, legend, pravljic, klasike in žive ustvarjalnosti, je za 
našo skupnost  bistvena in nenadomestljiva.  

Le duh globine, ki ga je tudi tako še mogoče začutiti in prepoznati, nam pravzaprav pomaga 
ohranjati smisel in vzdrževati upanje. Z njegovo pomočjo tihotapimo skozi čas 
občečloveške vrednote, ki nem omogočajo preživetje. A to seveda ni vse in tudi ni edini 
umetniški imperativ. Stik z duhom globine moramo, recimo, ohranjati, da nas duh časa ne 
bi povsem prevzel, zapeljal ali celo preslepil. Navsezadnje pa lahko verjamemo, da je 
mogoče po tej poti še dlje v prvotnost,  globlje v čas pred rojstvom arhetipov in 
artefaktov, celo v prehodno stanje, ko je Nekdo za nas ustvarjal Svet.  

Panonska nižina, ki danes deloma ali v celoti obsega ozemlja desetih držav, med katerimi 
je tudi delček Slovenije, je pravzaprav velika kotlina, v kateri so se pliocenska vodovja 
najdlje zadržala. Poimenovana je bila po rimski provinci Panonia, ki je bila žitnica Rimskega 
imperija, njeno ime pa je izpeljano iz besede »panem«, kar v latinščini pomeni »kruh«. S 
tem je bilo seveda poimenovano tudi že zdavnaj usahlo morje, ki ni nikoli slišalo svojega 
imena, niti ni slutilo, da bo lesket njegove gladine nekoč nadomestilo valovanje žit ali pač 
morje, ki je na nek ne povsem doumljiv način ostalo v zavesti prebivalcev ravnic med Alpami, 
Dinaridi, Karpati in Balkanskimi gorovji, pa čeprav ga niso nikoli videli. Porečejo si celo 
kdaj, da so panonski mornarji, čeprav na njem niso nikoli veslali. 

Zdi se, kot bi res vstali iz morja, v katerega niso nikoli stopili in včasih je kdo prepričan, 
da je ostalo tam nekaj, kar je še dragoceno in je morda mogoče najti. 

Morje s svojo bogato simboliko, od materie prima, do 
demonskega Tiamata, biblične božje sovražnosti in 
zloveščih podob nezavednega, premišljevalcu ponuja 
nešteto možnosti. Panonsko morje, morje, ki ga v resnici ni, 
pa ga mogoče najprej spomni na novi svet iz Razodetja, »v 
katerem da ne bo več morja«, vendar to je kvečjemu prelep 
obet, ob katerem se kmalu zdrzne in seveda podvomi. 
Težko bi namreč rekel, da je Panonska kotlina pravzaprav 
otok blaženih, na katerem plodna zemlja trikrat na leto 
obilno rodi in je vsak zadovoljen s tem, kar ima. Bolj je 
namreč res, da je panonska duša združena s hrepenenjem. 
Zdi se celo, da je tod sleherni pogled v daljavo povezan z 
mislijo na manjkajoči košček.  
 

Ampak kaj ta košček pravzaprav je in kakšna je njegova  
notranja razsežnost? Gre res za praznino, ki se je ne da z ničemer zapolniti? Ali morda 
željo, ki ne bo nikoli izpolnjena? Je tisto, kar poraja značilno stepsko melanholičnost zgolj 
duhovna nimfomanija ali pa se panonsko oko že vseskozi ozira za nečim, kar je še manj 
vidno?  
  

Avtorica slike: Marinka 
Juvančič 
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Ključne besede: Prekmurje, Slovenija, geografija   
 
 
UVOD 
Na severovzhodu Slovenije leži Prekmurje, ravna in 
gričevnata pokrajina s precej posebnostmi zgodovinskega 
razvoja in družbene podobe. Njeno ime nazorno priča o 
položaju, v katerega je prišla pred sto leti. Po prvi svetovni 
vojni  je dotlej pasivni prostor zahodnega roba Panonske 
nižine postal del nove državne tvorbe: Države Srbov, Hrvatov 
in Slovencev (dalje: Države SHS), poznejše Kraljevine 
Jugoslavije. Večji del s Slovenci naseljenih ozemelj je postal za 
dobrih sedemdeset let del te politične tvorbe. Tudi 
pokrajina med Muro in Rabo je zamenjala državni okvir in po 
stoletjih madžarske politične nadvlade se je znašla združena s predeli nekdanjih 
avstrijskih dednih dežel Štajerske, Koroške in Kranjske. Pokrajina ob Muri se je prej 
imenovala Slovenska krajina: nesporno izkazujoč njen jezikovni in kulturni značaj. Čeprav 
je bila prav slovenskost najpomembnejši element v takratnih razmejitvenih dogajanjih in 
je tipično sledila ideji politične povezave vseh Slovencev v enotno državo, je bil pridevnik 
»slovenska« v teh novih razmerah slovenske združenosti preprosto odveč, ker so bile vse 
vključene dežele pač »slovenske«. Hitro se je uveljavila skovanka »prek-murje« v pomenu 
»dežela ali območje onkraj reke Mure«. Po nekaj začetnega negodovanja so izraz na široko 
sprejeli in pričeli novi geografski pojem pisati z veliko začetnico. Prekmurje je treba ločiti 
od Pomurja, ki označuje statistično regijo, obsegajočo predele tako na desni kot na levi 
strani reke Mure.  
 

V prispevku so na kratko prikazane poglavitne geografske, zgodovinske in kulturne poteze 
Prekmurja. O imenu se nihče več ne spotika in tudi ne dvomi, da so Prekmurci del 
slovenskega naroda, dediči istih stremljenj, ki so pred stoletjem okorno – kolikor je bilo 
tedaj pač mogoče – pričeli postajati tudi del evropske politične realnosti. Zaradi svoje 
zgodovinske dediščine ima Prekmurje znotraj slovenskih državnih okvirov tudi nekaj 
posebnosti.  
 
GEOGRAFSKA PODOBA POKRAJINE ONKRAJ MURE 
 

S Slovenci naseljeno ozemlje med Muro in Rabo meri blizu 1.000 km2, na katerem živi skoraj 
100.000 prebivalcev. Po utrjenem prepričanju je to »slovenska žitnica«, kar le deloma 
upravičuje ta naziv. Prekmurje predstavlja obrobje Panonske nižine: nizek svet terciarnega 
gričevja s širokimi dolinami. Največja med njimi je Murska ravnina, ki se razteza še daleč 
proti zahodu v sosednjo Avstrijo. Razdeljena je na zahodno Ravensko in vzhodno Dolinsko, 
na jugu jo zamejuje reka Mura s svojimi poplavnimi logi in tvori v ekološkem pogledu čisto 
svoj svet; edini, ki ga človek tod še ni pomembneje spremenil. Murska ravnina se širi tudi 
na desnem, štajerskem bregu Mure, le da je tam precej ožja. Talne in podnebne razmere 

 NARAVNA IN DRUŽBENA PODOBA PREKMURJA

Prekmurje obsega 
severovzhodni del Slovenije 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/5/59/P

okrajine_prekmurje.png. Dostopno: 20. 3. 2020 
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so praktično enake. Ravnino je nasula reka Mura s svojimi pritoki, kar dokazujejo velika 
območja peska in proda. Ponekod se je odložila tudi glina. Nasuta ravnina je največji 
slovenski vodonosnik z bogatimi zalogami podtalnice. V preteklosti je bilo precej 
močvirnega sveta, a so ga večinoma že osušili. Le omejeno so se zadržale zaplate 
močvirnega  gozda, ki je najbolj tipično razvit na vzhodu: to sta Črni log  in Murska šuma, 
ki izstopata s svojimi močvirnimi habitati. Sicer pa na Murski ravnini odločno prevladuje 
izkrčen in v kmetijske površine urejen svet. Poseben del in sedaj visoko vrednoten predel 
je reka Mura s svojimi poplavnimi logi na obeh bregovih. Nekaj sto metrov širok pas 
sestavlja večinoma z gozdom, močvirji in ločji pokrit predel, ki tvori povsem samostojno 
enoto. Popotnik se sreča z njim, ko prečka reko v smeri proti vzhodu; tedaj se lahko 
prepriča, da je bila reka Mura predvsem zaradi močvirnega, zelo težko prehodnega sveta 
prepričljiva ovira v pokrajini, na katero se je dodatno naslonila tudi politična meja in več 
stoletij vztrajala kot mejišče med avstrijskimi in ogrskimi deželami. Zaradi tega skoraj 
odljudnega značaja reke je bilo ozemlje onkraj ali prek nje prepoznano prav po tej lastnosti 
in so celotno k Sloveniji pripojen predel imenovali Prekmurje. Tretji, sicer malo obsežen, a 
po svojih značilnostih zelo samosvoj predel, so Lendavske gorice na jugovzhodu. Pol jih je 
že na Madžarskem. Zgrajene so iz mehkih in slabo odpornih in geološko mladih peščenjakov 
in oblikovane v tipično obpanonsko »terciarno« gričevje. Manj znano je, da je to z vinogradi 
najgosteje zasajena naravna geografska enota v vsej Sloveniji. Severni del Prekmurja se 
imenuje Goričko. Glede na geološke in kamninske prilike ga delimo na zahodni del z bolje 
izraženim gričevjem ter vzhodni del, kjer deluje gričevje bolj umirjeno. Goričko gradijo 
geološko mlade in večinoma nesprijete morske usedline. Tudi majhni potoki so površje že 
precej znižali in uravnali. Te kamnine so večinoma silikatne in dajejo prsti pri preperevanju 
kislo kemično reakcijo. Za kmetijsko rabo so te sicer globoke prsti dokaj skromne in slabo 
rodovitne. Dna širokih dolin so poleg tega tudi precej vlažna. Gozd se je na Goričkem 
ohranil veliko bolj kot v ravnini; ta pokrajina je sedaj že nad 50 % poraščena z gozdom, v 
katerem prevladujejo listnate vrste. Med iglavci je najbolj zastopan rdeči bor, skromna in 
na kisla, slabo rodovitna tla dobro prilagojena vrsta. 
 

Prekmurje ima vrsto naravnih 
bogastev. Kot že omenjeno, je Murska 
ravnina velik vodonosnik: debele plasti 
peska in proda zadržujejo velike 
količine vode. Žal je zaradi uporabe 
kemijskih sredstev pri kmetijstvu, 
industrije in sanitarnih odpadnih voda 
podtalnica že precej onesnažena. Nič 
manj pomembna ni geološka voda 
globoko v nedrjih zemlje. Pri iskanju 
nafte (črpališča v vzhodnem delu so že 
izčrpana) ter plina so namesto tega ali 
poleg tega naleteli na dokaj izdatne vire 
tople vode. Sedaj jih izkoriščajo v Moravskih Toplicah, Lendavi in Petišovcih. Termalni 
turizem je paradni konj turistične dejavnosti. V preteklosti so na več mestih kopali glino 
in pesek. Posebno ob gradnji avtocest so za peskokopi ostale velike gramoznice, ki jih sedaj 
zaliva voda. Nekatere so postale priročni lokalni ribniki, druge, zlasti večje pa očitno čaka 
turistična prihodnost.  
 

Termalni turizem je paradni konj turistične 
dejavnosti v Prekmurju. 

Vir slike: 
https://i.ytimg.com/vi/RkQ6wQCbtPM/maxresdefault.jpg. Dostopno: 20. 3. 2020 
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Ko smo že pri jezerih, se spodobi imenovati še dve: Bukovniško jezero pri Dobrovniku na 
vzhodu in Ledavsko blizu meje z Avstrijo. Obe tvorbi sta umetni in sta nastali pretežno 
zaradi regulacije poplavnih voda pritokov z Goričkega. Prvo je postalo zanimiva 
rekreacijska točka; svojo priljubljenost povečujejo tudi zaradi bioenergetskih točk, ki 
menda pomagajo nekaterim pri raznih zdravstvenih težavah. Drugo je večje (okrog 1 km2) 
in plitvo. Skoraj tretjino površine porašča gosto ločje, ki daje zavetje in hrano številnim 
pticam. Ornitologi so zato nad njim navdušeni. V jugovzhodnem delu ob meji s Hrvaško so 
tudi ležišča rjavega premoga. Ker pa je era premogovnikov nekako zatonila, ostaja to 
energetsko bogastvo do nadaljnjega v zemlji. Vodno silo reke Mure so v času energetske 
lakote v osemdesetih letih 20. stoletja kanili izkoriščati, a je bil projekt z nizom velikih 
rečnih zajezitev očitno pregrob in predvsem preveč tvegan poseg v naravo. Mura je ostala 
– Mura: za ravninske razmere skoraj deroča reka z ohranjenimi obrečnimi habitati.  
 

Družbeni okvir Prekmurja začenjajo posebnosti naselbinskega sistema. V Prekmurju so v 
ravninskem delu vasi praviloma velike. Niso redka naselja z več kot 1000 prebivalci, kar je 
za slovensko povprečje zelo veliko. Nekatera imajo precej zapleten mozaik vaških tlorisov. 
Drugi tip je bolj enostaven: to so dolge obcestne vasi. Na Goričkem so vasi razložene po 
oblih slemenih ter v obliki manjših zaselkov. Pokrajina daje vtis celo gostejše naselitve, 
kot v resnici je. 

 
 
Ker je bila pokrajina stoletja na meji, so se razvila tudi naselja z okroglim tlorisom: očiten 
znak bolj obrambi ustreznega načrtovanja. Od mestnih naselij sta tu le Murska Sobota in 
Lendava. Prva je z okrog 13.000 prebivalci zdaleč največje naselje in prepričljivo, čeprav 
šibko regionalno središče. Obmejna Lendava je sicer precej manjša, a zaradi lege in 
industrijskih potencialov pomembno lokalno središče. Zgodovinsko je pomemben trg Grad 
s slovitim, a ne prav dobro ohranjenim poznosrednjeveškim gradom. Po navedbah naj bi imel 
ta objekt največjo prostornino med vsemi grajskimi stavbami na Slovenskem. Sedaj ga 
počasi obnavljajo. V njem domuje uprava Krajinskega parka Goričko.  
 

3D animacija obcestne vasi z dolgimi parcelami 
Vir slike: 

https://www.mozaweb.com/sl/mozaik3D/FOL/tarsadalom/dombvideki_haz/960.jpg. Dostopno: 20. 3. 2020 



87  

  

Prekmurje velja za nekako prvovrstno slovensko kmetijsko pokrajino. Velik delež nizkih in 
ravnih površin z ugodnimi naravnimi pogoji za kmetovanje daje precej obetov, še posebej 
v sicer hriboviti in gorati Sloveniji. Večji uspeh kmetijstva so ovirali družbeni razlogi, 
predvsem zelo razdrobljena posest in prevlada malih kmečkih obratov. Zato je bilo v 
preteklosti pogosto sezonsko  zaposlovanje v tujini, pozneje pa prehod v mešane kmečko-
delavske obrate. Načrtna industrializacija je sicer uspela. Uveljavili so se obrati živilsko-
predelovalne in tekstilne industrije, pa tudi nekaj strojne in kemijske industrije je 
pomembno krojilo gospodarsko-socialni vsakdan Prekmurcev. Najpomembnejša podjetja so 
bila ABC Pomurka (živilska), Mura (tekstilna) in Nafta Lendava (petrokemična industrija). 
Kmalu po osamosvojitvi je pričela industrijska paradigma družbenega razvoja hirati; 
industrijska podjetja so drugo za drugim propadala in le malo jih je ostalo. V fazi tranzicije 
je velika večina industrijskih podjetij propadla in to kljub izdatnim državnim spodbudam. 
Vzroki so različni, a skupni imenovalec vseh težav je neprilagojenost na nove 
gospodarske paradigme terciarne družbe. Državne intervencije niso bile posebej uspešne.  

 
 
 
Namesto tega so se uveljavile storitvene dejavnosti s trgovino kot prostorsko najbolj 
očitno in tudi najbolj potratno. Storitvene dejavnosti so le deloma zapolnile izgubljena 
delovna mesta v industriji. Uveljavila so se nekatera manjša in srednje velika proizvodna 
podjetja, ki predstavljajo poleg turizma tudi sedaj najbolj obetavno perspektivo regije. Za 
nekatere je izhod v sili predstavljala zaposlitev v sosednji Avstriji; tam so našli tudi 
priložnosti za potrošnjo ter bančne račune in zavarovalniške storitve. Mnogi tako »z eno 
nogo« živijo čez mejo v Avstriji, precejšnje število pa jih je tudi za stalno v tujini, kot 
zdomci. Oskrbne dejavnosti so močno koncentrirane zgolj v regionalnem središču Murski 
Soboti in nekaj še v obmejni Lendavi. Pomembno vlogo ima turizem, oprt na termalna 
kopališča in zdravilišča, ter prenovljeni koncepti kmetovanja z ekološkim kmetijstvom ter 

Tovarna Mura je zaposlovala veliko delovne sile. 
Vir slike: 

https://beta.finance.si//pics//cache_mu/mura-proizvodnja28-ih-5a61f09b3ca20-5a61f09b3d9c4.jpg.cut.c-5a61f09e8e29b.jpg. Dostopno: 20. 3. 2020 
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specializirano pridelavo zelenjave. Avtocestna povezava je močno razbremenila pritisk 
tovornega prometa na lokalne ceste in izboljšala dostopnost regije do velikih središč. 
 
 
ZGODOVINSKI RAZVOJ PREKMURJA  
 

Slovenska poselitev prostora med Rabo in Muro je znana od 6. stoletja dalje. Pozneje je 
postala del kneževine Spodnje Panonije in po letu 900 prešla večinoma v roke madžarskih 
fevdalcev, ki so pričeli s postopno madžarsko kolonizacijo. Vključitev v okvir madžarske 
fevdalne države je močno vplivala na gospodarstvo in oblikovanje kulturne pokrajine ter na 
kulturni, jezikovni in narodni razvoj Slovencev. V 19. stoletju se je pokrajina imenovala 
Vendevidek – Slovenska krajina. Sodelovanje z ostalimi slovenskimi pokrajinami je bilo zelo 
skromno. Današnje Prekmurje s Porabjem vred je bilo praktično vso moderno dobo 
prepričljiva periferija (Zupančič, 2000).  
 

V obdobju med 16. in 17. stoletjem so se ti kraji seznanili s Trubarjem ter slovensko 
protestantsko književnostjo. Pozneje se je ločeno razvijala sama in pri tem oblikovala celo 
knjižni jezik. Protestantska književnost je dosegla vrh s Küzmičevim delom »Nuovi zakon 
ali testamentom«, v kateri se je pisec držal domačega narečja, precej izrazov pa si je 
izposodil iz Dalmatinove Biblije. Prekmurski protestantski pisci so v dvesto letih izdali 
vrsto preprostih besedil, pesmaric, molitvenikov in različnih nabožnih tekstov. V 18. 
stoletju je deloval evangeličanski pisatelj J. Kardoš. Protestantski pisci so precej vplivali 
na razvoj katoliškega prekmurskega slovstva, ki je doseglo vrh z J. Košičem, ki je bil brez 
dvoma eden najbolj razgledanih in zavednih izobražencev v svojem okolju in času. Sem so 
segli vplivi Vrazovega ilirizma in tudi taborskega kulturnega gibanja v 19. stoletju. Med 
pomembnimi ustvarjalci sta bila tudi F. Ivanoci in J. Klekl; pomembna sta zaradi zavzemanja 
za rabo slovenskega jezika. Izoliranost od knjižnega jezika osrednjeslovenskih predelov je 
pustila v narečju precej arhaičnih izrazov, ki pa so pričeli z modernizacijo hitro izginjati. 
Posebno mesto pri ohranjanju prekmurskega slovstva ima prekmursko izseljenstvo, ki je 
izkazalo veliko vitalnost pri ohranjanju pisane in govorjene prekmurščine in seveda tudi 
narodne in regionalne identitete (Küzmič, 2001). V drugi polovici 19. stoletja je 
madžarizacija prek šol, uradov in javne 
rabe madžarščine vse bolj napredovala.   
 

Po končani prvi svetovni vojni so po precej 
burnih dogodkih določili državno mejo s  
Trianonsko mirovno pogodbo (1921) 
(Lipušček, 2003). Slovenska krajina je bila 
razdeljena na Porabje pod Madžarsko in 
Prekmurje pod slovensko (tedaj 
jugoslovansko) upravo. Nova meja je 
prerezala šolske in cerkvene okoliše, 
vendar je omogočala medsebojno 
gospodarsko izmenjavo. 
 
 
 
 
Po drugi svetovni vojni je sledila zapora meje (železna zavesa) z Madžarsko po sporu 
Jugoslavije z Informbirojem leta 1948. Življenje je bilo potem desetletja skoraj povsem 

Ozemlje Madžarske po 4. juniju leta 1920 
Vir slike: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/0/00/Madzarska_trianon.png/3
00px-Madzarska_trianon.png. Dostopno: 20. 3. 2020 
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ločeno. Regija je ostajala gospodarsko pasivna, poznal se je že demografski upad, celo 
hiranje. Nekatera naselja so skoraj opustela, pokrajina pa je propadla. Razpad Jugoslavije 
in osamosvojitev Slovenije leta 1991 sta prinesla novo mednarodno mejo na jugu s Hrvaško 
ter s tem odkrila nekatere probleme, ki jih državi nista uspeli hitro rešiti. Slovenija in 
Madžarska sta sočasno vstopali v EU in NATO in dalje v skupni prostor »schengenske« 
Evrope. Obmejni prostor na Madžarskem so zavarovali kot narodni park, v Sloveniji pa je 
regijski park Goričko z bolj blagim režimom varovanja. Zavarovana območja niso prinesla 
pričakovanih razvojnih prednosti kakor tudi ne rekonstrukcija stare železniške proge proti 
Budimpešti.  
 
 
NARODNA SESTAVA PREBIVALSTVA IN POSEBNOSTI JEZIKOVNEGA 
POLOŽAJA PREKMURJA 
 

Razmejitev po Trianonski mirovni pogodbi leta 1920 (1921 ratifikacija) je prinesla tudi nove 
etnične situacije. Slovensko prebivalstvo, ki je bilo dotlej izpostavljeno asimilacijskim 
pritiskom brez pomembnejših možnosti razvoja lastnega jezika, kulture in narodne 
identitete, je postalo večinsko. Madžarsko prebivalstvo (tedaj okrog 14.000) je postalo 
manjšina. Zelo značilen in ekonomsko močan, čeprav ne posebno številčen etnični element 
v Prekmurju so bili tudi Judje. V Lendavi, Murski Soboti in v nekaj vaseh ob avstrijski meji 
je živelo tudi nekaj Nemcev. Romsko 
prebivalstvo je bilo tedaj še večinoma 
nomadsko ali polnomadsko, razen Pušče, 
ki je postala stalno naselje že pred prvo 
svetovno vojno. Obenem je razmejitev 
v osmih porabskih vaseh in Monoštru na 
Madžarskem pustilo strnjeno naseljeno 
slovensko manjšino nad 5.000 
pripadnikov. V dvajsetih letih je izpod 
Mussolinijevega fašizma v Italiji 
pribežalo precej slovenskih beguncev, 
ki so jih naselili med drugim tudi na 
nekatera nacionalizirana madžarska 
veleposestva. Nastale so nove slovenske 
kolonije, in sicer predvsem ob državni 
meji, brez dvoma tudi z namenom 
utrjevanja nove etnične meje. 
Med drugo svetovno vojno je bilo Prekmurje priključeno Madžarski. Priseljene slovenske 
koloniste so večinoma izselili v notranjost Madžarske; po vojni se je le manjši del vrnil 
nazaj (Čepič, 1995). Razseljevali so tudi Jude, tako da so v Prekmurju praktično izginili. Po 
letu 1945 je odšlo praktično vse nemško prebivalstvo in tudi nekaj Madžarov, bežali so 
tudi Slovenci. Pozneje so se odseljevali zaradi gospodarskih razlogov, kar se nadaljuje vse 
do danes. Po drugi strani pa so se priseljevali prebivalci iz območij nekdanje Jugoslavije; 
največ je bilo Hrvatov. V prvih povojnih desetletjih so bile za Prekmurje značilne številčne 
družine. Rodnost se je pozneje naglo zmanjševala, število prebivalstva pa je zaradi tega 
ter odseljevanja pričelo nazadovati.  
 

Slovenska krajina je bila »slovenska« zaradi slovenščine. Prekmurska beseda je bila 
dvakrat zapisana v delih protestantskih in katoliških piscev. Tako imamo Slovenci dejansko 

Dvojezični napisi v Prekmurju 
Vir slike: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4M8x0nODeFX6CRedREw3q4Hgd9ajp
3yrJIG0ywbCNMemePilu0cmE6tK2quDI_Rj7ZGEs22z9X04tyrAH8qJmxMbOYPv

MppNYkp5D8UOoplt8J5F1WZ0Dw5cI7hh650C. Dostopno: 20. 3. 2020 
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dve različici književne podlage: poleg standardnega, naslonjenega na pisno tradicijo iz 
Osrednje Slovenije, tudi omenjeni dve različici iz Prekmurja. Narečje velja kot težko za 
prebivalce iz osrednje Slovenije, Prekmurcem pa predstavlja prvovrstni narodni in 
pokrajinski simbol.  
 

Med narodne in kulturne posebnosti Prekmurja sodita tudi dve manjšini: madžarska in 
romska. Madžarov je sedaj po statistikah okrog 6.500, po ocenah pa 10.000. Toliko je tudi 
Romov, v Prekmurju pa jih živi slaba polovica. Poselitveno območje madžarske manjšine leži 
namreč neposredno ob meji, kjer so se zaradi slabih gospodarskih pogojev ob železni zavesi 
uveljavljali negativni demografski trendi z odseljevanjem, slabšanjem demografske in 
socialne strukture prebivalstva. Ti trendi so prizadeli vse prebivalstvo, za razmeroma 
maloštevilno madžarsko manjšino pa je to imelo (in ima) zelo negativne posledice. Slovenska 
manjšina v Porabju na Madžarskem ne uživa primerljive ravni manjšinskih pravic in tudi 
gospodarsko stanje je tam slabše kot v Prekmurju.   Za potrebe madžarske manjšine se je 
oblikoval koncept dvojezičnega šolstva, obvezen za vso lokalno šoloobvezno populacijo. 
Slovenija je uvedla dosledno izvrševanje manjšinskih pravic na področju dvojezične 
topografije, izobraževanja, publicistike, zastopanosti manjšinskega jezika v upravi in 
sodstvu na lokalni ravni ter podpore bogati madžarski kulturni dejavnosti.  
 

Romi so v Prekmurju prav tako doma. Približno polovico slovenskih Romov živi v Prekmurju, 
in sicer v svojih naseljih, ki jih prav zaradi tega imenujemo »romska«. Po tlorisni zasnovi 
so drugačna kakor slovenske ali madžarske vasi. Največje med njimi, Pušča pri Murski  

 
 
Soboti, ima že več kot stoletno tradicijo stalne naselitve. Ta vas je posebnost tudi zaradi 
bogate društvene dejavnosti in odprtosti. 

Približno polovica slovenskih Romov živi v Prekmurju. 
Vir slike: 

https://www.dnevnik.si/i/orig/2016/05/15/943725.jpg. Dostopno: 20. 3. 2020 
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Stare stavbe, ki spominjajo na polnomadske prakse med Romi, so se le redko ohranile. Gre 
za arhitekturno in materialno kulturno dediščino Slovenije. Taki objekti sicer niso posebej 
cenjeni, a so pomembni. V naselju Kamenci pri Črenšovcih deluje romski muzej.   
 
 
ZAKLJUČEK 
 

V stotih letih je pokrajina med Rabo in Muro doživela buren razvoj, politične delitve, 
nasilne selitve, asimilacijske procese in vztrajen upor zoper nje. Prekmurje je postalo 
integralni del slovenskega državnega prostora in Prekmurci del slovenske nacije. Ljudje na 
mejišču imajo več izkušenj z mejo in življenje z njo je narekovalo pridobitev veščin v 
širokem razponu med kulturno trdoživostjo in toleranco. Izkušnje perifernosti so v ta 
kontekst vpletale prilagoditveni minimalizem in emigracijsko miselnost, po kateri je 
individualno mnogo privlačneje oditi kakor ostati. V sto letih je Prekmurje politično 
dozorelo. V tem občutju je pomembno dati priznanje vrsti ustvarjalcev, ki so tkali 
prekmursko zgodovino, kulturo in gospodarsko podobo. Smelo bi smeli razmišljati, da je 
tudi slovensko razumevanje razvilo več medsebojne tolerance, po kateri so regionalne 
kulturne razlike dokaz ustvarjalnosti, prilagodljivosti in vitalnosti, gospodarske pa izziv za 
prihodnost.  
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Prekmursko narečje je najbolj vzhodno slovensko narečje. Govorijo ga v Prekmurju, ob 
zgornji Rabi v okolici Monoštra in v nekaterih vaseh ob madžarsko-avstrijski meji. 
Prekmursko narečje spada v panonsko narečno skupino. 

 
Prekmurščina ima pet podnarečij: 
 

 dolinsko (markovsko) narečje (južno od Rakičana do reke Mure in ob Ledavi), 
 goričko narečje (Goričko, severno od Cankove), 
 porabsko narečje (Slovensko Porabje), 
 ravensko narečje (od Cankove proti vzhodu in južno od Murske Sobote do Rakičana), 
 soboško narečje (Murska Sobota). 
 

Za razliko od osrednjeslovenskega govora ima prekmurski jezik:  
 

 monoftongično-diftongični samoglasniški sistem (či be svejta nej bilou), v katerem 
sta tudi zaokrožena ü in ö (tü, künja, Müra/Möra),  

 izgublja se polglasnik (pes, den),  
 v sistemu soglasnikov vzglasni f (fse, fčasi),  
 prehajanje m v n (sen; gronska strejla),  
 posebnosti soglasniškega sistema, ki po eni strani otrdeva (npr. lj prehaja v l – 

lübezen, lüdstvo),  
 drugje pa se mehča (nejsou šteli ‘hoteli’; vem, šteri den je ‘kateri’), 
 pri sklanjanju se jezik opira na i-jevske oblike (v zimskom cajti),  
 besedišče je polno izposojenk iz madžarščine in nemščine ter starih arhaičnih besed 

(firanki, špajert, mantrati).  
 

Stara prekmurska književnost se je razvijala ločeno od 
ostale slovenske književnosti, v njej je bilo izdanih skoraj 300 
knjig, veliko časopisov, koledarjev in rokopisov, zato velja za 
najbolj razvito slovensko narečno književnost. Martjanska 
pesmarica iz 16. stol. danes velja za najstarejši ohranjeni dokaz 
pisne prekmurščine. Ferenc Temlin, evangeličanski duhovnik, je v 
letu 1715 izdal Mali katechismus.  

V 18. stoletju sta Števan Küzmič in Mikloš Küzmič začela 
razvijati prekmurski knjižni jezik. Nouvi Zakon, ki ga je napisal 
Štefan Küzmič leta 1771, jezikoslovci postavljajo za kulturni 
dosežek, s katerim je prekmurščina prestopila narečne okvire in 
postala normirana nadnarečna oz. pokrajinska jezikovna različica.  

O PREKMURSKEM NAREČJU IN PREKMURSKEM KNJIŽNEM 
JEZIKU 

Naslovnica 
Küzmičeve knjige: 

Nouvi Zakon 
Vir slike: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedi
a/commons/thumb/3/35/Zakonposoni

-1--1-.jpg/380px-Zakonposoni-1--1-
.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Avgust Pavel je bil velik književnik in znanstvenik madžarskih 
ter prekmurskih Slovencev. Veliko se je ukvarjal s prekmurskim jezikom 
in prekmursko književnostjo. Poskusil je izdati slovnico prekmurskega 
jezika, vendar mu zaradi madžarizacije niso dovolili izdaje. 

V prvi polovici 20. stoletja sta se prekmurski in osrednjeslovenski 
knjižni jezik poenotila, vendar se je ohranila posebna  
prekmurska književnost do konca druge svetovne vojne.  
Božidar Borko je tako menil, da je prekmurščina druga slovenska 
knjižna norma in da je ni mogoče prikazovati ozko v narečnih 
okvirih, zato je predlagal ohranitev tega jezika do neke mere.  
 

Po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji ni bilo dovoljeno tiskati verskih knjig v prekmurščini, 
prav tako ne drugih vrst književnosti, zato je v pogovorni prekmurščini zrasel vpliv 
slovenskega knjižnega jezika. Na Madžarskem je vlada sprva prepovedala jezike vseh 
manjšinskih narodnosti, ob koncu stalinistične diktature leta 1958 so dovolili uporabo 
slovenskega knjižnega jezika samo v Porabju.  
 

Govorci prekmurščine že več stoletij priznavajo slovenstvo kot del svoje 
identitete. Štefan Küzmič in drugi prekmurski pisatelji v 18. stoletju niso dvomili, da je 
prekmurščina sorodna slovenskemu jeziku, ki ga govorijo tudi na Kranjskem in Štajerskem, 
vendar so trdili, da je poseben jezik. Tudi v 20. stoletju so menili, da je bolje nadaljevati 
z uporabo prekmurščine in se slovenščine le učiti, ker so razlike tako velike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesna Zimic Gluvić, prof. 
 
Povzeto po:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmursko_nare%C4%8Dje. Dostopno: 19. 10. 2019 
https://www.drawingnow.com/file/videos/steps/117040/how-to-draw-a-cartoon-girl-step-11.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
https://image.shutterstock.com/image-vector/cute-kid-welcomevector-illustration-260nw-514865776.jpg. Dostopno: 19. 
10. 2019 
 

Avgust Pavel 
Vir slike: 

http://www.pomurci.si/Storage
/Images/Img_00001021_big.gi

f. Dostopno: 19. 10. 2019 

Kaj bi danes 
jedel za 
zajtrk?

Bilice! 
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Slovensko ozemlje je kljub svoji majhnosti razdeljeno na 7 narečnih skupin, približno 40 
narečij, skoraj vsak kraj pa ima še svoj govor. 
 

Ali ste morda že ugotovili, iz katerega narečja so besede v naslovu? Gre za prekmursko 
narečje, na podlagi katerega se je razvijal prekmurski knjižni jezik. Če boste v pogovoru s 
Prekmurcem kdaj v zadregi, si lahko pomagate z mini prekmursko-slovenskim slovarjem, ki 
so ga za nas pripravili učenci Osnovne šole Franceta Prešerna Črenšovci pod mentorstvom 
učiteljice Majde Frančič. 
 

PREKMURSKE BESEDE/KULINARIKA 

 

PREKMURSKA BESEDA KNJIŽNA BESEDA PREKMURSKA BESEDA KNJIŽNA BESEDA
kihanca kuhalnica bilice jajca 
labüška posoda, skleda lojšovina suho nemastno meso
mrkefca korenček zlejvanke vlivanke 
paradajz paradižnik tefanje naravna omaka 
kukarca koruza cuker sladkor 
graj fižol šeflica zajemalka 
grajšček grah zabiul zaseka 
šalata solata mela moka 
lük čebula valek valjar 
krumpli krompir mlejko mleko 
langaš ocvrto kvašeno testo kupica kozarec 
graj na zelji  enolončnica iz fižola 

in zelja 
punev ponev 

bujta repa repa s svežim 
svinjskim mesom in 
proseno kašo 
 (ob kolinah)

flek madež 

rašuška vilica beštek pribor 
česnek česen 
pogača pecivo 
fanki  ocvrtki 
črešje češnje 
jabuka jabolko   
grüška hruška 
grouzdje grozdje   

 

 

 

 

 

GUČATI ALI KAKO GOVORITI PO PREKMURSKO? 

 
Vir slike: 

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcS
IyGDVz8jQ91KyDaQblNUEbgy7nikJD74vz8

TzKK22q-oynKXt. Dostopno: 20. 3. 2020 
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PREKMURSKE BESEDE/SPLOŠNO 

PREKMURSKA 
BESEDA 

KNJIŽNA BESEDA PREKMURSKA 
BESEDA 

KNJIŽNA BESEDA 

vüja ušesa grede vrt 
stübe stopnice vra ura 
biciklin kolo janka krilo 
püška pištola kuča/iža hiša 
stejna stena günja/kloča odeja 
grable vile punčuli čevlji 
šrajfencijger izvijač rouža roža 
šrajf vijak špajza shramba 
bauta trgovina paper papir 
ato prejšnjič/včeraj böjk beg 
marela dežnik šankrejt stranišče 
šteker  stikalo bankaš denarnica 
kmica tema ceker košara 
sumič komar kukout petelin 
cintor pokopališče zübje zobje 
džek jopica zajtro jutro 
svetek praznik fčelica čebela 
telige samokolnica müja muha 
krščak klobuk täška torba 
pruslek brezrokavnik kukorščnjak koruznjak 
vankiš vzglavnik kamënje kamenje na kupu
küpiti kupiti sünce sonce                            
farba barva drevou drevo 
lijstje listje malo je poulek umsko prizadet 
kupert pisemska ovojnica šükata se  prepirata se 
vijža melodija vörnu glieda dosledno gleda 
kejpec spominska podobica püšpek Škof 
püšpek zimzelena rastlina, 

grm 
vuneni roubec volneno žensko 

ogrinjalo 
šenguariti šaliti se haptuak stuati strumno stati 
mrnjaviti godrnjati preklit veža/predsoba 
ukolišiti izmikati se majhtig pijan 
prauka deska hejznoki udariti 
lomučeš brezvezno govoriti pozuj mitološko bitje 
krnijščka lesena skleda z 

ušesi 
vruaštvu zdravilo 

fačuk nezakonski otrok naguditi ustreči 
bližuaji bližnji štimati koga ceniti koga 
erupluan letalo vuanknišča prevleka za vzglavnik
nekaj brudite kar nekaj govoriti šif ladja 
sprevuajati koga družiti se s kom trüga krsta 
bremček zavezan šop šibja reklin bluza 

 

 
Učenci OŠ Franceta Prešerna Črenšovci

pod mentorstvom učiteljice Majde Frančič
 



96  

  

 

 

Književnost iz Prekmurja je po svoji zgodovini, po številu ter kakovosti literarnih 
ustvarjalcev oz. njihovih del izredno bogata in raznovrstna. V tem prispevku bom predstavil 
samo pomembnejše avtorje oz. dela, pri čemer bo poudarek na mladinski književnosti. 
 
Starejša književna zgodovina Prekmurja 
 

Najstarejša prekmurska knjiga je rokopis z naslovom 
Martjanska pesmarica: en del je iz 16. stoletja, drugi, 
najobsežnejši, pa iz 17. stoletja. 
 
V 18. stoletju je imel odmevno vlogo Štefan Küzmič, 
ki je prevedel Novo zavezo iz grščine v prekmurščino 
(1771): Nouvi zakon ali testamentom. V tem času je 
živel tudi Miloš Küzmič, ki je med drugim napisal 
Abecednik in v prekmurščino prevedel vse štiri 
evangelije (1804). Skupaj s Štefanom Küzmičem sta postavila temelje knjižni 
prekmurščini. 
 

Za nadaljnji razvoj prekmurske književnosti in jezika so med drugim pomembni še: Janoš 
Kardoš kot prevajalec in prireditelj cerkvenih pesmi, Jožef Košič kot tvorec prekmurske 
terminologije ter Franc Ivanocy, ki je skupaj z Jožefom Kleklom st. in ml. ter Ivanom Bašo 
izdajal katoliško publicistiko: uvedli so tudi gajico v svoje publikacije. 
 

Pesmi Avgusta Pavla in Ivana Baše  so zelo zaznamovale slovstveno prekmursko 
ustvarjalnost 1. tretjine 20. stoletja in predstavljajo začetek knjižnega ustvarjanja v 
slovenskem knjižnem jeziku. 
 
Prekmursko ljudsko slovstvo 
 

Tako kot v drugih slovenskih pokrajinah se je tudi na območju Prekmurja skozi stoletja od 
ust do ust širilo bogato ljudsko slovstvo, bodisi kot pesmi bodisi kot ljudske pripovedi. 
Zbiral jih je že Matija Valjavec v 19. stoletju. Naj omenimo samo nekatere značilnejše 
prekmurske pripovedke, ki jih je Valjavec zbral v knjigi Kračmanove pravljice: Voda je 
ozdravila oči, Palček, Mesec, Vojak s srajco, Kraljica in njen sin, Dva pametna in en nori 
brat, Madaj, Kratko pripovedovanje, Pametni Bartolec in Žena coprnica.  
 

Od drugih pripovedi je zanimiva tudi prekmurska pravljica Kako so šli drvarit, ki jo imamo 
tudi v splošni knjižnici v Ivančni Gorici. V knjigi je vzporedno zapisana tudi v prekmurščini 
pod naslovom Kak so šli v Lejs Trejbit. Pripoveduje o volku, lisici in zajcu, ki jih je ujela 
zima, drv pa nimajo. Med napravljanjem kurjave pa se pripeti marsikaj … Slikanica ima zelo 
lepe ilustracije, dodano vrednost pa ji dajejo notni zapisi – pravljica je namreč tudi 
uglasbena.  
 
Omeniti je potrebno tudi deveto knjigo v zbirki Glasovi, ki jo ureja Marija Stanonik: to je 
knjiga z naslovom Brezglavjeki, ki vsebuje zanimive zgodbe iz Prekmurja; zbral jih je 
Dušan Rešek.  
 

PREKMURSKA KNJIŽEVNOST 

Martjanska pesmarica iz 17. 
stoletja 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1

a/Mrtvecsne_peszmi_%281796%29.JPG/1200px-
Mrtvecsne_peszmi_%281796%29.JPG. Dostopno: 1. 3. 2020 
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Miško Kranjec, pisatelj panonskih ravnic (1908–1983) 

 
Leta 2018 je pisateljeva vnukinja, znana 
slovenska fotografinja Mankica Kranjec, ob 
110-letnici dedkovega rojstva pripravila 
fotografsko razstavo z naslovom »Po 
stopinjah mojega deda«.  Kot pravi sama, je 
poiskala kraje, kamor je dedek hodil na lov, 
lovil ribe, pekarno, kamor se je vozil po rženi 
kruhek, kjer se je srečeval s prijatelji  ...  
  

 

 

 
Naj bodo te tri fotografije uvod v 
pisateljevo življenje in delo. Miško Kranjec 
se je rodil leta 1908 v Veliki Polani v 
Prekmurju, kjer je obiskoval osnovno šolo. 
V Ljubljani je obiskoval klasično gimnazijo 
in študiral slavistiko (ki je pa ni dokončal), 
nato se je ustalil kot pisatelj, urednik in 
publicist. Bil je urednik časnika Ljudska 
pravica v Dolnji Lendavi. Po 2.  svetovni vojni 
je delal v uredništvu Ljudske pravice, kot 
direktor Cankarjeve založbe, Ljubljanskega 
dnevnika, bil je urednik Prešernove družbe 
ipd. 
 

Miško Kranjec je gotovo najpomembnejši 
prekmurski pisatelj, ki se je v srcih bralcev 
najbolj zasidral z romanom Strici so mi 
povedali (1974). Delo, ki je doživelo tudi    

ekranizacijo (istoimenska TV-serija leta  
  1984), pripoveduje pravzaprav o pisateljevi  

             rodbini. V prvem delu nam avtor predstavi 
svojega pradeda Fujsa, rodbinskega glavarja, o katerem pripoveduje njegova mama 
Mankica, ki se je poročila s Kranjčevim Miškom, pisateljevim očetom. Drugi del romana 
opisuje pisateljevo otroštvo in mladost. Ta pisateljeva stvaritev je »začinjena« z odličnim 
humorjem. Leta 1984 so po knjigi Strici so mi povedali posneli istoimensko televizijsko 
nadaljevanko. 
 

Kranjčevo pisanje spada v socialni realizem. Nekatera njegova pomembnejša dela za 
odrasle so: Os življenja, Kapitanovi, Povest o dobrih ljudeh, Zgubljena vera, Mladost v 
močvirju in Rdeči gardist. 
 

Pisatelj Miško Kranjec s sinovoma Miškom 
mlajšim in Matjažem (leta 1958) 

Vir slike: arhiv družine Kranjec 

Z razstave Po stopinjah mojega deda – »V 
Prekmurje pa sva z očetom tako ali tako vedno 

hodila ribe lovit /…/« 
Avtorica slike: Mankica Kranjec 

Prizor iz filma Strici so mi povedali 
Vir slike: 

https://i.ytimg.com/vi/Dj3nmzIAFvE/maxresdefault.jpghttps://i.ytimg.com/vi/Dj3nmzIAFvE/maxresdefa
ult.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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Miško Kranjec je v intervjuju, ki ga je z njim opravil Franc Zadravec leta 1978 ob 
pisateljevi 70-letnici, zatrdil, da ni izrecno pisal za otroke, pa kljub temu poudari, da so 
otroci v njegovih delih odigrali pomembno vlogo, npr. v romanu Prostor na soncu, v zbirki 
1črtic Mesec je doma na Bladovici, v črtici Zapiski iz šole in v drugih 
delih.  
Založba Karantanija je leta 1999 izdala zbirko novel in črtic z 
naslovom Otroci, čigavi ste. V knjigi so zbrane različne zgodbe: od 
pretresljivih, kot je naslovna, do igrivih, kot je npr. Mesec je doma na 
Bladovici, v kateri luna zadobi človeške lastnosti: kadi pipo, se 
pogovarja in sveti pisatelju pri njegovem nočnem delu pa tudi 
dekletom, ki zjutraj še v temi odhajajo na delo. Vse to skrivnostno 
dogajanje pa spremljata njegova otroka: starejši Miško, ki ne verjame 
več v pravljice, in triletni Matjaž, ki v vse to zatrdno verjame in ki je 
naravnost navdušen nad tako luno. Skratka: prijetna črtica, v kateri se 
prepletata domišljija in resničnost. 
 

V zbirki Izbrana mladinska beseda je leta 1978 izšla knjiga z naslovom 
Miško Kranjec, v kateri najdemo črtice, v kateri so otroci »glavni igralci«, 
kot npr. v črtici Morski pes v Blejskem jezeru, ki spregovori o  
pisateljevem srečanju s šolarjem Petrom: ta mu pove o nenavadni živali v jezeru, ali pa v 
črtici Rudi, ki kar naprej čaka svojo mamo in enkrat vse tiste, ki jih ima rad, obdari s 
šopkom cvetočega bezga. Na tem mestu Miško Kranjec zapiše čudovite besede: »Lepe 
stvari pa se z denarjem ne dajo poplačati, gospod. Samo s srcem  jih vsaj malo lahko. Da, 
samo s srcem, z lepoto, če je imaš kaj v sebi.« 
 
Zlata kočija 
 

Gre za zbirko Kranjčevih zgodb in spominov na mladost: kot npr. v 
črtici Prve počitnice, v kateri opiše, kako se je po petem razredu 
ljudske šole vrnil iz mesta domov, na podeželje. Za preproste 
vaščane je bil nekaj več, zato mu skoraj niso dovolili delati, vendar 
pa se je vseeno vrgel v delo, z bratom je šel lovit ribe in pri tem 
neznansko užival. Iz te črtice in tudi iz njegovih ostalih literarnih 
del je razvidno, da je Miško Kranjec v srcu ostal kmečki človek, ki 
se ni nikoli zares ločil od malega človeka, globoko povezanega z 
zemljo. 
 

 

Nagrade 
 
 

Za svoje delo je Miško Kranjec prejel številne nagrade, npr.: 
leta 1964 – Prešernovo nagrado za roman Mladost v močvirju in leta 1976 –  Prešernovo 
nagrado za življenjsko delo na literarnem področju. 

 
 

 

Naslovnica Kranjčeve 
knjige Otroci, čigavi 

ste? 
Vir slike:. 

https://www.zalozbakarantanij
a.si/wp-

content/uploads/2015/11/Otro
ciCigaviSte.jpg. Dostopno: 1. 3. 

2020 

Naslovnica Kranjčeve knjige 
Zlata kočija 

Vir slike: 
 https://www.bolha.com/image-

bigger/mladinska-literatura/zlata-
kocija-m-kranjec-mk-1978-slika-

4068597.jpg.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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Feri Lainšček 

 
To je verjetno največji trenutno živeči prekmurski literarni ustvarjalec, ki se je rodil leta 
1959 v Dolencih v Prekmurju. Gimnazijo je obiskoval v Murski Soboti, v Ljubljani pa je 
študiral novinarstvo. Lainšček se je uveljavil kot pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik. Kot 
romanopisec je dobil več nagrad: za roman Raza je prejel Kajuhovo nagrado, za roman Ki 
jo je megla prinesla nagrado Prešernovega sklada, najbolj pa je zaslovel z romanoma 
Namesto koga roža cveti in Muriša, za katera je bil ovenčan s kresnikom, ki je pri nas 
najbolj popularna nagrada za sodoben roman. Po Lainščkovih romanih so posneli več filmov, 
zelo odmevna sta bila Halgato po romanu Namesto koga roža cveti in Petelinji zajtrk po 
istoimenskem knjižnem delu. 
 

Lainšček je tudi odličen pesnik. Najbolj je zaslovela njegova pesniška zbirka Ne bodi kot 
drugi, iz te pa istoimenska pesem, ki jo zaradi njene popularnosti (izvaja jo Ditka) navajamo 
v celoti: 
 
Ne bodi kot drugi 
 

Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, 
odpelji me v goro, kjer škrati živijo. 
Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, 
zloži mi pesem z bizarnim refrenom. 
 
Povabi me včasih v kraje neznane, 
mi zjutraj pod okno pripelji cigane. 
Povej mi o sanjah, četudi so grešne, 
zaupaj mi želje, četudi so smešne. 
 
Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, 
ljubezen ni reka, ki teče po strugi. 
Napravi to zopet, ne hodi po poti, 
saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. 
 
Poljubi me nežno, ko drugi hitijo, 
povabi me v mesto, ko drugi že spijo.  
Usoda je živa in mrtvi junaki, 
naj še hrepenijo postaje in vlaki. 
 

Pevka Ditka največ prepeva ravno Lainščkovo ljubezensko poezijo. Nastopata tudi skupaj 
širom po Sloveniji. 2. 12. 2017 sta gostovala tudi na Festivalu Stična, kjer sta navdušila  in 
očarala prepolno dvorano naših občanov. 
 

Lainšček veliko piše tudi za otroke in mladino. Za zbirko pravljic Mislice je prejel 
večernico, tj. nagrado za najboljše mladinsko delo določenega leta.  
 

Eno prvih njegovih del je zelo uspela pesniška zbirka za otroke z naslovom Cicibanija. 
Znamenita je tudi njegova pravljica Mišek Miško in Belamiška, ki je zgodba o prijateljstvu 
in ljubezni med naslovnima junakoma. Na to temo je napisal tudi pesniško zbirko Pesmi o 

Feri Lainšček in Ditka 
Vir slike: 

https://cdn.mojekarte.si/m/0/414/images/21568-ditkaferi-prava-800x571.jpg. 
Dostopno: 1. 3. 2020 
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Mišku in Belamiški, za katero je leta 2012 prejel nagrado desetnica, 
ki jo društvo slovenskih pisateljev podeljuje najboljšemu otroškemu 
ali mladinskemu delu zadnjih treh let.  
 

Med mladinskimi romani naj izpostavimo zanimivo delo Ajša Najša, ki 
govori o najstniški ljubezni med Ajšo in Gregorjem. 

  
Omembe vreden je prav gotovo tudi mladinski roman Velecirkus Argo, 
ki spada v žanr fantastike. Glavna junaka sta 12-letna deklica in 
deček, cirkuška otroka, ki lahko rešita cirkus pred propadom, vendar 
samo, če pristaneta na nenavadno domišljijsko cirkuško potovanje.  

 

 
Zelo znan je tudi mladinski 
roman Hit poletja, ki je nastal po scenariju za 
prav tako uspešen slovenski film z istim 
naslovom, pod katerim se je podpisal režiser 
Metod Pevec. Glavno junakinjo iz romana v filmu 
odlično zaigra mlada pevka Ula Furlan. 
 
Lainšček je napisal zelo veliko radijskih iger za 
otroke oz. mladino in odrasle. Omeniti je 
potrebno vsaj radijski igri Petelinji zajtrk in Hit 
poletja, ki sta priredbi istoimenskih romanov. 
 

 
 

 
 
 
 
Naj omenimo še eno zanimivost, ki je povezana z 21. marcem, svetovnim dnevom poezije. 
Na ta dan že nekaj let pri nas poteka akcija Plačaj z verzom, pri kateri sodeluje tudi Feri 
Lainšček. Leta 2017 je ob tej akciji izšla pesniška zbirka Trenutek, ki je vanj ujeto vse, v 
kateri je Lainšček zbral najboljše verze po svojem izboru. Storil je še korak več: iz teh 
verzov je napisal pesem Srečevanja, ki jo je uglasbila Ditka. 

In kako poteka ta akcija? 21. marca v nekaterih kavarnah obiskovalci na svoje mize dobijo 
listke, na katere lahko napišejo pesem, ki je lahko čisto kratka. S tem si zaslužijo kavo. 
Super, a ne?   

 

Naslovnica knjige 
Ajša Najša 

Vir slike: 
http://116389.winknj.si/naslovnice/KS
/116389_3831_3695.jpg. Dostopno: 1. 

3. 2020 
.  

Ula Furlan v filmu Hit poletja 
Vir slike: 

https://2.bp.blogspot.com/_cee8AGAnyVw/Sk7xTTd4vKI/AAAAAAAAAt8/
Zedn6FNMlmo/hit.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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Vlado Kreslin 

 
 
Nekateri ga imenujejo tudi »najslavnejši 
slovenski godec«, saj so mnoge njegove 
skladbe že skoraj ponarodele. Kdo ne pozna 
pesmi, kot so Tista črna kitara, Od višine 
se zvrti, Namesto koga roža cveti … 
Besedila teh in drugih pesmi, od katerih 
marsikatere (še) ni uglasbil, je Kreslin izdal 
v več pesniških zbirkah – v knjižnici v 
Ivančni Gorici imamo naslednje: Vriskanje 
in jok, Pojezije in Zakartana ura. Ob tem naj 
za navdušence njegovih komadov omenimo še 
njegovo Pesmarico, v kateri so notni zapisi njegovih uspešnic.  
 

 

 

 

 
 
 

Vlado Kreslin s svojo črno kitaro 
Vir slike: 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/1755_1576231429_vladokreslin.jpg. Dostopno: 1. 3. 
2020  

Vlado na koncertih vedno znova navduši svoje 
občinstvo. 

Vir slike: 
https://www.visitizola.com/foto/thumbnails/dsc-82771_1619x930.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Naslovnica plošče Namesto koga roža cveti 
Vir slike: 

ttps://img.discogs.com/-wwgv4_vaeP2MBdrhGzDHp2Lto8=/fit-
in/600x385/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-12501172-

1551111982-2336.png.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vlado Kreslin je izdal tudi nekaj knjig s pesmimi. 
Vir slike: 

https://cdn.mojekarte.com/m/0/438/images/15796-vlado-kreslin-800x532.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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Bogdan Novak 

 
Ta izredno plodovit pisatelj in časnikar se je rodil 4. 
aprila 1944 v Murski Soboti. Že v rani mladosti se je 
z družino preselil v Ljubljano, kjer je obiskoval 
osnovno in srednjo šolo, študiral pa je primerjalno 
književnost, ki je ni dokončal. Najprej je delal kot 
knjižničar, nato kot novinar. Med drugim je bil tudi 
odgovorni urednik in član uredništva Pavlihe. 
 

Piše zelo raznovrstno: od pravljic, otroških in 
mladinskih povesti do romanov. Njegov največji 
pisateljski podvig je gotovo družinska saga 12 
romanov z naslovom Lipa zelenela je, ki skozi 
življenje dveh rodbin (Godinovih in Kolarjevih) 
predstavi stoletje in pol slovenske zgodovine. 

   

Od del za odrasle je potrebno omeniti vsaj še Pasjo grofico, zgodovinski roman o Idrijčanki 
Emiliji Kraus, ki na Dunaju sreča samega Napoléona in se vanj zaljubi. 
 
Novakovo mladinsko leposlovje je še posebej obsežno. Gotovo je 
potrebno začeti pri Zvestih prijateljih, zbirki desetih mladinskih 
povesti. To so: Morska skrivnost, Grajski strah, Pozor, hud pes, 
Bela past, Hudobna graščakinja, Usodni piknik, Gozdni samotar, 
Super špon, Razbojniški brlog in Lepotec Bučko. Glavni junaki so 
mladi taborniki, ki se vedno znajdejo v kakšni napeti dogodivščini.  
Po tej knjižni seriji je bil posnet film, skoraj prava kriminalka z 
naslovom Zvesti prijatelji.  
 
Naj izpostavimo povest Bela past, ki jo je Igor Saksida, trenutno 
največji poznavalec mladinske književnosti, uvrstil v knjigo Petdeset  
zlatnikov, kar pomeni, da ima ne samo ta knjiga, ampak cela zbirka, 
ugotovljeno literarno vrednost. Razlog je v tem, ker ta serija presega 
klišeje (osebe npr. niso superjunaki …), tudi slog pisanja je barvit 
in bogat. Še kratka vsebina Bele pasti: Zvesti prijatelji se odpravijo 
na turno smuko, vendar jih na poti zajame snežni metež. Kljub temu 
pridejo do gorske koče, vendar preizkušenj še ni konec … 
 
Poleg popularnega mladinskega romana Ninina pesnika dva, ki govori 
o najstniški ljubezni, je potrebno navesti tudi delo Lovci na 
petardarje, s katerim se je Novak leta 2005 uvrstil med 
nominirance za desetnico. 
 
 

 

Bogdan Novak 
Vir slike: 

https://www.miszalozba.com/upload/author/bogdan-
novak/083a550b74205948a7ffbf4e3cf02083-md.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

/ 

Naslovnica knjige Bela past 
zbirke Zvesti prijatelji 

Vir slike:  
https://i.gr-

assets.com/images/S/compressed.photo.g
oodreads.com/books/1355164186l/16247

309.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Naslovnica knjige Lovci na 
petardarje 

Vir slike:  
http://cobiss.izum.si/mediacobiss/wc
obib/0214290176_001.JPG. Dostopno: 

1. 3. 2020 
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Miki Muster 

 
Kralj slovenskega stripa, uradno Nikolaj Muster, se 
je rodil 22. novembra 1925 v Murski Soboti. Najbolj 
ga poznamo kot striparja, bil pa je tudi animator, 
ilustrator, kipar, novinar in filmski režiser. Umrl je 
pred dvema letoma (7. maja 2018) in marsikomu je 
šele takrat postalo jasno, da je umrl velik umetnik, 
ki je bil v svojem ustvarjanju marsikdaj prezrt in 
nepriznan.  
 
Njegova najslavnejša zbirka stripov nosi naslov 
Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika, ki so 
nastopili v kar 43 stripih. Zbirka je uvrščena v že 
omenjeno knjigo Petdeset zlatnikov, iz česar lahko 
sklepamo, da Mustrovi stripi niso »šund«, temveč 
priznana literarna klasika. 
 
V knjižnici v Ivančni Gorici imamo 76 njegovih 
stripovskih knjig, od katerih je kar nekaj zbirk, kar 
pomeni, da hranimo še veliko več Mustrovih stripov. 
Koliko jih je narisal vseh skupaj, je skorajda uganka, saj se nekaterih ne dobi več … 
Zanimivo bi bilo ugibati, koliko sličic je striparski mojster narisal vseh skupaj: verjetno bi 
bila številka skoraj nepredstavljiva …  

 
 Muster je bil tudi znan karikaturist, ki 
je svoje upodobitve znanih Slovencev 
izdal v knjigi Politična karikatura. Pa 
naj avtor spregovori še sam. V pogovoru 
z Andražem Gombačem je v Primorskih 
novicah (2005) mojster stripa povedal 
med drugim tudi tole:  
»Ko sem začel, Slovenci sploh nismo 
imeli stripa. Nisem se imel od koga 
učiti. Prebirali smo srbske stripe, svoje 
tradicije pa nismo imeli. Pa tudi dovolili 
mi niso, da bi risal, kar sem si želel: 
pravljice za otroke, fantastične zgodbe           

   ... Rekli so mi, naj rišem slovenske  
         narodne basni. In tako sem risal lisico 
zvitorepko, volka, medveda ... Naredil sem dve, tri zgodbe, potem pa je teh basni zmanjkalo. 
Ko so mi dali proste roke, sem končno lahko ustvarjal, kar sem hotel. /…/« 
 
 
 
 
 

Miki Muster 
Vir slike:  

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/760xX/2018/05/08/7af9fd0c0ec43de
53fe3ef80d1596761/5af190913ea0e/7af9fd0

c0ec43de53fe3ef80d1596761.jpeg 

Zvitorepec, Lakotnik in Trdonja 
Vir slike:  

https://www.delo.si/images/slike/2018/05/11/o_Kultura__djvu_2190279_zenja_1024.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Miki Muster 
Vir slike:  

https://cdn.kme.si/public/images-
cache/760xX/2018/05/08/7af9fd0c0ec43de53fe3ef80d1596761/5af19091. 

3ea0e/7af9fd0c0ec43de53fe3ef80d1596761.jpeg. Dostopno: 1. 3. 2020
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Nekateri drugi znani prekmurski literati 
 

Prekmurje se ponaša še z mnogimi drugimi znanimi pisateljskimi 
imeni, ki bi zaslužili širšo obravnavo. Ker pa je prostor tega 
prispevka omejen, naj samo naštejemo nekatere vidnejše literarne 
ustvarjalce, ki jih še nismo omenili: Štefan Kardoš (finalist za 
kresnika), Dušan Šarotar (finalist za kresnika), Vladimir P. 
Štefanec (prejemnik večernice), Suzana Tratnik (nagrajenka 
Prešernovega sklada, prejemnica desetnice …), Milan Vincetič 
(nagrajenec Prešernovega sklada), Vlado Žabot (prejemnik 
kresnika), Evald Flisar (prejemnik modre ptice in drugih nagrad), 
Ferdo Godina (Levstikov nagrajenec) in Vladimir Kos (nagrada 
Prešernovega sklada).  
 
Ob sklepu pregleda prekmurske književnosti še pika na i: 
leta 2019, ob 100-letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom, 
je Akoš Anton Dončec prevedel Malega princa avtorja Antoina de Saint-Exupéryja v 
prekmurščino. 

Zakladnice – prekmurska domoznanska bralna značka, pri nas pa Beremo domače 
 
Kot smo lahko razbrali iz že povedanega, je Prekmurje prava zakladnica velikih literarnih 
imen, zato ne čudi, da so v pomurskih splošnih knjižnicah leta 2017 kot prvi v Sloveniji 
bralcem ponudili branje njihovih domačih avtorjev v okviru bralne značke. Od takrat 
najprej vsako leto pripravijo poletno domoznansko bralno značko. 
 
Prekmurci pa so dali idejo tudi nam. Tako v splošni knjižnici Ivančna Gorica v šolskem letu 
2019/20 prvič poteka domoznanska bralna značka, ki smo ji dali ime Beremo domače. Zakaj 
naj bi brali domače avtorje in knjige o naših krajih? Območje občine Ivančna Gorica ima 
izredno bogato kulturno zgodovino in velika pisateljska imena v preteklosti in danes (Josip 
Jurčič, Janez Cigler, Polona Glavan …), ob tem pa naše kraje bogatijo različni kulturni 
spomeniki, kot je npr. Cvinger (ostanek slavnega Virskega mesta), stiški samostan, 
Jurčičeva domačija ipd. Z branjem domačega leposlovja in knjig o naših krajih in ljudeh se 
v nas poglablja poznavanje naših korenin in hvaležnost za kulturne zaklade, iz katerih 
črpamo moč za bogato sedanjost in prihodnost. 
 
Zaključna misel 
 
Prekmurska književnost je tako obsežna, da bi lahko o njej napisali več debelih knjig. 
Prispevek se je dotaknil samo nekaj glavnih imen mojstrov peresa in njihovih najvažnejših 
del, s posebnim poudarkom na mladinski književnosti, vendar lahko že na podlagi tega 
rečemo, da so prekmurski avtorji vsekakor vredni branja in njihova zanimiva literarna dela 
kar kličejo po bralcih vseh generacij.  
 
Pa veliko dobrih knjig! :) 

Prevod Malega princa 
v prekmurščino 

Vir slike: 
https://www.kamra.si/images/zoo_cache/2
01806/34756951_2064246657167798_3
364496836441145344_n_20180611_1845
37_000fa1918007fb3751bcc5dc5a3b2fa8.

jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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VRTANEK (VRTANIK, PEREC) 
 

Vrtanek (vrtanik, perec) je okrogel pšenični (mlečen) pleten kruh 
z luknjo v sredini. Bil je obredna jed na poroki, obvezen pri žetvi 
in mlatvi. Ponekod je gospodinja delavcem pri mlatvi ostanke 
vrtanka dala domov. V vaseh z madžarskim prebivalstvom manjši 
okrogel (ali podolgovat) pleten kruh imenujejo perec, večje 
okrogle vrtanke pa je danes mogoče kupiti tudi v trgovini. 
 
PREKMURSKA GIBANICA 
 

Prekmurska gibanica je zaščitena kot zajamčena tradicionalna 
posebnost, zato sta zanjo natančno določena priprava in končni 
videz. Je prekmurska praznična in obredna jed, ki je dobila ime 
po besedi »guba« (güba). Sestoji iz dveh vrst testa in štirih 
nadevov: makovega, skutinega, orehovega in jabolčnega, ki se 
ponovijo. Plasti so med seboj vidno ločene.  
 
DÖDÖLI 
 

Tradicionalna prekmurska jed so tudi dödöli (krompirjevi žganci), ki 
jih pripravijo iz pretlačenega krompirja in pšenične moke, ki jo 
zabelijo z zaseko, ocvirki ali praženo čebulo in prelijejo s kislo 
smetano; lahko jih tudi popečejo ali cvrejo na olju ali masti. 
 
POSOLANKE 
 

Posolanke so značilne za ravenski del Prekmurja in sodijo med 
pečene močnate jedi. Pripravijo se iz genjenega (kvašenega) testa 
ter se spečejo s skutnim ali jabolčnim nadevom, ki se premaže s kislo 
smetano. 
 
 
ZLEJVANKE 
 

Zlejvanke so posebnost med močnatimi jedi. Pod tem imenom jih 
poznajo na Dolinskem in Ravenskem, medtem ko na Goričkem 
zlejvanki rečejo šterc ali malin. Pripravijo se iz pšenične, koruzne ali 
ajdove moke, lahko pa tudi iz oženjene moke, ki je kombinacija ajdove 
in pšenične. Zlejvanke ali šterci so bili v preteklosti pogosto 
samostojna jed za kosilo, včasih je bila zraven le juha. 
 
 
 
 
 

TRADICIONALNE PREKMURSKE JEDI 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Vrtanek.JPG. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.cosmopolitan.si/media/cache/upload/Photo/2017/04/12/pre
kmurje-layer-cake_07_cafe-praline_t3000_foto-sk_12-15_fbimage.jpg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://i.pinimg.com/originals/40/b6/97/40b697b88bf4c43f2d65e

d8e1a50ee18.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.220stopinjposevno.com/uploads/1/5/0/1/150167

80/img-6029-1_orig.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.kamra.si/images/zoo_cache/201602/24600_ajdo
va_zlevanka_rajh_28360d2e9f0f4cb4162bb3a5f0152015.jpg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 
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KRAPCI 
 

Krapci so značilni za Dolinsko in so prav tako posebnost med 
pečenimi močnatimi jedmi. Pripravijo se iz kvašenega rahlega 
testa iz pšenične ali ajdove moke in bogatega nadeva iz skute, 
prosa in kisle smetane. Pravi prekmurski krapci so iz prosene 
kaše, v novejšem času pa poleg tega uporabljajo tudi riž. Med 
nadevi za krapce se pojavljajo še skuta z mletimi orehi, skuta 
s kuhanim rižem in skuta z naribanimi jabolki ali jabolki in 
makom.  
 
BOGRAČ 
 

Bograč je ime dobil po posodi, v kateri so ga kuhali nad 
odprtim ognjem. Kuhali so ga moški, sestavljen pa je vsaj iz 
treh vrst mesa, od katerih mora biti eno divjačina, veliko 
čebule in krompirja, sicer pa ima vsak kuhar svoj recept. 
Lendava je bila razglašena za svetovno prestolnico bograča. 
 
BUJTA REPA 

Bujta repa je ena najbolj znanih prekmurskih jedi, ki jo 
tradicionalno pripravljajo v času kolin. Takrat je navadno sestavni 
del kosila ali večerje, zaradi česar je dobila obredni pomen. 
»Bujta« namreč pomeni »ubita«, kar se povezuje z zakolom 
prašiča pri kolinah. Za pripravo potrebujemo preproste domače 
sestavine, kot so svinjske kosti, kisla repa in prosena kaša, 
poznavalci pa pravijo, da je jed najboljša, ko je vsaj enkrat 
pogreta.  
 
PREKMURSKA ŠUNKA 
 

Prekmurska šunka je tradicionalna kakovostna sušena mesnina 
Prekmurja. Na območju od Goričkega do Lendavskih ravnic se je 
uveljavila iz stoletja dolge tradicije sušenja in zorenja svinjskega 
stegna. Pridobljena je s suhim (lahko tudi z mokrim) soljenjem in 
razsoljevanjem, dimljenjem ter daljšim sušenjem in zorenjem 
posebej oblikovanega svinjskega stegna (ki mora izvirati iz 
Prekmurja) brez kosti s pripadajočo kožo in slanino. Teža končnega izdelka je najmanj 3 
do 4 kg. Meso je zmerno do temno rdeče barve. Slanina je enakomerna smetanasto bela do 
rjavkasto rumena pod kožo. Barva površine je enakomerno rdeče rjava, značilna za bolj 
dimljen izdelek. Vonj in okus sta značilna za zrelo suho meso in slanino, ki ju dopolnjuje 
aroma po dimu. Slanost mora biti zmerna. Prekmurska šunka je danes zaščitena z 
geografsko označbo »Prekmurska šunka«. 
 
Viri: 
Fujs, M. 100 dejstev o Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019. 
P. Luthar, Prekmurje za radovedneže in ljubitelje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana–Petanjci 
2019. 
Renčelj, Stanko: Prekmurske dobrote. Ljubljana: Kmečki glas, 2001. 

Vir slike: 
https://www.turisticnekmetije.si/storage/app/media/spoznajmo-

uzivajmo/recepti/ajdov-krapec-
/thumb/720x540.exact/Ajdov%20krapec%20TK%20Bogsa%20Litmerk%20Ormoz

%20ok.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.web-kulinarika.si/wp-content/uploads/2018/04/Bogra%C4%8D-

950x500.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2015/12/bujta-repa-6.jpg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.blog.uporabnastran.si/wp-

content/uploads/2014/05/prekmurska-sunka-540x360.jpg. Dostopno: 1. 
3. 2020 
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RECEPTI NEKATERIH TRADICIONALNIH PREKMURSKIH JEDI 

BUJTA REPA 
 
Bujta repa je ena najbolj znanih prekmurskih jedi. V zimskem času jo pogosto postrežejo 
s kolinami. »Bujta« pomeni ubita, kar jo poveže z ubitim prašičem pri kolinah. Njena 
posebnost je, da je repi dodana prosena kaša, ki je ne zasledimo več pogosto na jedilniku.  
 
 
 
SESTAVINE: 
 

 1 kg naribane kisle repe,  
 70 dag mesnate svinjske kosti 

(hrbet, deli glave in vratu), 
 1–2 dcl oprane prosene kaše, 
 2 žlici bele moke, 
 4 žlice masti, 
 čebula, 
 2 stroka česna, 
 začimbe: sol, poper, kumina, lovorjev 

list, mleta sladka paprika, majaron, 
kis. 

 
  
 
 
DODATEK KOLIN: različne krvavice (ajdove, prosene), svinjska pečenka 
  
 
POSTOPEK PRIPRAVE 
 

Oprane kosti z mesom damo v lonec s hladno vodo in pustimo, da zavre in počasi kuhamo 
pol ure. V lonec dodamo oprano kislo repo in začimbe ter počasi kuhamo, da se repa zmehča. 
Dodamo oprano proseno kašo, ki mora ostati na površini, da se ne prime posode. Vse skupaj 
kuhamo toliko časa, da je kaša kuhana. V kozici iz maščobe in moke naredimo prežganje z 
dodatkom čebule in mlete paprike, ga razmešamo z mrzlo vodo in vlijemo v lonec s kuhano 
repo in kašo. Nežno premešamo, po potrebi dosolimo, zavremo in počasi kuhamo še 5 minut. 
Bujto repo lahko postrežemo kot samostojno jed ali pa kot prilogo k pečenki in krvavicam 
ter praženemu krompirju. 
  

Poskusite in se prepričajte. Dober tek! 
 
 
Vir: 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulinarika/recepti/bujta-repa.html. Dostopno: 1. 3. 2020 

 

 

Vir slike: 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulinarika/recepti/bujta-repa.html. Dostopno: 1. 3. 2020 
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BOGRAČ 
 
 
 
Med golaži je v Prekmurju najbolj razširjen 
bograč golaž. Ime te slavne jedi izvira iz 
madžarske besede, ki poimenuje pastirski 
kotel. Še danes velja, da je pravi bograč skuhan 
na prostem v primernem kotlu. Odlikuje ga 
pravilo,  da mora vsebovati vsaj tri vrste mesta, 
čebula pa naj bi bila pražena na svinjski masti. 
Še vedno je zelo pogost kot glavna jed na 
rojstnodnevnih in drugih zabavah v Prekmurju. 
Lendava je bila razglašena za svetovno 
prestolnico te jedi. Tam pa prirejajo tudi 
znani Bogračfest, tekmovanje v kuhanju bograča, 
katerega se udeležijo obiskovalci od blizu in daleč. 
 

SESTAVINE: 
 

 25 dag svinjskega mesa, 
 20 dag govejega mesa brez kosti, 
 25 dag divjačine (divji prašič, srna), 
 4 čebule, 
 50 dag krompirja, 
 2 dcl belega in rdečega vina, 
 2 stroka česna, 
 začimbe: sol, poper, sladka paprika, sveža rdeča paprika, feferon, lovorov list, majaron, kumina. 
  

POSTOPEK PRIPRAVE: 
 

V posodi  segrejemo olje, dodamo sesekljano čebulo in jo prepražimo, da postekleni.  Med občasnim 
mešanjem jo pražimo približno 20 minut in pazimo, da ne spremeni barve. Oprano goveje meso 
obrišemo in ga narežemo na 3 centimetre velike koščke.  Prepraženi čebuli dodamo narezano 
govedino, vse skupaj premešamo in pražimo  približno 15 minut. Na čebulo in govedino potresemo 
mleto rdečo papriko. Na hitro premešamo in zalijemo s toliko količine vode, da prekrije vse 
sestavine. Dodamo sol, sveže mlet črni poper, sesekljan česen, lovorove liste, majaron in malo mlete 
kumine. Zavremo in počasi kuhamo  približno  15 minut. V posodo dodamo narezano divjačino. 
Prevremo in počasi kuhamo približno 15 minut. Dodamo narezano svinjino, vse skupaj premešamo, 
zavremo in kuhamo približno 15 minut. Na koncu dodamo narezan krompir, ki naj bo podobne 
velikosti, kot je meso. Vse skupaj kuhajte približno 15 minut. Začinimo še z belim in rdečim  vinom. 
Zavremo in počasi kuhamo približno 10 minut, da se vse skupaj zgosti. Za bolj pekoč okus lahko 
dodamo pravi močni madžarski feferon. Ko je krompir kuhan, je naš bograč gotov. 
  
 
Vir: 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulinarika/recepti/bograc.html. Dostopno: 1. 3. 2020  
  

Vir slike: 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulinarika/recepti/bograc.html. Dostopno: 1. 3. 2020 
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PREKMURSKA GIBANICA 
 

 
  

Vir slike: 
https://www.zlatapticka.si/wp-content/uploads/prekmurska-gibanica-

600x400.jpg. Dostopno: 18. 2. 2020 

VRSTA TESTA:  SESTAVINE ZA PRIPRAVO 
TESTA: 

Testo za podplat  25 dag moke,  
8 dag masla,  
1 jajce, 
2 do 3 žlice 
smetane, 
ščepec soli,  
1 žlička sladkorja. 

Vlečeno testo  50 dag moke,  
1 jajce, 
2 žlici olja,  
malo kisa ali limoninega 
soka,  
mlačna voda, 
ščepec soli. 

 

VRSTA NADEVA:  SESTAVINE: 

Makov nadev  20 dag zmletega maka,  
5 dag sladkorja, 
1 vaniljev sladkor, 
približno 1 dl mleka ali 
smetane, 
1 jajce. 
 

Skutni nadev  40 dag skute, 
1 jajce, 
1 dl goste kisle smetane, 
5 dag rozin, 
5 dag sladkorja. 
 

Orehov nadev  20 dag zmetih orehov, 
5 dag sladkorja, 
1 vanilijev sladkor, 
malo cimeta, 
1–2 dl mleka. 
 

VRSTA NADEVA:  SESTAVINE: 

Jabolčni nadev  50 dag jabolk, 
3 dag sladkorja, 
limonina lupinica, 
malo cimeta. 

Ostale sestavine, 
ki jih še 
potrebujemo: 
 

maščoba za pekač, 
maslo za pokapanje,  
smetana za polivanje. 

Prekmurska 
kulinarična 

posebnost 

Vir slike: 
https://image.freepik.com/vettori-gratuito/nastro-premio_24908-54753.jpg. 

Dostopno: 18. 2. 2020 
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POSTOPEK PRIPRAVE PREKMURSKE GIBANICE: 
 

Prekmurska gibanica se pripravlja iz dveh vrst testa, iz krhkega, ki mu 
pravijo podplasto testo, in iz vlečenega. S podplatastim testom 
pokrijemo dno pekača, ker mora biti spodnje testo močnejše, saj je 
to težka gibanica. Vse sestavine, ki jih potrebujemo za podplatasto 
(krhko) testo, damo v primerno skledo, jih premešamo in zamesimo 
testo.  Mesimo ga tako dolgo, da postane lepo gladko, in obdelanega 
postavimo za pol ure počivat. Medtem ko podplatasto testo počiva, 
zamesimo gladko mehko vlečeno testo iz vseh naštetih sestavin in ga 
prav tako postavimo za pol ure počivat. Naredimo več hlebčkov, da ga 
pozneje laže razvlečemo. Ko obe vrsti testa počivata, pripravimo vse 
štiri vrste nadeva.   
 
POSTOPEK PRIPRAVE POSAMEZNIH NADEVOV ZA 
TRADICIONALNO PREKMURSKO GIBANICO: 
 

Makov nadev: 
Mak zmeljemo, polijemo z vrelim mlekom, sladkamo in odišavimo 
z vaniljevim sladkorjem.   
 

Skutni nadev: 
Skuto razdrobimo z vilicami, ji primešamo jajce, smetano, očiščene in oprane rozine in sladkor. Vse 
skupaj dobro zmešamo.   
  
Orehov nadev: 
Orehe zmeljemo, jih poparimo z mlekom, dodamo sladkor in cimet ter zmešamo. Nadev mora biti 
lepo mazav.   
     

Jabolčni nadev:  
Jabolka olupimo, narežemo na tanke krhlje in jih napol zdušimo s sladkorjem. Odišavimo jih s 
cimetom in limonino lupinico. 
Spočito podplatasto testo razvaljamo za pol prsta na debelo in ga položimo na dno pomaščenega, 
najbolje lončenega pekača; testo naj sega na rob pekača. Spočito vlečeno testo previdno 
raztegnemo po z moko potresenem prtu in ga pustimo, da se rahlo osuši. Nato začnemo "sestavljati" 
gibanico.   
 
 

Po podplatastem testu namažemo makov nadev za slab centimeter na debelo, ga pokrijemo z listom 
vlečenega testa in poškropimo z maslom. Ta list testa namažemo s skutnim nadevom in ga pokrijemo 
z naslednjim listom testa. Testo spet poškropimo z maslom. Po njem namažemo orehov nadev, čez 
nadev položimo nov list vlečenega testa in ga poškropimo z raztopljenim maslom. Nato po testu 
potresemo jabolčni nadev. Tudi ta nadev pokrijemo z vlečenim testom in ga poškropimo z maslom. 
Nato ves postopek z nadevi ponovimo.   
  

Na vrh položimo še en ali dva lista vlečenega testa in oba poškropimo z maslom. Nazadnje zloženo 
gibanico prelijemo še s smetano. Pekač postavimo v ogreto pečico in pečemo približno 1 uro pri 
zmerni temperaturi.   
 
Vir: 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/235787/mod_resource/content/1/Recepti%20iz%20Prek
murja.pdf. Dostopno: 18. 2. 2020 
 
 
 
 

Vir slike: 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQZpsrCFH9
CNXmKPIgv5hFk0PxOZMiqiC3oR-OIuiJtM2CzA619. 

Dostopno: 18.2. 2020 
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PERECI 
 

SESTAVINE: 

 1 kg pšenične moke (gladka, ostra), 
 40 g kvasa, 
 20 g sladkorja za kvasec, 
 5 do 6 dl mleka, 
 25 g svinjske masti 
 sol, 
 jajce za mazanje. 

 

 

POSTOPEK PRIPRAVE:  

Pripravimo preprosto kvašeno testo. Pristavimo kvasec; zdrobljeni kvas, 2 žlici mlačnega mleka, žlico 
sladkorja in 2 žlici moke. Ko ta naraste, ga stresemo k pripravljeni moki. Iz sestavin ugnetemo 
srednje trdo testo. Ko je že prožno, na koncu prignetemo še svinjsko mast. Testo pustimo vzhajati 
na toplem, da enkrat bolj naraste. Nato na rahlo pomokani deski oblikujemo svaljke, debeline 
svinčnika. Perece lahko oblikujemo v obliko kroga, tedaj pripravljen svaljek prepolovimo in dva traka 
zvijemo v spiralo. Na koncu spiralo oblikujemo v krog in oba dela previdno spojimo (premer do 12 
cm). 

Drugi način oblikovanja je možen s palčko (iz 
trstike); pripravljen svaljek enakomerno navijamo 
na pripravljeno palčko ter na koncih testo lepo 
zaključimo. Tako pripravljeni pereci naj vzhajajo še 
približno 20 minut. Nato jih lepo premažemo z 
razžvrkljanim jajcem in spečemo v krušni peči. 
Pečemo jih tudi v navadni pečici, na začetku pri  
200 °C do zlatorumene barve, nato pa pri 175 °C, da 
se spečejo do konca (približno 10 minut). Pečene 
perece pokrijemo s prtičem, da se zmehčajo, oz. 
»odvrnejo«.  

 

 

 

 

Vir: 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/235787/mod_resource/content/1/Recepti%20iz%20Prek
murja.pdf. Dostopno: 18. 2. 2020 
 

  

Vir slike: 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/235787/mod_resource/content/1/Recepti%

20iz%20Prekmurja.pdf. Dostopno: 18. 2. 2020 

Vir slike: 
https://ucilnice.arnes.si/pluginfile.php/235787/mod_resource/conten

t/1/Recepti%20iz%20Prekmurja.pdf 18. 2. 2020 
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Prekmurje je zagotovo ena izmed regij, kjer so stari običaji in navade ohranjeni v 
precejšnji meri. Nekatere šege in običaje gojijo razna kulturno-turistična društva, ki 
jih prirejajo v sklopu tradicionalnih prireditev. Nekatere navade pa so še vedno 
prisotne med prebivalstvom in omogočajo obiskovalcem, da jih doživijo v avtentičnem 
in gostoljubnem okolju.  

 
ŠALJIVI NAZIVI (COUNE) 
 

V ljudskem izročilu Pomurja so bili za prebivalce sosednjih vasi znani 
šaljivi nazivi, ki so dostikrat zasmehovali telesne hibe in jih ozmerjali z živalskimi 
nazivi. Vsa medsebojna poimenovanja, še danes živa v ljudski zavesti, so znana kot 
šaljivke, zbadljivke ali coune. V otroštvu so tako otroci iz sosednjih vasi 
prebivalce Pečarovcev ozmerjali z »zgrebaši« (pridelovalci lanu), prebivalce 
Bratoncev so zbadali z »žlicarji« (saj naj bi jedli z žlicami, ko so v okoliš kih krajih 
še jedli z rokami), prebivalcem kraja Lipovec pa so nadeli šaljiv vzdevek 
»gajdaši« (ker naj bi v tej vasi nekoč bilo veliko godcev, ki so igrali gajde – 
škotskim dudam podobno glasbilo). Ti šaljivi in posmehljivi izrazi so pogosto 
sprožili negodovanja in vaške pretepe.  
 

POSLIKANA VELIKONOČNA JAJCA (REMENKE, 
REMENICE) 
 

Poslikana velikonončna jajca – remenke, remenice imajo v Prekmurju 
več kot stoletno tradicijo. Prekmurje pozna dva različna načina 
barvanja. Na Goričkem je doma škrabanje, značilni so izpraskani 
vzorci cvetov, štorkelj, gradov in drugih motivov. Dandanes so remenke 
predvsem spominek iz Prekmurja.  
 
 
DOŽNJEKI 
 

Eno najbolj veselih prekmurskih opravil je bila žetev, ki ji je sledila mlačva. 
Mlatiči so bili običajno plačani z zrnjem in ne denarjem. Konec žetve so 
popestrili z dožnjekom. Dekleta so spletla venec iz slame, klasja in poljskih 
rož in ga podarila gospodarici ali gospodarju, ki je delavce pogostil. Dožnjek 
so obesili na vidno mesto hiše in s tem zagotovili dobro naslednjo letino. Po 
staroslovanski šegi so žrtvovali prvi snop bogu, s čimer so prav tako 
zagotavljali rodnost polj v naslednjem letu. 
 
 
 
LÜPANJE SEMENA 
 

Med tradicionalna kmečka zimska opravila je spadalo lüpanje semena. 
Nekoč so gojili v Prekmurju buče, katerih seme je bilo treba pred odvozom 
v oljarno olüpati (olupiti). Za to priložnost se je zbralo pri hiši dovolj 
domačih in gostov, da je čas med lüpanjem hitreje in predvsem bolj 
zabavno tekel. 
 

PREKMURSKE ŠEGE IN NAVADE 

Ej, žlicarji! 

Vir slike: 
https://images.squarespace-

cdn.com/content/v1/52d67277e4b0cca89697145a/15489517
59901-

90GCQDYU164EJTINDBCZ/ke17ZwdGBToddI8pDm48kIBfL
PG5WFVnulfzD7ydE1oUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXP
OjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3

TBAUQYVKc7vU-
cwPHn512fTSYNdlqrtXdEZoDSBB98Z8FT9AAa-

mV3dA3FA_4l0Gabyndkxz4/Fish+Boy.jpg?format=1000w. 
Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.delo.si/images/slike/picture/20110413/pirhi.

jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9Gc
TPwYuLOqS92U9x4qvc0RWPIcCvMVw42mpy
VOyWXtU5SGr2iKxr&usqp=CAU. Dostopno: 

1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://sobotainfo.com/sites/default/files/styles/dog
odek/public/slike/dogodki/2016/1/6/lupanje_tikvinoga

_semena_3.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 
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GOSTÜVANJE (POROČNE GOSTIJE) – POZVAČINI 
 

V starih časih so pozvačini (zvačini) na ravninskem delu Prekmurja 
vabili na poročno gostijo od svečenice do pusta. Našemljeni so bili s 
peresi in/ali pisanimi trakovi po nekoliko dvignjenem klobuku. Preko 
ramen so bili ogrnjeni s prtom ali brisačo (v starih časih je bila lanena), 
ki je bila prav tako okrašena s pisanimi trakovi in cvetjem. Pod kolenom 
so imeli obešene zvončke, da se jih je slišalo že na daleč. Njihov 
nepogrešljiv pripomoček je bila sekira z ježevko. Za primer žeje so 
imeli pri sebi tudi vedno napolnjeno čuturo, v kateri je bilo vino ali 
špricer. 
 

Običajno sta bila skupaj dva pozvačina, en iz ženinove in drug iz 
nevestine strani. Na poroko sta prišla vabit skupaj. Vsak pravi gospodar 
jima je postregel s pijačo in jedačo, pozvačina pa sta povedala vnaprej 
pripravljen govor/povabilo. 
 
 
 
ODITI PO PODARÁJ (ZBIRANJE DAROV ZA NEVESTO) 
 

Ta ženitovanjska gorička in porabska šega je ohranjena samo v 
spominu starejših. Že ime pove, da gre za zbiranje darov: nevesta 
je tri tedne pred zdavanjem (poroko) hodila po okoliških vaseh od 
hiše do hiše in s starejšo sorodnico, navadno žensko, ki je znala 
dobro in glasno govoriti, v košaro nabirala darove, npr. jajca, 
denar, laneno predivo. Pri hiši, kjer so vedeli, da prideta, so jima 
na hišni prag nastavili brezovo metlo, ki jo je morala sneja 
(nevesta) vreči čez streho. Če ji je uspelo, je veljalo, da bo dobra 
in friška (iznajdljiva) gospodinja in žena. Prvotni namen šege je bil 
mladoporočencema, posebej mladi ženi, materialno olajšati 
vsakdanje gospodinjstvo.  
 
 
 
ZMIVANJE 
 

Ženitovanjska šega zmivanja je potekala drugi dan poročnega slavja. 
V organiziranem sprevodu so šli svatje in maškare po vasi od hiše do 
hiše, kjer je bila svatba, do prvega vodnjaka ali mostu oziroma po vasi 
od hiše do hiše. S seboj so nosili pijačo in pecivo. Vaščani so ob poti 
spremljali poročni sprevod in sodelovali s pitjem ali humornim 
komentiranjem. Svatje so plesali, glasbeniki igrali, maškare pa so 
uganjale norčije. Eden od namenov zmivanja je bil, da so v tem času 
kuharice prostor pospravile ter pripravile sveže pogrinjke in jedi za 
nadaljevanje gostije. Pri vodnjaku je sneja razbila vrč vode, ki naj bi 
pomenil srečo v zakonu in slovo od mladosti, potem pa je povorka odšla 
nazaj na pogostitev. 
 
 
 
 
 
 

Vir slike: 
https://www.prlekija-

on.net/uploaded/prekmurski-pozvacin-
je-pisano-oblecen_32955502368.jpg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmnom.s
i%2Fcollection%2Fobject%2F268893%2Ftamara-rimele-oditi-

po-
podaraj&psig=AOvVaw12hKdQZZq3aQ9WUlPb07VN&ust=15832
62792154000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCO

DoqtS__OcCFQAAAAAdAAAAABAD. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://museu.ms/remote.jpg.ashx?width=500&height=5
00&format=jpg&mode=max&404=no_image.gif&urlb64=a
HR0cHM6Ly9tdXNldW1zLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dz
Lm5ldC9kYXRhL0RvY3VtZW50cy9BUlRXT1JLUy9wbW1z
LzQ3MjIyOC8xZjE2ODY4NTNmMTY0YWU1ODg2MjBiY

mQ5YTA2YTM2OS5qcGc&hmac=UbfVt7LSlgU. 
Dostopno: 1. 3. 2020 
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BOROVO GOSTÜVANJE (BOROVO ŽENITOVANJE) 
 

Najbolj eksotičen običaj, ki ga najdemo samo v Prekmurju, je zagotovo borovo gostüvanje. Če se v 
vasi od božiča pa do pepelnice nihče ne poroči, je treba sramoto rešiti tako, da eno izmed samskih 
mladenk (ponavadi najstarejšo) poročijo kar z borom, ki ga posekajo v bližnjem gozdu. 
Dogajanje traja cel dan in celo noč, priprave pa kar kakšen mesec. Ponavadi sodeluje vsa vas. Maske 
oz. liki, ki sodelujejo, so predpisani in imajo določene vloge. Osrednje dogajanje je sprevod, ko gredo 
do gozda po bor, vmes se dogaja šranga pa okrasitev in na koncu se vrnejo v vas, kjer se bor in 
izbranka poročita. Sledi veliko slavje,  kjer se je in pije »na veliko«. Na koncu bor prodajo na dražbi, 
kupnina pa gre v vaške namene. Značilne maske so turbaš, ciganice, cigan z medvedom, rouraši, birovi 
... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viri in literatura: 
Fujs, M. 100 dejstev o Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019. 
P. Luthar, Prekmurje za radovedneže in ljubitelje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana–
Petanjci 2019. 
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/prebivalci-katere-vasi-so-zgrebasi/80867. Dostopno: 17. 
2. 2020 
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/ze-veste-v-kateri-pomurski-vasici-zivijo-gajdasi/71846. 
Dostopno: 17. 2. 2020 
https://sobotainfo.com/novica/lokalno/prebivalcem-katere-vasi-so-govorili-zlicarji/69461. 
Dostopno: 17. 2. 2020 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulturna‐dediscina/rokodelske‐obrti/medicarstvo‐lectarstvo. 

Dostopno: 17. 2. 2020 
http://www.goprekmurje.si/slo/kulturna‐dediscina/sege‐obicaji/remenke/. Dostopno: 17. 2. 2020 
  

Borovo gostüvanje je tipični prekmurski običaj.
Vir slike: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRqG1PTIE8zkG7sq-0u0HFu02S_dvIO1QxbzWFVfEo03wJNDzft. Dostopno: 1. 3. 2020 
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 je Sotinski breg (Kugla)  s 418 metri najvišji vrh Prekmurja? Hrib leži 
na severozahodnem delu Goričkega, z njegovega vrha je čudovit 
razgled daleč naokrog. 

 

 

 

 

 

 je Vinarium  s 53 metri višine najvišji razgledni stolp v 
Sloveniji? Odprli so ga leta 2015 v Lendavskih goricah. 
Omogoča pogled na Slovenijo, Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško, 
obiskovalce pa poleg razgleda pričaka tudi lokalna kulinarična 
in vinska ponudba. 

 

 

 

 

 so Budinci najbolj severno ležeče naselje v Sloveniji? Od 11. 
avgusta 1999 so znani predvsem po tem, ker je bil ravno na 
tem koncu Goričkega viden popoln Sončev mrk. Naslednji, ki 
bo viden na območju Slovenije, bo 3. septembra 2081. 

 

 

 

 

 

 je v Polanskem logu, ki se razprostira med Malo Polano, 
Brezovico in Nedelico, največje rastišče črne jelše v Evropi? 
Gre za enega redkih ohranjenih celovitih ekosistemov, v 
katerem poleg črne jelše domujejo tudi mnoge druge živalske 
in rastlinske vrste.  

O PREKMURJU – ALI STE VEDELI, DA … 

Vir slike: 
https://kraji.eu/PICTURES/podr
avsko_pomurska/grad_puconci_ca
nkova_kuzma_rogasovci_z_okolic
o/sotinski_breg_kugla/DSC_695
9_sotinski_breg_kugla_big.jpg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2016/12/15/65
366969_65259810_lendava_fp-xl.jpg. Dostopno: 1. 

3. 2020 
 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/c/c7/Budinci.JPG/1200px-Budinci.JPG. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
http://1.bp.blogspot.com/-

KPO_mW2zakY/Ut63s95ZWNI/AAAAAAAAQu
I/uxn4NdWNzBQ/s1600/28.8.2013+846.JPG. 

Dostopno: 1. 3. 2020 
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 je bilo Prekmurje dolgo slovenska pokrajina, 
znana po številnih gnezdih štorkelj? Zaradi 
intenzivnega kmetijstva, izginjanja travnikov in 
vedno bolj sušnih let so te ptice selivke danes 
ogrožene; pogosteje jih srečamo v drugih delih 
Slovenije. Mala in Velika Polana sta zaradi 
največjega števila gnezd bele štorklje v 
Sloveniji dobili naziv Evropska vas štorkelj.  
 

 

 Mura velja za enega najbogatejših ekosistemov v 
Srednji Evropi? Ob njej živi več kot 6000 različnih 
vrst rastlin, 30 vrst sesalcev, 8 vrst plazilcev, 15 
vrst dvoživk, 100 vrst polžev in školjk, več kot 1000 
vrst hroščev in  metuljev, med temi 30 vrst kačjih 
pastirjev, v njej so ugotovili 40 ribjih vrst, ob njej 
pa tudi 200 vrst ptičev.  

 

 
 
 

 je ime »Mura«  prvič zapisano na rimskih kartah kot »Murus« 
(latinsko: zid, okop, obramba), povezujejo pa ga tudi z imenom 
staroslovanskega zloveščega bitja, ki napada ljudi v snu (Morana, 
Mora, Mura)? 

 

 

 

 

 

 

 so Pomurci včasih za prečkanje reke Mure uporabljali 
brodove? Značilen brod na Muri je sestavljen iz 
lesene nosilne površine na dveh čolnih, privezan na 
jeklenico, napeto med bregovoma, da ga ne odnese 
rečni tok. Brod ima eno veslo, na nosilni površini ima 
lahko kabino za brodarja, klopi in vedno tudi razpelo. 
Poganja ga rečni tok, katerega silo brodarji usmerjajo 
z veslom. Bolj kot za transport so danes ohranjeni 
brodovi na Muri v Krogu, Ižakovcih, na Melincih in 
Gornji Bistrici namenjeni turistom.  

 

Vir slike: 
https://siol.net/media/img/3f/5e/b545bf7b592623e2cd47.jpeg. 

Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://www.obcinaljutomer.si/sites/default/files/Mura%2

0Marija%20TIVADAR%20004.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikip
edia/commons/e/e7/Morana_%26
_Vesna.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://thumbs.geago.si/data/RecordFieldThumbnail.ashx?Profil
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 so posebnost Prekmurja plavajoči mlini, ki so jih gradili na 
poplavnih rekah, da se je mlin dvigal in spuščal skupaj z 
vodnim tokom? Na prekmurskem odseku reke Mure je bilo 
v času Avstro-Ogrske 69 takšnih mlinov, a so jih do konca 
60. let 20. stoletja odstranili. Po ohranjenih načrtih so 
rekonstruirali plavajoči mlin v Ižakovcih.  

 

 

 se je najbolj znani slovenski arhitekt Jožef Plečnik (1872–
1957) lotil snovanja nove cerkve v Bogojini na povabilo 
tukajšnjega župnika Ivana Baše? V svoj načrt je vključil 
staro cerkev, ki je v kompleksu nove cerkve Gospodovega 
vnebovhoda postala njegovo preddverje. Bogojinska cerkev 
je edinstvena po svoji arhitekturni zasnovi, v kateri se 
prepletajo pokrajinska stavbarska tradicija, klasični 
elementi in izvirne Plečnikove oblike.  

 

 je bil v kraljevini Ogrski  slovenski jezik izrinjen iz javne rabe? 
Ohranjal se je le v cerkvi in v cerkvenih šolah. Po letu 1919 se je 
začela »slovenizacija Prekmurja«, oblasti so v šole in v urade uvedle 
knjižni slovenski jezik, ustanovljena so bila športna in kulturna 
društva, kot sta bili Sokol (na fotografiji) in Orel. 

 

 

 

 je 17. avgust sprejet kot državni praznik – dan združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom? Praznujemo ga od leta 
2006. Jožef Klekl starejši (1874, Krajna–1948, Murska Sobota) je 
bil duhovnik, politik in nabožni pisatelj, urednik in založnik. Aktivno 
je bil vključen v prevratne dogodke v letih 1918–1919, zato med 
Prekmurci velja za najbolj vplivno politično osebo Prekmurja v 1. 
polovici 20. stoletja. 
 
 

 je bil Milan Kučan (1941, Križevci), politik in prvi predsednik 
samostojne Slovenije,  rojen v Prekmurju? Na prvih volitvah v 
Sloveniji leta 1992 je bil prvič izvoljen za predsednika, leta 1997 
pa še za drugi mandat. 

 

 

 

 

Vir slike: 
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 je v prvi polovici 16. stoletja Prekmurje zajel val reformacije in se 
v nekaterih njegovih delih ohranil vse do današnjih dni? Znotraj 
protestantizma se je oblikovalo več veroizpovedi, med njimi z 
najdaljšo dobo evangeličani (luterani, augsburška veroizpoved), 
potem nekaj časa reformirani (kalvinci) in v začetku 20. stoletja še 
binkoštniki in adventisti ter v drugi polovici baptisti in Jehovove 
priče. Največ Prekmurcev je katoličanov. 

 
 

 
 je bilo v preteklosti Prekmurje dom tudi številnim Judom? Pred 

holokavstom je v Prekmurju živelo več kot tisoč Judov. V Prekmurju sta stali tudi dve 
sinagogi, v Murski Soboti in Beltincih. 
 

 
 v Prekmurju trenutno živi okoli 78.000 ljudi? Narodnostno sestavo 

poleg večinsko slovenskega prebivalstva sestavlja še okoli 6000 
Madžarov in 3000 Romov. Malokdo ve, a v Prekmurju obstajata tudi 
hrvaška in srbska skupnost, ki nista priznani kot manjšini, ampak 
svojo kulturo ohranjajo preko društev. Prekmurski multikulturni 
prostor oblikujejo Slovenci, pripadniki madžarske narodnostne 
skupnosti (po številu okoli 6000), Romi (več kot 2000), Judje, 
pripadniki evangeličanske, katoliške, kalvinske in še kake 
veroizpovedi. 

 
 
 je madžarska narodna skupnost v Sloveniji avtohtono 

prebivalstvo, njegove pravice pa so zapisane v Ustavi Republike 
Slovenije? Po zakonu se madžarski jezik uporablja ustno in 
pisno na vseh jezikovnih področjih, madžarska manjšina ima 
pravico do ohranjanja madžarske tradicije in kulture ter učenja 
madžarščine v dvojezičnih šolah.  

 

 

 

 je Pušča (v prekmurščini Püšča) največje slovensko romsko 
naselje, ki je nastalo pred več kot stoletjem, in je tudi eno 
najbolje urejenih, z lastno krajevno skupnostjo? Zato velja za 
zgled urejanja romske problematike v Sloveniji. Je tudi edina 
romska krajevna skupnost v Evropi. 
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 prekmursko narečje spada v panonsko narečno skupino, 
kjer se govori dólinski, ravénski in gorički govor? Od prve 
ohranjene tiskane knjige v prekmurščini do konca druge 
svetovne vojne je bila prekmurščina knjižni jezik, v 
katerem so pisali predvsem nabožna pa tudi posvetna 
besedila ter izdajali časopise. Danes se prekmurščina kot 
nadnarečni knjižni jezik ohranja v zasebnem 
sporazumevanju, kot obredni jezik pri evangeličanih in kot 
publicistični jezik ter umetnostni jezik prekmurskih 
avtorjev. 

 

 je prekmurski pisatelj Miško Kranjec (1908, Velika Polana–1983, 
Ljubljana) postavil Prekmurje v slovenski literarni prostor? Med 
najbolj znana dela enega najbolj obširnih slovenskih opusov sodijo 
romani Strici so mi povedali, Mladost v močvirju, Svetlikanje 
jutra in Povest o dobrih ljudeh. Njegovi literarni junaki so kmetje, 
delavci, sezonski delavci, njihovo okolje pa je podeželje, polno 
socialnih krivic in dnevnega boja za preživetje. Po njegovih delih 
so posneli nekaj filmov.  

 

 

 

 je panonska kmečka hiša zgrajena iz blata in ilovice? Je 
nizka, enonadstropna, grajena v obliki črke L ali U. Pokrita 
je s slamo.  

 

 

 

 

 

 je grad Grad največje grajsko poslopje na 
slovenskih tleh? Prvič se omenja leta 1271 kot 
Limbuh, sicer pa je večino časa nosil ime Gornja 
Lendava. Grad je do sedaj menjal že veliko 
lastnikov, trenutno pa je v lasti države. V njem je 
sedež Krajinskega parka Goričko.  
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 je Prekmurje znano tudi po lesenih zvonikih z enim zvonom? 
To so posebne lesene konstrukcije, ki ob zvonjenju širijo zvok. 
Zvonili so proti toči, opozarjali na nevarnosti (npr. ogenj), 
obveščali vaščane ob smrti, slavnejših dogodkih, zvonili so tudi 
za verne in pokojne duše, vsakodnevno zvonjenje pa je 
oznanjalo čas dneva. Zvonik je bil tudi prostor druženja in 
zbiranja. V Prekmurju je ohranjenih 13 lesenih zvonikov. 

 
 
 
 
 se je prekmurska tradicionalna glasba razvijala pod 

tisočletnim vplivom melosa sosednje madžarske 
kulture? Prepletala se je z melosi, ki so jih začasni 
izseljenci prinašali iz drugih dežel (Francije, Nemčije, 
Amerike, Banata). Tradicionalno so v kavarniški zasedbi 
igrali cimbale, klarinete, violine in kontrabase, 
harmonika je prišla precej kasneje. Petje je bilo 
običajno večglasno. Take sestave so imenovali bande. 
Najbolj znana je konec prejšnjega stoletja postala 
Beltinška banda (na fotografiji), ki je na mnogih koncertih 
spremljala Vlada Kreslina. Danes še deluje nekaj band, med katerimi sta verjetno najbolj 
aktivni Mlada beltinška banda in Marko banda. Vsi verjetno poznamo najbolj znano 
prekmursko narodno pesem »Vsi so venci bejli«. 

 
 je Prekmurje znano po številnih tradicionalnih ljudskih 

plesih, kot so: tkalečka, drmač, šamarijanka, po zelenoj 
trati, gospod gospa in točak? Ti plesi so preprosti, 
sproščeni in lahkotni kot pokrajina. Na mestih, kjer se 
prekmurska ravnica dvigne v vinorodne gorice in preide v 
Goričko, srečamo štajeriš, mrkevca, špancir polko, sotiš 
in pajeriš, ki so podobni plesom ravninskega dela, le da so  
hitrejši, trši, čuti pa se vpliv bližnje madžarske kulture. 
Tako sotiš in šamarijanka sta na svatbah in drugih zabavah 
še danes zelo priljubljena plesa. 
 

 je skoraj vsaka prekmurska vas imela vsaj enega 
lončarja, zato lahko upravičeno rečemo, da je bilo 
lončarstvo najpogostejša dejavnost v Prekmurju. 
Po načinu okraševanja in žganja ločimo dve skupini 
prekmurskih lončarjev: filovsko in goričko. Filovski 
so bili znani po črno žgani posodi, gorički pa po 
glazirani in okrašeni s čopičem. Pütra, kot najbolj 
prepoznaven izdelek prekmurskih lončarjev, je bila 
namenjena prenašanju vode, večja tudi za 
shranjevanje bučnega olja. Ozek vrat in tehnika 
redukcijskega (črnega) žganja sta omogočali, da je 
voda v njej dolgo ostala hladna. 
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 je Prekmurje znano tudi po kupinarstvu – kupovanju 
perutnine in jajc po vaseh ter nadaljnjem prodajanju 
trgovcem? Pütarji so hodili peš od vasi do vasi z lesenim 
zabojem na hrbtu in pobirali blago za glavnega kupinarja v 
vasi, ki je nato blago odpeljal v glavna mesta. Kasneje so se 
vozili s kolesi, na katerih so imeli na prtljažniku obešene 
lesene zaboje. Po kupinarstvu so najbolj znani Renkovci, 
kjer so se s to dejavnostjo ukvarjali do leta 1965.  

 
 
 
 je v preteklosti vsak sejem in proščenje (žegnanje) 

privabil številne kramarje in prodajalce, ki so prodajali 
med drugim lectova srca, konje in medenjake? Medičarji 
so v preteklosti pri vaških čebelarjih kupovali med skupaj 
s satjem, iz katerega so iztisnili med, ki so ga uporabili 
za izdelavo lecta, satje pa so zalili z vodo in dobili 
brezalkoholno medico, ki je bila priljubljena poslastica 
otrok. V Prekmurju so srca tradicionalno obarvana v rdečo 
barvo in okrašena s simpatičnimi verzi, med katerimi 
so najpogostejši taki z ljubezensko vsebino. 

 
 
 
 je v kraju Dobrovnik v Prekmurju, ki leži tako rekoč 

na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko, leta 
2003 zraslo nadvse zanimivo podjetje Ocean Orhids, 
ki se ukvarja z gojenjem orhidej falenopsis? Gre za 
edino proizvodnjo orhidej v Evropi, ki temelji na 
izkoriščanju geotermalne energije. Letno vzgojijo do 
2.200.000 orhidej, ki jih prodajo na trgih v Srednji in 
Jugovzhodni Evropi. Tudi podjetje Lušt, ki se ukvarja s 
pridelavo paradižnikov, za ogrevanje rastlinjakov 
izkorišča 
geotermalno vodo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viri: 
Fujs, M. 100 dejstev o Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019. 
P. Luthar, Prekmurje za radovedneže in ljubitelje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana–Petanjci  
2019. 
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O Prekmurcih in o Prekmurju kroži mnogo stereotipov. Nekateri so duhoviti, drugi vzbujajo 
zgražanje. Vsi smo že slišali, da so Prekmurci melanholični, da je Prekmurje gospodarsko 
zaostala pokrajina in da se Prekmurci množično izseljujejo s trebuhom za kruhom širom po 
svetu. Toda, ali to drži? Ne vedno. Seveda smo ljudje različni in pripisanih lastnosti ne gre 
posploševati. Stereotipi pa velikokrat obstajajo z razlogom. Vas zanima, kateri stereotipi o 
Prekmurcih so izmišljotina in kateri so (vsaj delno) resnični? 

 

Pomurska regija je podpovprečno razvita slovenska regija – 
mit/dejstvo 
 

Gospodarski kazalci kažejo, da je Pomurska regija podpovprečno razvita 
in da po zakonu o spodbujanju skladnega gospodarskega razvoja sodi v 
območja s posebnimi razvojnimi problemi, vendar se zdi nerazumno na 
podlagi števil Prekmurce obtoževati, da so nerazviti. 

 
 
 
 
 
 

Prekmurje je žitnica Slovenije – dejstvo 
 

Prekmurja se drži sloves »žitnice« Slovenije, ker so tukaj dobre 
razmere za rast žit in ker naj bi ljudi v času zorenja od povsod 
pozdravljalo valovanje žita. V Prekmurju pridelajo polovico pšenice in 
tretjino koruze v Sloveniji. V zadnjem času je ob aktualnih podnebnih 
spremembah potrebno namakanje. 
 
 
 
 
Prekmurje je angleška kolonija – mit/dejstvo 
 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 je Prekmurje postalo 
pravi hit med Britanci. Večji pretok ljudi in sprostitev nepremičninskega 
trga, nizke cene nepremičnin, bližina letališča v Gradcu, ohranjena 
prvobitnost, neokrnjena narava, to je le nekaj dejstev, zaradi katerih so se 
Britanci odločali za nakup nepremičnin v Prekmurju. V dobrega pol leta je 
kar 44 posameznikov v teh koncih kupilo nepremičnino. Britanska evforija 
po nepremičninah v pokrajini ob Muri se je v prihodnjih letih še stopnjevala 
in vrhunec dosegla leta 2006, ko je lastništvo na prekmurskih nepremičninah 
vpisalo 80 državljanov Združenega kraljestva. V Prekmurju danes živi le okoli 
20 Britancev. 
 

 

STEREOTIPI OBSTAJAJO Z RAZLOGOM 
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Prekmurci so strpni – mit/dejstvo 
 

Zgodovinski razvoj je Prekmurce morda nekoliko bolj kot druge 
Slovence označil s širino duha in s spoštovanjem do drugačnih in 
drugače mislečih. Strpnost je postala del njihovega življenja z vsemi 
problemi, ki jih te razlike prinašajo. Kadar pa je treba braniti nekaj 
svojih kvadratnih metrov, takrat prevlada ksenofobnost in strpnost se 
izgubi v poplavi očitkov in medsebojnih primerjav.  
 

 
Prekmurci so melanholični – mit/dejstvo 
 

Prekmurci so gostoljubni, prijazni, veseli in hkrati melanholični. Imajo 
zelo razvit smisel za humor. Med ženskami iz Trimlina, ki sadijo 
čebulo, velja nezlomljivo pravilo, da med sajenjem ne smejo prdeti, 
saj bi sicer zrasla prehuda čebula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prekmurcem se pretaka po žilah v mlinu »zmleta« kri – 
mit/dejstvo 
 

Včasih je bilo v Prekmurju veliko potočnih in rečnih mlinov. Voda je 
bila pogonski sistem za mletje žita ali za žage. Pred drugo svetovno 
vojno je bilo samo na Muri več kot 90 plavajočih mlinov in veliko 
Prekmurcev se je preživljalo ravno z mlinarstvom.  
 

V Prekmurju so črpali nafto – dejstvo 
 

Območje jugovzhodnega Prekmurja je edino območje v Sloveniji, kjer 
so črpali nafto.  Prve geofizikalne meritve so v Petišovcih in Dolini 
izvedli leta 1940, med vojno so madžarske oblasti koncesijo dodelile 
madžarsko-nemškemu podjetju, ki je leta 1942 začelo vrtati. Leta 
1946 so spet vrtali, leto zatem je bilo ustanovljeno državno 
gospodarsko podjetje, ki je pozneje prešlo v slovensko last in postalo 
Nafta Lendava. Črpanje nafte so od šestdesetih let zelo omejili in 
delovali le kot rafinerija ter predelava plina. Geološke raziskave v 
pokrajini in vrtine tople vode so spodbudile začetek razvoja toplic v 
Lendavi in Moravskih Toplicah. 
 
 
Mura je zlatonosna reka – mit/dejstvo 
 

Da sta Mura in Drava edini zlatonosni reki v Sloveniji, so vedeli že Rimljani, 
ki so ob Muri in Dravi uspešno izpirali zlato. Leta 1776 je cesarica Marija 
Terezija podelila koncesije za izpiranje zlata, ki so jih razveljavili šele po 2 . 
svetovni vojni. Orodje za izpiranje zlata so si domačini naredili kar sami. Zlato 
so s pomočjo živega srebra ločili od ostalih nerealov težke frakcije. Za en 
gram zlata je bilo treba zbrati tudi do 9000 luskic oziroma prekopati in 
izprati vsaj 1 kubični meter peščenega proda. 
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Prebivalci Odrancev so na Luni prodajali kašo, še preden so tja 
prišli prvi astronavti – mit 
 

Prekmurje je najbolj migrativno območje v Sloveniji; v ospredju so zlasti 
dnevne čezmejne migracije. V zadnjih 100 letih je bilo Prekmurje 
podvrženo predvsem odseljevanju. Številni Prekmurci so boljše življenje 
iskali predvsem v Združenih državah Amerike, Kanadi, Franciji, Nemčiji in 
tudi Argentini, Avstraliji in Urugvaju.  
 
 
 
 
 
 
 

Prekmurje je slovenska Sibirija – mit/dejstvo 
 

Med letoma 1921 in 1932 se je v Prekmurje v okolico Lendave priselilo okrog 1300  
Primorcev in Istranov. Ti so se na skrajni vzhod Slovenije priselili zaradi fašizma 
in opustošenih vasi. Po zaslugi Primorcev sta takrat celo nastali novi naselji – 
Benica in Pince Marof. Neprostovoljne preselitve Primorcev, slabe gospodarske 
razmere v Prekmurju in temperaturne razlike so botrovale temu, da je Prekmurje 
med ljudmi dobilo naziv »slovenska Sibirija«.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Goričkem je pred 3 milijoni let bruhal 
zadnji vulkan na Slovenskem – dejstvo 
 

Pri Gradu na Goričkem je pred tremi milijoni let 
bruhal poslednji vulkan na območju Slovenije, ki 
so ga ponovno oživili v Doživljajskem parku 
Vulkanija. Stoji prav na kraterju nekdanjega 
vulkana, ki je s premerom okrog enega kilometra 
izoblikoval naselje, na delu kraterja pa stoji 
tudi tamkajšnji grad. Vulkan je imel prav 
posebno lijakasto obliko ali maar in je bil zelo 
eksploziven.  
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Štorklja je zaščitni znak celotnega Prekmurja – dejstvo 
Prekmurje je bilo dolgo slovenska pokrajina, znana po številnih 
gnezdih štorkelj. Z njo je povezanih veliko zgodb, verovanj in 
vraž, zato jo domačini skrbno varujejo in ščitijo. 

 

Okolica Bukovniškega jezera je 
prepojena z zdravilnimi energijami – 
mit/dejstvo 
 

V preteklosti so lokalne »čarovnice« že znale 
pripovedovati, da je kapelica sv. Vida, ki je 
postavljena v gozdu nedaleč od Bukovniškega 
jezera, nekaj posebnega. Številne in stare so 
legende o bajeslovni moči izvira sv. Vida v 
bližini kapelice in o dobrem počutju, ki ga 
počitek v njeni bližini prinese. Leta 2001 so 
radiostezisti področje raziskali in na njihovo 
presenečenje naleteli na več kot 50 energetskih 
točk. Ugotovili so, da v okolici potekata dve 
»liniji moči«, ki ju imenujejo tudi zmajeve črte, ki naj bi se križali ravno na mestu, kjer stoji 
kapelica.  26 energetskih točk so posebej označili in jim določili namen zdravljenja in potreben čas, 
ki naj bi preživeli ob točki za učinek. Kmalu po objavi rezultatov se je pričelo množično obiskovanje 
energijskega parka in okolice.  
 

Prekmurci so nori na nogomet – dejstvo 
 

Skoraj vsako prekmursko naselje ima svoje nogometno igrišče, saj Prekmurci 
naravnost obožujejo nogomet. Nogometno društvo, ustanovljeno leta 1903 v 
Lendavi, velja za prvi nogometni klub, ustanovljen na območju današnje Slovenije. 
Pobudnik ustanovitve društva je bil lendavski odvetnik, okrajni sodnik in kraljevi 
svetnik Mihály Hajós Kakasdi. Tradicijo društva nadaljuje NK Nafta Lendava, ki je 
bila leta 1946 republiški prvak. 
 
 
Fujs, M. 100 dejstev o Prekmurju. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019. 
P. Luthar, Prekmurje za radovedneže in ljubitelje, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Ljubljana–Petanjci 
2019. 
 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Stork_%28Palic%2C_Serbia%29.jpg/1200px‐

Stork_%28Palic%2C_Serbia%29.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike: 
https://img.rtvslo.si/_up/drown/photos/2014/02/13/115347_7_storkljaa_show_main.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vidov izvir 
Vir slike: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/3OssMsGZ0U2UDcmq6Bvhmd2jP_hSz‐FWnR‐4Mb8kLVBFyFlCvVnTw‐

4TaqLWmaWbMe89Dk3_aI2iX_ske8_sCSCCkHWL5MN4w8JijvO_BzjctsfgJWKXlC6Xipyf4‐E9Pzlcd2iWIKTVSw. Dostopno: 1. 3. 2020 

Vir slike:
https://cdn3.vectorstock.com/
i/1000x1000/90/02/cartoon‐
boy‐playing‐football‐vector‐
5029002.jpg. Dostopno: 1. 3. 

2020 
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V Prekmurju delujejo številna društva: turistična, kulturna, umetniška, folklorna, športna, 
gasilska, upokojenska, lovska. Člani društev velikokrat skupaj z drugimi organizacijami 
(krajevnimi skupnostmi, turistično-informacijskimi centri, vzgojno-izobraževalnimi, 
socialno-varstvenimi, verskimi … ustanovami) združijo svoje moči, znanja, veščine in prosti 
čas ter organizirajo različne prireditve, ki popestrijo družabno življenje domačinov in 
pomembno prispevajo h kulturni in turistični ponudbi Prekmurja. Turisti radi obiščejo 
tovrstne lokalne prireditve, ki jim nudijo doživetja pristnosti in domačnosti in so lahko v 
neposrednem stiku z domačini.  
 

Društva skrbijo tudi za lepo in ustvarjalno okrasitev ter urejenost naselij z dekoracijami 
iz naravnih materialov, ki so značilni za prekmursko pokrajino, kot so žitno klasje, bale 
sena/slame, koruzni storži, buče, sončnice, glina, šibje ipd., ki odražajo kulturno in naravno 
raznolikost prekmurskih krajev. 
 

Ravno društva so nemalokrat tista, ki so v največji meri zaslužna, da so še vedno živo 
ohranjene tradicija, šege in navade, ki so v preteklosti bile sestavni del vsakdanjega 
življenja prebivalcev Prekmurja.  
 

V nadaljevanju si poglejmo nekaj primerov zanimivih prireditev v Prekmurju z večletno 
tradicijo, ki jih organizirajo domača društva. »Obiskali« bomo vseh 19 prekmurskih občin 
s poudarkom na naši domači občini Moravske Toplice, ker sami prihajamo in delujemo na 
njenem območju.  
 
Uprizarjanja nekdanjih kmečkih opravil  
 

Tradicionalno mednarodno kulturno-turistično prireditev »Srednjeevropsko tekmovanje 
v košnji trave z ročno koso«, ki poteka maja v Selu na Goričkem, že od leta 2004 
organizira Pevsko društvo Selo, 
udeležujejo pa se je številni 
domači in tuji tekmovalci. 
Tekmovanje v ročni košnji je 
poleg dokazovanja 
tekmovalcev v ročnih 
spretnostih in uporabi 
kmečkega orodja hkrati 
obuditev in prikaz nekdanjega 
kmečkega opravila in z njim 
povezanih šeg in navad. Z 
ročno košnjo je človek nekoč 
bistveno manj kot danes 
posegal v naravno ravnovesje in 
biotsko raznovrstnost, kopice 
sena pa so kulturni krajini dajale 
posebno podobo. Prikaz ročne košnje se spomladi odvija tudi v Bogojini, na travniku v 
bližini znamenite Plečnikove cerkve, kjer so člani Turističnega društva Bogojina zasadili 
čudoviti vrt z zelišči, rožami in zelenjavo, imenovan Bogojanski ograček, jeseni pa 
obiskovalcem predstavijo trenje, sušenje in predenje lanu. Podobna odmevna družabno-

DRUŠTVA IN NJIHOV POMEN ZA DRUŽABNO ŽIVLJENJE IN 
TURISTIČNO PONUDBO V PREKMURJU 

Na 15. Srednjeevropskem tekmovanju v košnji trave z 
ročno koso so se v posebni disciplini pomerile tudi ženske 

(Selo, 19. 5. 2019, arhiv Liste). 



128  

  

tekmovalna srečanja koscev in kosic organizirata tudi Klub ljubiteljev stare kmetijske in 
ostale tehnike Pomurja v Beltincih (»Mednarodna košnja trave na starodoben način z 
ročnimi kosami«) in Društvo Štrk Slovenija Velika Polana, sekcija Polanski Pücki, pri 
Copekovem mlinu v Mali Polani (»Tekmovanje v košnji trave na stari način«).  
 

Poleti v Kobilju poteka tradicionalni »Praznik žetve«, na katerem člani Društva 
upokojencev Kobilje prikažejo nekdanja opravila, povezana s spravljanjem žita, ročno in 
strojno žetev ter ročno mlačev. Zanimiv je tudi »Praznik žetve, plesa in petja« pri 
Etnološkem muzeju Domanjševci v organizaciji KUD Petőfi Sándor Domanjševci. 
 

Dediščino vinarstva in vinogradništva ohranjajo člani Društva Gaj – vinogradniško 
turističnega društva Filovci, ki skrbijo za vinogradniški muzej in društveni vinograd v 
Filovskem Gaju. 
 

Jeseni KUD Avgust Gašparič povabi sovaščane in obiskovalce na »Lüjpanje tikvinoga 
semena« v Vučjo Gomilo, KD Rdeči zvonček pa v Nedelici na gümlu (skednju) Kovačeve 
domačije organizira »Lüjpanje kukorce«.  
 

Med zimskimi opravili v vasi Središče/Szerdahely še danes ohranjajo »Česanje perja in 
lüpanje bučnega semena«, ki ga januarja za domačine in goste obmejnega območja 
organizira Kulturno društvo Antal Ferenc Središče. Perje in puh so nekoč uporabljali za 
polnjenje odej in vzglavnikov, iz oluščenih bučnih semen pa so pripravljali domače bučno 
olje.  
 

Omenimo še »Ciglarske dneve«, ki jih poleti v ciglarskem naselju ob reki Muri organizira 
Turistično društvo Brod Melinci, na katerih Melinčki ciglarji prikažejo, kako so v preteklem 
stoletju ročno izdelovali zelo iskano opeko iz blata za gradnjo hiš in gospodarskih poslopij. 
 
Vaške igre   
 

V poletnih mesecih, ko je tudi čas šolskih počitnic, se po številnih prekmurskih občinah 
odvijajo vaške ali kmečke igre, v katerih se pomerijo ekipe, sestavljene po posameznih 
krajevnih skupnostih oz. vaseh. Gostitelj iger je vsako leto druga vas, ki se določi glede na 
končni izid in pravilnik iger. Igre niso samo tekmovalnega, ampak predvsem zabavno-
družabnega, poučnega in povezovalnega značaja. 
 Vrste iger se po posameznih 
krajih (občinah) razlikujejo, 
prav tako se iz leta v leto 
pojavljajo (izumljajo) vedno nove 
ali pa se obujajo stare ljudske 
igre iz preteklosti. Tako so 
npr.  24. vaške igre občine 
Moravske Toplice potekale v 
Filovcih, organizirale so jih 
društva in vaščani Filovec, ekipe 
pa so se pomerile v sedmih igrah: 
vlečenje vrvi, lovljenje 
krompirja, žagarji, skakanje v 
vreči, cimermani, sestavljanje 
kmečkega voza, prevoz tovora v 
mlin.  

Nagrado za najbolj izviren in ustvarjalen prihod na 
prizorišče 24. Vaških iger občine Moravske Toplice je 

prejela ekipa iz vasi Lončarovci za kmečki voz s konjsko 
vprego (Filovci, 6. 7. 2019, arhiv Liste). 
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Zanimive so tudi »Medulične igre naselja Moravske Toplice«, v katerih se krajani 
pomerijo za naziv najboljše ulice v naselju. Organizira jih Športno društvo Moravske 
Toplice. 
 

Že 25 let pa ob brodu na reki Muri poteka zabavno regijsko tekmovanje in srečanje med 
Prekmurci in Prleki »Vlečenje vrvi čez reko Muro«, ki ga organizirata Kajak kanu 
Klub Mura Krog na prekmurski strani in PGD Vučja vas na prleški strani. 
 

Posebej prizadevni so tudi v Mladinskem športnem društvu Prekmurski pandolaši, ki so 
člani Zveze društev igre pandolo Slovenije. Aktivno ohranjajo tradicijo igre, ki je v 
Slovenski Istri znana kot »pandolo«, v Prekmurju in na Štajerskem pa kot 
»čoka«, »svinkovač«, »pöckanje/pöcketiš«. To je igra osvajanja ozemlja, v kateri se 
pomerita po dve ekipi s po tremi igralci. Pandolo je na seznamu enot Registra nesnovne 
kulturne dediščine Slovenije. 

 
Pohodi 
 

Društva čez celo leto organizirajo tudi številne pohode po Prekmurju. Pohodniške poti 
vodijo domačine in turiste mimo različnih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti 
oz. postojank, kot so npr. spominska obeležja, stavbna in tehniška dediščina (tradicionalne 
kmečke domačije z gospodarskimi poslopji, cerkve in kapelice, mlini, vaški zvoniki …), 
muzejske zbirke, rokodelske in obrtne delavnice, mlake, travišča, naravoslovne učne poti, 
vinotoči, turistične kmetije ipd. Za okrepčilo pohodnikov z domačo prekmursko kulinariko 
poskrbijo lokalna društva in gostinski ponudniki. Večinoma že iz samih imen pohodov lahko 
razberemo namen oz. traso pohoda.  
 
Nekaj tradicionalnih pohodov po občini Moravske Toplice: Pohod treh kraljev 
(Vinogradniško-sadjarsko društvo Filovci), Blažev pohod (ŠD Bogojina), Prešernov pohod 
(društva in Krajevna skupnost Tešanovci), Pohod po Sladki poti (Medičarstvo Celec in PGD 
Ratkovci), Velikonočni pohod (KTD Cekar Fokovci), Jurjev pohod (KD Antal Ferenc 
Središče), Nočni pohod (Krajevna skupnost Krnci), Pordašinski pohod (KTD Zvon 

Ekipe so se pomerile v igri »vlečenje vrvi« – kraljevi disciplini (Filovci, 6. 7. 2019, arhiv Liste). 
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Pordašinci), Pohod na proščenje v Kančevce (TD Bogojina), Ivanocyjev pohod (Turistično 
kulturno športno društvo Ivanovci), Martinov pohod (TIC Moravske Toplice in TD Martin 
Martjanci), Miklavžev pohod (Športno društvo Nogometni klub Rotunda Selo), 
Pohod z baklami k polnočnici iz Ivancev v farno cerkev v Bogojini (Društvo za 
ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca Ivanci), Štefanov pohod (KUD Avgust 
Gašparič Vučja Gomila).  
 

Geografska lega Prekmurja, ki meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, je odlično 
izhodišče za mednarodne pohode, kot so npr. »Pohod Trideželnega parka Goričko–Raab-
Orseg« (JZ Krajinski park Goričko), »Pohod na Tromejo« (Nogometni klub Tromejnik 
Kuzma), »Evropski pohod prijateljstva« (Športno društvo Studenec Cankova), »Pohod ob 
reki Muri ob svetovnem dnevu mokrišč« (Mednarodni odbor Naša Mura - Unsere Mur). 

 
Etnološko-kulinarične prireditve 
 

Prekmurje je znano po okusni domači hrani, na katero vas gostoljubni domačini povabijo k 
sebi domov, strežejo jo tudi v številnih lokalnih gostilnah, mnogi pa se radi na zabaven način 
pomerijo v pripravi tradicionalnih prekmurskih jedi tudi na kulinaričnih tekmovanjih in 
festivalih ali organizirajo degustacije jedi z razstavami.  

Prava paša za oči so tradicionalne jedi iz zelenjave v sodobni preobleki izpod ustvarjalnih 
rok članic Društva za ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca, ki vsako leto 
organizirajo odmeven »Zelenjadarski dan« na Ivancih. V občini Moravske Toplice si o 

Zdrave, okusne in ustvarjalne jedi iz zelenjave na 15. Zelenjadarskem dnevu (Ivanci, 31. 8. 2019, 
arhiv Liste). 
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pomenu zdrave lokalne prehrane in prehranski samooskrbi z različnimi dogodki, 
delavnicami in tabori prizadevajo ozaveščati čim širši krog ljudi tudi v Eko-socialni kmetiji 
Kocljevina v Prosenjakovcih/Pártosfalva, Društvu Panonetum: pot k samozadostnosti iz 
Fokovec in Društvu za spodbujanje samooskrbe Zmorem domače iz Ivanovec. S svojimi 
jedmi pa popestrijo marsikatero turistično tržnico v Moravskih Toplicah tudi članice 
Društva za kulturo, šport in turizem »Žlaki« Sebeborci, Kulinaričnega podeželskega jedra 
Ratkovci in vaščani Krajevne skupnosti Krnci. Še pred nedavnim se je v Lončarski vasi 
Filovci odvijal odmeven »Festival vina in kulinarike« v organizaciji Kulturno-turističnega 
društva Filovci s pestro ponudbo domačih jedi in vina, kuharskimi in lončarskimi delavnicami 
in aktivnostmi za otroke.  
 

V vasici Pordašinci/Kisfalu septembra poteka tradicionalno »Tekmovanje v kuhanju 
bograča«, ki ga organizirata Kulturno-turistično društvo Zvon Pordašinci in Krajevna 
skupnost Pordašinci, udeležijo pa se ga ekipe tako iz domače občine kot tudi drugod iz 
Prekmurja in sosednje Madžarske. »Tekmovanje v kuhanju motovilskega bograča« 
organizira tudi Društvo za šport, kulturo in turizem »Lukaj« Motovilci, v širšem slovenskem 
in obmejnem prostoru pa sta najbolj znana »Bogračfest« v Lendavi (v okviru »Festivala 
Vinarium«) in »Bogračiada« v Murski Soboti. 

 
 
 

Ljubitelji okusnih dödolov se vsako leto zberejo v Puconcih na kulinarično-rekreacijski 
prireditvi »Dödolijada – Biciklijada«, ki jo organizira Kulturno turistično društvo Puconci. 
Grajsko dvorišče Gradu v Murski Soboti septembra gosti »Festival prekmurske šunke in 
pre kmurske gibanice« v organizaciji Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. 
Po pridelovanju ajde so bili nekoč zelo znani Odranci, spomin na tradicijo ohranjajo v 
Društvu žena Odranci, ki poleti organizira »Ajdovo noč«, jedi iz ajde in druge kulinarične 

Na 5. Tekmovanju v kuhanju bograča v kotlih nad odprtim ognjiščem se je 
preizkusilo kar 14 različnih ekip (Pordašinci/Kisfalu, 14. 9. 2019, arhiv Liste). 
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dobrote pa pripravijo tudi 
članice Društva podeželskih 
žena občine Rogašovci na 
prireditvi »Ajdov dan«. 
Omenimo še »Hotiške ribiške 
dneve« (TD Hotiza), »Kuhanje 
jedi iz fižola in razstava jedi 
iz kvašenega testa« (Društvo 
žena Kukeč), »Praznik vina in 
perecov« (Društvo 
vinogradnikov Dobrovnik) in 
kulinarično-rokodelsko 
prireditev »Praznik buč in den 
meštrov z Goričkoga« (Društvo 
kmečkih žena »Klas« Bodonci in 
Goričko drüjštvo za lepše vütro). 
Pripravo jedi iz zelja in shranjevanje zelja na nekdanji način pa predstavijo članice TD 
Dišeči volčin na prireditvi »Kapüstni den« v Šalovcih.  

 

Kulturno-turistične prireditve 
 

V Prekmurju je močno razvejana tudi ljubiteljska kulturna dejavnost. Številne amaterske  
gledališke in folklorne skupine, skupine ljudskih godcev in pevcev, društva ljubiteljskih 
slikarjev skrbno negujejo in prenašajo na mlajše generacije domačo prekmursko besedo, 
plesno, glasbeno in umetnostno izročilo. 
 

Januarja v Selu na Goričkem sekcija Selanski Nemaki, ki deluje pri Pevskem društvu Selo, 
priredi »Veseli večer«, na katerega v goste povabijo še druge domače in tuje humoristične 
skupine. V Pečarovcih se poleti zberejo ljubitelji smeha na dvodnevnem »Festivalu skečev 
Prefrigani zgrebaš«, ki ga organizira Turistično kulturno športno društvo Pečarovci. V 
počastitev dneva žena Kulturno turistično društvo »Male rijtar« Tešanovci organizira 
tradicionalni »Bababal – dan žena in mater« s folklornim in glasbenim programom. 
Septembra v Bogojini in okoliških vaseh v organizaciji KUD Jožef Košič potekajo Košičevi 
dnevi kulture s številnimi kulturnimi, strokovnimi in družabnimi prireditvami, ob koncu 
izdajo tudi strokovni zbornik.  
 

Društva, ki ohranjajo kulturno izročilo dvojezičnega območja občin Moravske Toplice, 
Hodoš in Šalovci, se vsako leto srečajo in predstavijo v drugem kraju na prireditvi 
»Kulturno srečanje na Goričkem«. V občini Moravske Toplice so to folklorne in 
recitatorske sekcije pri KD Antal Ferenc Središče,  KTD Ady Endre Prosenjakovci in KD 
József Attila Motvarjevci.  
 

V Sodišincih poteka vsako leto v času Martinovega srečanje ljudskih godcev in pevcev »Po 
našon lejpon Prekmurje«, ki ga organizira Kulturno društvo godcev in pevcev Vinski bratje. 
Beltinci so v slovenskem in širšem prostoru znani po štiridnevnem »Mednarodnem 
folklornem festivalu«, ki je bil eden prvih v Sloveniji in ima že 50-letno tradicijo, vsako 
leto julija pa ga v zavetju Beltinskega gradu organizira Kulturno umetniško društvo Beltinci.  
 

Članice Rokodelskega društva »Vrtnica« predstavljajo svoje 
vezene in kvačkane izdelke na 12. letni razstavi 

(Prosenjakovci/Pártosfalva, 26. 10. 2019, arhiv Liste).
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Uveljavljen je tudi »Jenamena fest – Festival rokodelstva, domače obrti, kulture in 
kulinarike« v Črenšovcih, ki poteka avgusta v organizaciji Kulturno-turističnega društva 
Črenšovci, hkrati pa ponuja tudi številne počitniške aktivnosti za otroke in mlade. 
 

Z rednimi letnimi razstavami svojih umetniških del se javnosti predstavljajo tudi člani 
likovnih sekcij, ki delujejo pod okriljem različnih društev, npr. likovna sekcija Mozaik pri 
Društvu upokojencev Murska Sobota, likovni sekciji Mavrica in Likos pri KUD Štefan Kovač 
Murska Sobota, likovna sekcija Ludvik Vrečič pri KUD Avgust Pavel Cankova, likovna 
sekcija pri Zvezi kulturnih društev Lendava. 
 
Rokodelstvo 
 

V Prekmurju so razvite številne rokodelske panoge, kot so lončarstvo in keramika, 
kovaštvo, sodarstvo, slamokrovstvo, čevljarstvo, medičarstvo in svečarstvo, pletarstvo iz 
koruznega ličja, slame, šibja, vezilstvo, kvačkanje, pletenje, polstenje, tkalstvo, vrvarstvo, 
izdelki iz krep papirja, izdelovanje remenk (pirhov), umetnostno strugarstvo, izdelki iz lesa 
…  
 

Dragocene rokodelske veščine in znanja naših prednikov, ki v sodobnem svetu prehitro 
izginjajo, se ohranjajo v številnih prekmurskih društvih (sekcije ročnih del) in študijskih 
krožkih, ki izvajajo učne rokodelske delavnice in tečaje, se predstavljajo na turističnih 
sejmih, organizirajo prikaze rokodelskih obrti, ekskurzije, razstave izdelkov (velikonočne, 
adventne, božično-novoletne, pregledne) in si prizadevajo k ustvarjalnemu delu pritegniti  
čim več drugih ljudi, predvsem mlajših 
generacij.  
 

Ker sodijo rokodelske dejavnosti med najbolj 
razširjene in številčne dejavnosti društev, 
jih lahko na tem mestu omenimo zgolj nekaj, 
npr. sekcije ročnih del pri društvih 
upokojencev, študijska krožka Tišina in 
Lipovci, ki delujeta pod okriljem Ljudske 
univerze Murska Sobota, krožka ročnih del 
Beltinci in Lipa, Rokodelsko društvo  
»Vrtnica« Prosenjakovci, Turistično društvo 
Martin Martjanci, Društvo Ščipek Puconci, 
KD Rdeči zvonček Nedelica, Kulturno društvo 
Štefan Raj Turnišče, Kulturno turistično in športno društvo markišavskih deklet in žena, 
Društvo za razvoj podeželja Pomelaj Lendava, rokodelski krožek Kulturnega društva Hetés 
Genterovci, Turistično in kulturno društvo »Močvirski tulipan« Radmožanci, Kulturno 
društvo Petöfi Sandor Dobrovnik, Goričko drüjštvo za lepše vütro. 
 

Na našem »popotovanju« po Prekmurju smo spoznali samo delček razvejane mreže društev 
in njihovega doprinosa k skupni slovenski dediščini. Najboljši način za doživetja pristnega 
Prekmurja je, da se udeležimo katere izmed prireditev tudi v živo. 
 
Vabljeni v deželo onstran Mure! 

 
Borut Vojkovič, 

nosilec Liste za razvoj turizma, podjetništva in podeželja v občini Moravske Toplice 
  

Utrinek z adventne razstave Kulturnega 
društva Rdeči zvonček Nedelica – pleteni 
izdelki iz koruznega ličja (Nedelica, 30. 
11. 2019, arhiv Liste). 
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Pariška mirovna konferenca je potekala po koncu prve 
svetovne vojne januarja 1919 v Versajski palači pri 
Parizu. Mirovne konference so se udeležili 
predstavniki 25 držav, vendar so glavne odločitve 
sprejemali veliki trije: Woodrow Wilson (predsednik 
ZDA), David Lloyd George (ministrski 
predsednik Združenega kraljestva) in Georges 
Clemenceau (predsednik Francije). 

Rusija in države centralnih sil niso bile povabljene.  

Že pred koncem vojne je predsednik Wilson predstavil 

svoj program 14 točk, s katerimi bi dosegel pravičen in trajen mir. Glavna ideja 14 točk je 
bila pravica do samoodločbe, od katere so si mnogi narodi v Evropi obetali boljšo 
prihodnost. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (okrajšano SHS) je bila država, ki je nastala 1. 
decembra 1918 z združitvijo Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter Kraljevine Srbije. 3. 
oktobra 1929 je bila država preimenovana v Kraljevino Srbijo. 

Leta 1919 so se za prekmurske Slovence dogajale usodne stvari, tako tukaj, doma, kot tudi 
na pariški mirovni konferenci. Dotedanja skupna državna tvorba Avstro-ogrska monarhija 
je ob koncu prve svetovne vojne razpadla in na navedeni mirovni konferenci so pogajalci 
risali nove meje novih držav.  

Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni 
vojni ali priključitev Prekmurja matičnemu narodu je slovenski praznik, ki ga praznujemo 
na 17. avgust, dan, ko je  Prekmurje po določilih Pariške mirovne 
konference pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, s tem pa so bili prekmurski 
Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. 

ZDRUŽITEV PREKMURSKIH SLOVENCEV Z MATIČNIM 
NARODOM

Pariška mirovna konferenca 
Vir slike: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Big_four.jpg. Dostopno: 1. 3. 2020 

NAŠI UČENCI RAZISKUJEJO PREKMURJE
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Po koncu prve svetovne vojne je Prekmurje 12. avgusta 1919 zasedla jugoslovanska vojska, 
17. avgusta pa je na množičnem ljudskem zborovanju v Beltincih oblast predala civilnemu 
upravitelju.  

 
Viri: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEitev_prekmurskih_Slovencev_z_mati%C4%8Dnimnarodom_po_prvi_svetovni_v
ojni. Dostopno:  19. 10. 2019 
 https://sl.wikipedia.org/wiki/Prekmurje. Dostopno:  19. 10. 2019 
https://www.prekmurjevsrcu.si/o-prikljucitvi. Dostopno:  19. 10. 2019 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Big_four-1919-cropped.jpg/1280px-Big_four-1919-
cropped.jpg. Dostopno:  19. 10. 2019 
 

 Klavdija Dremelj, Vida Kovačič, Neža Marinčič, 9. c 

 

 

 

 

Gradovi 

1. Grad na Goričkem 
Grad je tudi ime kraja in je največji kraj na Goričkem. Ime je 
dobil po utrdbi, okoli katere se je razvil. Prva pisna omemba 
gradu sega v leto 1208. Na gradu so vladali grofje iz Železnega 
v 13. stol., nato rodbina Omode in od 1365. leta naprej Szechyji, 
ki so v 16. stol. širili protestantizem. Za njimi so v gradu vladali 
še Batthyanyi in Szechenyi. Med obema svetovnima vojnama je 
bil lastnik ohranjenega in opremljenega gradu industrijalec Geza 
Hartner iz Murske Sobote, po vojni pa je bil grad dolgo zapuščen.  
Do danes so precejšen del gradu že obnovili. Grad na Goričkem 
je tudi največji grad na Slovenskem. Njegova posebnost je, da ima 365 sob, kar pomeni, da ima 
vsak dan v letu svojo sobo. Grajski park je v zadnjih letih znan po izvirni prireditvi Noč čarovnic, 
katere se vsako leto udeleži več tisoč obiskovalcev od vsepovsod. 

 

 
2. Grad Beltinci 

Takoj na začetku beltinškega parka stoji graščina iz 13. 
stoletja. Zadnja si jo je pred 2. svetovno vojno lastila družina 
Zichy. Prvotno je graščino obdajalo obzidje s štirimi stolpi, 
okoli gradu pa je bil skopan obrambni vodni jarek, v katerem 
je bila voda iz potoka Črnca, ki teče v bližini. V 17. stoletju (po 
koncu turških vpadov) je prišlo do zrušitve južnega in 
zahodnega dela. Takšno podobo je grad ohranil vse do danes. 
Posebna znamenitost gradu sta dva podzemna rova. 
Prvi povezuje grad s cerkvijo, drugi pa je speljan do žitnic, ki 
se nahajajo na začetku Beltincev. Grad ima danes dva cela, dva okrnjena trakta ter tri okrogle 
stolpe na vogalih. Dolgo je propadal, zdaj pa je že v temeljiti obnovi. V štirih že obnovljenih 
prostorih se nahaja poročna dvorana, v kateri se odvijajo različne prireditve, kulturno-družabna 
srečanja in razstave.  

GRADOVI IN CERKVE V PREKMURJU V ČASU 1. IN 2. 
SVETOVNE VOJNE 

Vir slike: 
https://www.izletko.si/media/k2/items/cache/8b6e33345ac8d5ffd9cf0d107a7d9

e9d_XL.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 

Vir slike: 
https://www.ztk-beltinci.si/wp-content/uploads/2018/10/ztk-beltinci-

grad-beltinci-zunanjost.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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3. Grad Murska Sobota 
Grad leži sredi urejenega murskosoboškega parka in izvira 
iz 16. stoletja. Pisne listine dokazujejo, da je že sredi 13. 
stoletja na istem mestu stal Belmurski grad. V 2. polovici 
14. stoletja je bil grad v lasti plemiške družine Széchy, 
leta 1687 pa je grad kupil Peter Szápáry. Od njegovih 
dedičev (zadnji lastnik je bil Geza Szápáry) ga je leta 
1934 kupila Občina Murska Sobota. V času 2. svetovne 
vojne so imeli v gradu sedež madžarski okupatorji. Kulturni 
pomen je začel dobivati po drugi svetovni vojni, saj so do 
danes v njem poleg knjižnice uredili urejeno dvorano za razne  
družabno-kulturne prireditve in prostore mladinskega društva. 

 
 
4. Grad Rakičan 

Dvorec Rakičan se nahaja v istoimenski vasi. Prvi pisni 
zapisi pričajo o njegovi izgradnji v 15. stoletju. Po turških 
vpadih so grad prenovili v baročnem stilu. Grad Rakičan 
ima izrazito podeželski izgled, kar sovpada z nekdanjo in 
današnjo osrednjo aktivnostjo, to je vzrejo konjev. Poleg 
organizirane šole jahanja upravljalci ponujajo tudi ježo 
turistom in ostalim obiskovalcem. V gradu deluje tudi 
Raziskovalno izobraževalno središče, ki prireja 
izobraževanja, delavnice ter predavanja na različne teme. 
Urejen park in okolica okoli gradu sta idealna za sprehode ter 
kolesarjenje. 

 
 
 

Cerkve 

1. Rotunda 
Rotunda se nahaja v idilični prekmurski vasi Selo. Zgrajena je bila 
v prvi polovici 13. stoletja in ima status kapele. Celotna zgradba je 
iz doma narejene opeke. Tla so ilovnata. Iz kamna so narejeni le 
temelji. Notranjost je bila okrog leta 1400 prevlečena s plastjo 
ometa in poslikana. Na začetku prazne stene Rotunde so v začetku 
14. stoletja poslikali s freskami. Čeprav imena slikarjev niso 
natančno znana, poslikave pričajo o izjemni kvaliteti in 
nadarjenosti teh mojstrov – avtorjev. Stil slikanja je gotsko 
idealističen. Severna stena nam prikazuje motiv svetih treh 
kraljev, na vrhu kupole pa sta upodobljena Sv. Trojica in Kristus. V 
letih 1845 in 1846 je bila stavba bistveno spremenjena, saj so iz 
apside poznogotski krilni oltar iz okrog leta 1490 prenesli v 
Budimpešto. Vse ostalo se je ohranilo do danes. Rotunda spada med 
starejše stavbe v Sloveniji, zato je ob obisku Prekmurja ne smete 
spregledati.  
 
 
 
 
 

Vir slike: 
https://www.kamra.si/images/zoo_cache/201602/26715_murska_sobota_soboski_grad_eaa12414

1158e678e162940c4216ca1e.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019

Vir slike: 
http://www.prekmurje-slo.com/?p=prekmurje/znamenitosti&zna=gradovi. Dostopno: 19. 10. 

2019 

Vir slike: 
http://www.prekmurje-slo.com/?p=prekmurje/znamenitosti&zna=gradovi. 
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2. Bogojinska cerkev 

V vasi Bogojina stoji edinstvena cerkev Gospodovega 
vnebohoda, imenovana tudi »Bela golobica«. Gre za 
eno vidnejših arhitekturnih del najbolj znanega slovenskega 
arhitekta Jožeta Plečnika. Stara cerkev Gospodovega 
vnebohoda je na istem mestu stala že v 14. stoletju in zaradi 
značilnih gotskih značilnosti spada v prekmursko skupino 
gotskih cerkva. V letih 1925–1927 so jo na pobudo Ivana Baše, 
takratnega župnika iz Bogojine, preoblikovali po načrtih Jožeta 
Plečnika. Od prvotne ideje o mogočni cerkvi je načrte spremenil 
in staro cerkev ohranil ter jo nadgradil. 
Na marmornih stebrih so oprti štirje loki, na katerih stoji raven hrastov strop. Na njem so 
lončeni izdelki domačih lončarjev iz Bogojine in Filovcev. Značilna sta še kip Kristusa na glavnem 
in sv. Jožefa na stranskem oltarju. Osrednji je bil dokončan leta 1954 ob posvečenju cerkve 
Gospodovemu vnebohodu, slednji pa dve leti pozneje. Izdelal ju je kipar Lapuh iz Ljubljane. Ob 
starem glavnem vhodu je postavljen mogočen od daleč najbolj opazen valjast stolp – zvonik z 
značilnimi Plečnikovimi arhitekturnimi oblikami, na vrhu valja pa je razgledna terasa. 

 

 

3. Evangeličanska cerkev 
Leta 1643 se je murskosoboški evangeličanski 
cerkveni občini zgodil velik udarec: Ferenc 
Nadasdy, sin znane grofovske evangeličanske 
družine, se je leta 1644 poročil z grofico Julijo 
Eszterhazy, zatajil svojo vero in prestopil v 
rimokatoliško. Začelo se je vneto preganjanje in 
odvzemanje cerkva tistim, ki so do pred kratkim bili 
soverniki. Mestna oblast je celo izdala odlok, po 
katerem se evangeličani niso smeli več zadrževati 
v Murski Soboti. Evangeličani so se v Mursko 
Soboto pričeli ponovno priseljevati šele po 
tolerančnem patentu Jožefa II. Leta 1783 je bila 
ustanovljena evangeličanska cerkvena občina v 
Puconcih, v katero so spadali tudi verniki soboške 
cerkvene občine. Oddaljenost evangeličanskih 
vernikov iz obmurskih vasi do cerkve in šole v 
Puconcih pa je bila prevelika. Ob ustanovitvi 
soboške evangeličanske cerkvene občine je bilo 
poleg nekaj intelektualcev, premožnih meščanov, 
obrtnikov in delavcev večina vernikov kmečkega 
izvora. Cerkev je bila v neogotskem stilu zgrajena leta 1910 po načrtih madžarskega arhitekta 
Ernoja Gereya. V notranjosti se nahajajo oltar s sliko »Snemanje s križa« ter poslikave v 
madžarskem stilu. 

 
 
 
 
 
 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/thumb/3/3b/Cerkev_Gospodovega_vne

bohoda%2C_Bogojina1.jpg/1200px-
Cerkev_Gospodovega_vnebohoda%2C_Bogojina1.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 

Vir slike: 
https://4.bp.blogspot.com/‐

vFbIxBmgX98/VkluBS0csXI/AAAAAAAAXww/BEl542fX_f8/s1600/MURSKA%2BSOBOTA%2B%25E2%2580%2593%2BSpominska%2Bplosca
%2BJozefu%2BBenku%2B2.JPG. Dostopno: 19. 10. 2019 



138  

  

4. Cerkev Marijinega vnebovzetja, Turnišče  
Cerkev v Turnišču je posvečena 
Marijinemu vnebovzetju in je stara že 
čez 900 let. Zaradi tega tamkajšnjo 
župnijo označujemo za pražupnijo. 
Romarska cerkev je bila kasneje 
gotizirana, dozidali so veliko ladjo in jo 
preuredili v prezbiterij. Leta 1915 pa je 
Turnišče dobilo novo cerkev, ki je 
vzporedna stari, skupno pa imata 
vmesno steno. V zgradbo so prenesli 
tudi vso baročno opremo. Posebnost 
cerkve je bila v prvi polovici 14. stoletja, 
torej še pred gotizacijo cerkve, 
naslikana Marija zavetnica s plaščem. 
Poslikava s plaščem je izjemno redek 
primer takšne upodobitve Marije. Simbolni pomen plašča je predvsem prepričanje romarjev, da 
se z romanjem v cerkev zatečejo pod Marijin »plašč«, torej Marijino varstvo, in jih zato ta 
ščiti.  

 

 

 

5. Cerkev Svete Trojice, Odranci 
Do ustanovitve župnije v Beltincih (leta 1759) je vas 
Odranci spadala v župnijo Turnišče. Leta 1862 so v 
Odrancih poleg vaške šole zgradili kapelo s preprostim 
oltarjem ter s kipoma Marije z Jezusom in Sv. Jožefa, ki 
jih imenujemo kar Sv. Trojica. Kapela je stala do 1965. 
leta, ko je cerkveni odbor zemljišče odstopil občini. Ob 
ustanovitvi samostojne duhovnije (leta 1944) je bilo 
določeno, da bo nova cerkev stala na istem mestu, kjer je 
stala kapela. Ugotovili pa so, da je prostor preozek in zato 
neprimeren. Pozneje so z darovi in zamenjavami pridobili 
dodatna zemljišča, kar je omogočilo izgradnjo cerkve na 
željeni lokaciji. Leta 1946 se je cerkveni odbor med osnutki  
načrtov Janeza Valentinčiča odločil za osmerokotno cerkev. Po številnih birokratskih zapletih in 
nesreči pri gradnji kupole, ki je terjala osem življenj, gradnje ni bilo lahko izpeljati. Zato so zgradili 
leseno cerkev, v kateri so 17 let opravljali bogoslužje. V tem času pa so stekla tudi prizadevanja za 
pravo, zidano cerkev. Odranska cerkev je bila končno zgrajena šele leta 1967. Blagoslovili so jo leta 
1967, 1977 pa so jo posvetili Sv. Trojici. Po dograditvi cerkve so zbrali denar za freske, ki jih je na 
površini 200 kvadratnih metrov naredil akademski slikar in duhovnik Stane Kregar. Leta 1983 so 
povišali cerkveni stolp in vanj namestili tri zvonove. 
 
 
 
 
 
 
 

Vir slike: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Turni%C5%A1%C4%8De_-_cerkev_Marijinega_vnebovzetja.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 

Vir slike: 
https://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/beltinci_crensovci_turnisce_z_okolico/odranci_cerkev_svet

e_trojice/DSC_7287_odranci_cerkev_svete_trojice_big.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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6. Cerkev Sv. Nikolaja v Beltincih 
Prva cerkev, ki se omenja v Beltincih, je bila 
lesena in namenjena le grofom. Cerkev, kot 
jo lahko vidimo danes, je dal leta 1742 
zgraditi general Ladislav Ebergenyi, 
posvečena pa je Sv. Ladislavu, madžarskemu 
kralju, ki ga je katoliška cerkev razglasila za 
blaženega. Kot vladar se je namreč zelo 
zavzemal za poglobitev ter utrditev 
katoliške vere. Med leti 1893 in 1895 je 
cerkev temeljito prenovil ter razširil 
dunajski arhitekt Max von Ferstl, ki je staro 
baročno cerkev povečal ter na jugu prizidal 
stransko Marijino kapelo. Pod kapelo se nahaja  
grobnica grofovske družine Zichy, zadnjih lastnikov Beltinšskega gradu. T. i. »nova cerkev« je 
dekorirana v novobaročnem-klasicističnem slogu. Nad cerkvijo se dviga zvonik, zgrajen leta 1777, 
ob glavnem vhodu pa se na levi in desni strani dvigata dva stolpa. 
 

 

Viri:  

http://www.prekmurje-slo.com/?p=prekmurje/znamenitosti&zna=gradovi. Dostopno: 19. 
10. 2019 

 

Brina Ravbar, Ula Regali, Ana Pevec, Živa Batis, 9. b 

Vir slike: 
https://kraji.eu/PICTURES/podravsko_pomurska/beltinci_crensovci_turnisce_z_okolico/beltinci/cerkev_sv_ladislava/DSC_7266_beltinci_cerkev

_sv_ladislava_big.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 

Cerkev sv. Trojice v Odrancih 
Vir slike: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/d/d2/Cerkev_sv._Trojice_v_Odrancih.JPG. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Prekmurje je bilo udeleženo v 1. svetovni vojni. Pomembnejši delež 
(več kot 1000 mobiliziranih v posameznem pehotnem polku v času 
prve svetovne vojne) so imeli vojaki iz Prekmurja vsaj v petih 
pehotnih polkih avstro-ogrske vojske. Mobilizirani v Železni županiji 
(gornje Prekmurje) so se v večjem številu borili v 83. cesarsko-
kraljevem pehotnem polku ter v 18. in 31. madžarsko-kraljevem 
pehotnem polku. Mobilizirani v Zalski županiji (dolnje Prekmurje) so 
se v večjem številu borili v 48. cesarsko-kraljevem pehotnem polku in 
20. madžarsko-kraljevem (honvéd) pehotnem polku. V omenjene 
vojaške enote je bilo v času 1. svetovne vojne mobiliziranih okrog    
70 % vseh vojaških obveznikov iz Prekmurja.  
 

Vedno manj so poročali o prekmurskih vojakih. Vojake so zdravili izven 
Slovenije. Med drugimi tudi Štefana Hozjana, ki je bil slovenski letalec, ki je med 1. svetovno vojno 
sestrelil več letal. 
 

V 2. svetovni vojni je življenje izgubilo skoraj 100.000 Slovencev. Najbolj je bila prizadeta 
ljubljanska pokrajina, kjer je življenje izgubilo 32.060 ljudi, kar je pomenilo 9,5 % prebivalcev. 
Najmanj je bilo prizadeto Prekmurje, kjer je bilo 1.598 žrtev oziroma 1,6 % prebivalstva. Območje 
Prekmurja je aprila 1941 po osvojitvi nemških sil zavzela madžarska vojska. Ta je poskušala območje 
čim hitreje madžarizirati. Upravno območje so razdelili na soboški in lendavski okraj, obnovili so 
raznarodovalno društvo za Vendsko pokrajino, uvedli madžarščino kot učni jezik, uničevali slovenske 
ter prekmurske knjige, zapovedali uporabo madžarščine ter prepovedali javno rabo slovenščine. 
Dovoljena je bila raba prekmurskega narečja, saj so trdili, da so Prekmurci, podobno kot porabski 
Slovenci (Vendi), posebna nacionalna skupina. Okupatorjem madžarizacija avtohtonega slovenskega 
prebivalstva z izobraževanjem in propagando ni uspela. Sledili so prvi poskusi organiziranega upora, 
zatem pa aretacije, sodni procesi in zaporne ter smrtne kazni. 
 

V začetku aprila 1945, dober mesec pred padcem Berlina, so vojaki sovjetske Rdeče armade prodrli 
v Prekmurje ter ga v nekaj dneh osvobodili. Že sama gradnja pontonskega mostu čez reko Muro naj 
bi terjala več kot 400 življenj sovjetskih vojakov, saj so ti bili med gradnjo neprestano izpostavljeni 
okupatorski vojski. Mnogo trupel naj bi tako odnesla reka. Točno število padlih sovjetskih vojakov, 
ki so osvobajali Prekmurje, ni znano, zagotovo pa jih je na naših tleh življenje končalo vsaj 521. 

Viri: 
https://www.pomurec.com. Dostopno: 19. 10. 2019 
www.pomurski-muzej.si. Dostopno: 19. 10. 2019 
https://www.kamra.si/digitalne‐zbirke/item/prekmurski‐vojaki‐v‐prvi‐svetovni‐vojni‐1914‐1918.html.  Dostopno: 

19. 10. 2019 
https://sobotainfo.com. Dostopno: 19. 10. 2019 
www.kamra.si. Dostopno: 19. 10. 2019 
https://sl.wikipedia.org. Dostopno: 19. 10. 2019 
 

 

Teja Zaletelj, Uršula Černelč, Naja Mrvar, Lea Bernetič Rijavec,9. a 

 

PREKMURJE V 1. IN 2. SVETOVNI VOJNI 

Vir slike: 
http://www.pomurski-

muzej.si/website/var/tmp/thumb_2193__lightboxPic.jpeg. Dostopno: 
19 10 2019
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Prekmurje je nižinska pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, ob meji 
z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, na levem bregu reke Mure, po kateri je tudi dobila ime. Pokrajina 
je večinoma poljedelska, večji mesti pa sta Murska Sobota in Lendava. 
 

Prekmurje je bilo in je še vedno gospodarsko in politično odmaknjeno od ostalih slovenskih pokrajin. 
Zaradi geografske lege in politike je bilo mnogo bolj podvrženo raznarodovalnim vplivom od konca 11. 
stoletja dalje. 
 

Čeprav so že leta 1848 obstajali poizkusi, da bi se Prekmurci povezali z rojaki, so živeli precej 
samosvoje. K temu je prispevala tudi verska različnost, saj so med njimi živeli 
tudi protestanti luteranske in kalvinske veroizpovedi. Poleg Madžarov je med prekmurskimi 
Slovenci v mestih živelo tudi precej madžarskih Judov.  
 

V 19. oz. 20. stoletju so sestavili politični program, ki je poudarjal pomen vere v zasebnem in javnem 
življenju, verski pouk v materinščini in zahteval lokalne časopise v njej. Zgodovinski proces širitve 
protestantizma in nato rekatolizacije je v Prekmurju 
potekal drugače kot drugod po tedanjih slovenskih 
deželah in z zamikom enega stoletja. 
 

Temeljni razlog je bil, da je bila večina slovenskega 
ozemlja pod habsburško oblastjo, Prekmurje pa pod 
ogrskim kraljestvom. Čeprav je bila rekatolizacija tudi v 
Prekmurju močna, pa so ohranili razmeroma mirno 
sobivanje obeh osrednjih cerkva. 
 

Ko je leta 1517 Martin Luther pribil 95 tez na vrata 
wittenberške cerkve, je v trenutku spremenil tok evropske 
zgodovine, sledi pa so vidne še danes, v slovenskem 
prostoru prav gotovo v Prekmurju, kjer danes deluje kar 
11 evangeličanskih cerkvenih občin oz. gmajn od skupno 14 
na celotnem slovenskem ozemlju. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viri: 
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/evangelicanske-cerkve-v-prekmurju.html. Dostopno: 19. 10. 
2019 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Prekmurje&ved=2a
hUKEwifieSjtOflAhXRAxAIHYSfBNUQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw0bpiGfXhzlnzpxwdvY2p_E. Dostopno: 
19. 10. 2019 
 

Julija Genorio, Ajša Hodžić, Nal Roš Omahen, Pia Zupančič, 9. b 

 

VERSTVA V PREKMURJU 

Vir slike: 
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRjfHaoPyXzV4mIVvgGWeBs3SqoDenMbZam93vha6wca_40iU
Yn. Dostopno: 19. 10. 2019 
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Feri Lainšček 
 

ŽIVLJENJEPIS 

Feri Lainšček se je rodil 5. oktobra leta 1959 v Dolencih na 
Goričkem, hribovitem delu Prekmurja. 
 

Od mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, 
moramo omeniti tudi srečevanja z Romi. Ti so – tako kot on – živeli 
na obrobju njegove rojstne vasi. 
 

Po maturi na gimnaziji v Murski Soboti je želel študirati 
slikarstvo. Zaradi neuspešno opravljenih sprejemnih izpitov na 
ljubljanski Akademiji za likovno umetnost se je vpisal na FSPN (predhodnico današnje Fakultete za 
družbene vede). Denar za preživetje je služil kot sodelavec uredništva dnevno-informativnega in 
igranega programa Radia Ljubljana, v prostem času pa je pisal pesmi ter roman, ki je v nadaljevanjih 
izhajal v reviji Teleks. 
 
DELO 

Lainščka ne moramo označiti le kot pisatelja, temveč tudi kot pesnika, dramatika, scenarista, 
soustvarjalca literarnih revij in avtorja številnih besedil slovenskih pevcev ter skupin. Lainšček je 
avtor, ki piše tako za odrasle kot za mladino in otroke. Od vsega začetka ustvarja v okolju, kjer 
kultura in umetnost nimata pravega zaledja. 

ROMANI: Peronarji, Raza, Razpočnica, Grinta, Namesto koga roža cveti, Astralni niz …  

 
PESNIŠKE ZBIRKE: Kot slutnja radovedno, Dnevovina, Hiša svetega Nikolaja, Dlan mi po  
             tebi diši, Ne bodi kot drugi, Nigdar ne boš znala …  

 
DELA ZA OTROKE IN MLADINO: Cicibanija, Cufek, Cufek v živalskem vrtu, Ko želi Tilčka  
                       postati Tilka in ko želi Tilček postati Tilen … 
 
FILMI: Halgato, Mokuš, Hit poletja, Petelinji zajtrk …  

 
NAGRADE: 1995 – nagrada Prešernovega sklada, 1992 – nagrada Kresnik, 2000 – nagrada           
         Večernica, 2007 – nagrada Kresnik, 2008 – na Festivalu slovenskega filma v  
         Portorožu Vesna, 2005, 2007 in 2008 – prva nagrada za besedilo na Festivalu  
         narečnih popevk, 2011 – nagrada Desetnica.  

Viri: 
http://www.ferilainscek.si/biografija/celotna‐biografija/. Dostopno: 19. 10. 2019 
http://www.publishwall.si/ferilainscek.bibliografija/post/130474/feri-lainscek-bibliografija-
1981-2014. Dostopno: 19. 10. 2019 
http://www.ferilainscek.si/. Dostopno: 19. 10. 2019 
 

Mia Zajec in Natalija Škrbe, 9. c 

Vlado Kreslin 

ZNANE PREKMURSKE OSEBNOSTI 

Vir slike: 
https://www.elle.si/media/cache/upload/Photo/2014/10/27/s44_34_lainscek_ga

_v_biggalleryimage.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 
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ŽIVLJENJEPIS 

Glasbeno kariero je začel leta 1970 kot bobnar v bendu Apollo. Kot pevec je 
nastopal s skupinami Špirit group, Zodiac, Izvir, Horizont, Sanje in Avantura.  

Leta 1980 je zmagal na slovenski popevki s skladbo »Dan neskončnih sanj«. 
Leta 1983 se je priključil skupini Martin Krpan. Leta 1986 je z njimi  posnel 
album »Od višine se zvrti«, leta 1988 pa »Bogovi in ovce«. Skupina Martin 
Krpan je nastopala kot predskupina Michaela Chapmana in Boba Dylana. Leta 
1991 je skupina prenehala delovati. 

Kreslin je s soavtorjem in kitaristom Mirom Tomassinijem vzporedno 
ustvarjal tudi avtorsko glasbo. Iz tega obdobja izhaja eden njegovih 
najbolj prepoznavnih hitov »Tista črna kitara«. Leta 1991 se je pričel glasbeno 
družiti s starejšimi godci iz rojstnih Beltincev – Beltinško bando. Posvetil se je ljudski glasbi in 
povzročil pravi preporod slovenske etno glasbe. Približal jo je mlajšim generacijam in rehabilitiral 
je prekmursko narečje. Z bandom Mali bogovi in Beltinško bando je pričel združevati včeraj in 
danes, lokalno in globalno.  
Kreslin pogosto sodeluje z drugimi glasbeniki iz Slovenije (Siddharto) in tujine (Allanom Taylorjem, 
Parnim valjakom, Antonello Ruggiero,  Ferusom Mustafovom, skupino Freres Guissem). 

Izdal je sedemnajst albumov z avtorsko glasbo, več pesniških zbirk, nastopal v filmih in gledališču 
kot igralec in avtor glasbe. Številne njegove pesmi so ponarodele, nekatere so postale navdih za 
romane, celovečerne filme in diplomske naloge. 

Novembra 2018 je bil premierno predstavljen biografski dokumentarec »Poj mi pesem«, ki ga je 
režiral Miran Zupanič. Je član Društva slovenskih pisateljev. Živi v Ljubljani z ženo in tremi otroki. 
 

ALBUMI: Od višine se zvrti, Martin Krpan, LP 1986, Vlado Kreslin, kaseta 1987, Bogovi in ovce,       
Martin Krpan, LP 1988, Namesto koga roža cveti, CD 1991, Spominčice, Vlado Kreslin in Beltinška banda, CD 
1992, Najlepša leta našega življenja, Vlado Kreslin in Beltinška banda, CD 1993, Cesta, CD 2007. 

KNJIGE: Namesto koga roža cveti/Sonček je in ti si skuštrana – Vlado Kreslin in Zoran Predin (Lokvanj in 
Založba M&M), 1991, Besedila pesmi – Vlado Kreslin, besedila s prevodi v nemški, italijanski in angleški jezik 
ter kratek jezikovni vodič (Založba Drava, Celovec in Založba Čarna, Ljubljana), 1999, Pesmarica – 38 notnih 
zapisov in besedil, esejev (Založba Kreslin), 1999, Vriskanje in jok – pesniška zbirka (Založba GOGA), 2003, 
Venci – Povest o Beltinški bandi, pesniška zbirka in DVD (Založba Kreslin), 2006, Pojezije – pesniška zbirka 
(Založba Kreslin)., 2009. 

 

FILMI: Geniji ali genijalci, glasba, 1983., Traktor, ljubezen in rock'n'roll, vloga, 2006, Poj mi pesem, biografski 
dokumentarec, 2018. 

 

Viri:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vlado_Kreslin. Dostopno: 19. 10. 2019 
 
 

Tinkara Zajc, 9. c 

 

 

 

Vlado Kreslin 
Vir slike: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/9/96/Vlado_Kreslin_15082011_3s.jpg/2
20px-Vlado_Kreslin_15082011_3s.jpg. Dostopno: 

19. 10. 2019
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Nika Zorjan 
 
 
Nika  Zorjan je slovenska pevka zabavne glasbe, 
rojena 3. decembra  1992  v Murski Soboti. 
Odraščala je v glasbeni družini, njen oče Janez je 
član prekmurske zasedbe Nova regija. Formalno 
glasbeno izobrazbo je Nika pridobivala na mursko-
soboški glasbeni šoli, kjer se je učila igrati na 
klavir. 
 
Leta 2010 je nastopila v prvi oddaji Slovenija ima 
talent, kjer se ji ni uspelo uvrstiti v polfinale. Leta 
pozneje se je udeležila šova za iskanje talentov, 
Misije Evrovizije, kjer je bila izbrana za slovensko 
predstavnico na pesmi Evrovizije v Bakuju. Takrat 
ji je uspelo priti vse do finala, v katerem je bila 
izločena in tako je za las zgrešila nastop na Emi 2012. 
Po koncu Misije Evrovizije jo je pod svoje okrilje vzel avtor in glasbeni producent Raay. 
Izdala je pesmi: Na plažo, Fse, Za vedno, Fejst pomale 
in druge. Sodelovala je tudi z BQL in Isaacom Palmo. 
 
Leta 2017 je Nika z avtorsko pesmijo »Fse«, ki jo poje v prekmurskem narečju, sodelovala 
na festivalu Ema 2017 in na Slovenskem izboru za pesem Evrovizije. 
 
Nikino poslanstvo je, da v svojih pesmih uporabi vsaj delček melodičnega dialekta 
prekmurščine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Viri:  

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Nika_Zorjan. Dostopno: 19. 10. 2019 
 
 

Naja Ana Šepetavc in Mia Leoni Čebular, učenki 6. d 

Vir slike: 
https://i.pinimg.com/736x/db/5d/74/db5d7403969d96ab2584cf5bf031563e.jpg. Dostopno: 19. 10. 2019 

Vir slike: 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT82G_cSnExwp1ALSvhVQ02fC1h1CCORY0teJliH8ORDCRYlwMa. Dostopno: 19. 10. 2019 
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   PREKMURSKI MOTIVI V OČEH SLIKARJEV 

Mlin na Muri, avtorici ilustracije: Metka Hrovat, 7. aZ, in Maruša Kastelic, 7. bZ 

Mlin na Muri, avtorica ilustracije: Anja Perko, 7. bZ 
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Štorklji, avtorici ilustracije: Karolina Bregar in Maja Mohorčič, 9. Z 

Prekmurje, avtorica ilustracije: Nika Prašnikar, 9. Z 
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Hvala vsem, ki ste tako ali drugače pripomogli k nastanku tega obsežnega zbornika, tako 
učiteljem in knjižničarjem OŠ Stična, državnemu svetniku Marjanu Maučecu in izr. prof. 
dr. Jerneju Zupančiču, ki sta za nas pripravila čudoviti predavanji o Prekmurju, ter 
pevcema Vladu Poredošu in Mišu Kontrecu, ki sta nas prepričala, da so Prekmurci srčni 
ljudje. 

  
Hvala tudi igralcu Gorazdu Žilavcu za pomoč pri izvedbi zagraške impro lige, pevki Ireni 
Kogoj – Regini, pesniku Feriju Lainščku, cimbalistu Andiju Sobočanu in gospe Maši Muster 
za intervjuje, gospodu Borutu Vojkoviču, ki je za nas zbral pregled pomembnejših 
prireditev v Prekmurju, knjižničarjema Maruši Pušnik in Romanu Rozini za predstavitev 
kamišibaja ter članek o prekmurski književnosti. 
 
Prav tako se zahvaljujem slikarju Gabrijelu Vrhovcu, 
gospe Marinki Juvančič, gospe Barbari,  izr. prof. dr. 
Tatjani Resnik Planinc in študentkam Filozofske 
fakultete v Ljubljani (Lauri Ostrič, Terezi Peršolja, 
Ani Košnjek, Doroteji Penko, Tei Adamlje in Teji 
Volčanjk) za pomoč pri izvedbi delavnic ter pevcem 
in godcem ljudskih pesmi Studenček, gospodu 
Dušanu Strnadu, županu občine Ivančna Gorica,  
gospe Sari B. ter učiteljicama Martini Ternar Gabor 
in Majdi Frančič, ki poučujeta na OŠ Franceta 
Prešerna Črenšovci. 
  
Z vašo pomočjo sem pridobila veliko informacij o 
Prekmurju. Takoj ste se odzvali na moje povabilo k 
sodelovanju na sobotnih delavnicah in me s svojimi 
obsežnimi prispevki, v katere ste vložili veliko časa 
in energije, »enostavno rečeno« pustili brez besed. 
Za nas ste pripravili zvočne posnetke, Powerpoint 
predstavitve, poslali ste nam veliko fotografij ter 
nam zelo podrobno odgovarjali na zastavljena 
vprašanja, ki so jih za vas pripravili naši mladi 
novinarji.  
  
 
Upam, da bomo tudi v prihodnje sodelovali!  
 
 
  

  Nataša Rebec Lukšič, prof. 

ZAHVALA 

Štorklja, avtorica ilustracije:
Anka Švigelj Koželj, prof. 


