
MURSKA SOBOTA, MORAVSKE TOPLICE    01.12.2018 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik Novo mesto 

Odhod: sobota,1.decembra 2018 ob 6.00 uri stadion Portovald,pri Tušu 

Vodja izleta: Marko Rems, Igor Sladič - vodnika PZS 

 
POTEK TURE:  Novo mesto - Ljubljana - Murska Sobota (189 m) - Bogojina (183 m) - 

Vučja Gomila (243 m) -  Moravske Toplice (203 m) - Novo mesto 

 

Za zaključek letošnje planinske sezone se bomo podali v Prekmurje, po Krkini planinski 
poti od Bogojine do Moravskih Toplic. Sredi Prekmurja, kjer se stikajo trije različni svetovi 
levega brega reke Mure, Ravensko, Dolinsko in gričevnato Goričko, leži občina Moravske 
Toplice. Bogojina, vasica, kjer domačini svojo farno cerkev imenujejo Bela golobica, se 
lahko pohvali z eno najlepših stavb sodobne sakralne arhitekture pri nas. Štejejo jo  za eno 
največjih umetnin našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Po končanem pohodu se 
bomo zapeljali v Bratonce, gostilno Piramida, kjer bodo poskrbeli za okusno domače kosilo 
in dobro pijačo. Izlet pa bomo tako kot vsako leto, v vzdušju veselega decembra zaključili z 
obdaritvijo (srečelovom) in predstavili in razdelili plan izletov za leto 2019. 
 

TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali mimo Murske Sobote do Bogojine. Za Krkino pot 

smo si izbrali pot, ki vodi iz Bogojine, izpred znamenite Plečnikove cerkve Kristusovega 

vnebohoda, katere zvonik je hkrati razgledni stolp. Nadaljujemo proti pokopališču in tik pred 

njim zavijemo levo. Sledimo markacijam, gremo čez most in skozi gozd do prvih hiš v Vučji 

Gomili, nadaljujemo levo po poljski poti in kmalu prečkamo vaško cesto. Skozi gozdiček se 

spustimo v dolino, nato gremo čez travnike in mimo njiv, prečkamo potok in se dvignemo v 

nasprotni hrib. Pri samotni hiši nas kažipot usmeri navkreber v gozd. Na vrhu se priključimo 

na Prekmursko planinsko pot in nadaljujemo po asfaltirani poti skozi vinograde. Na križišču 

gremo naravnost, kot nas usmerja kažipot, pri markaciji pa zavijemo levo v gozd. Kmalu 

pridemo v naselje, nato nadaljujemo po cesti do Moravskih Toplic. Po krajšem postanku v 

Moravskih Toplicah se bomo odpeljali v Bratonce, v gostilno Piramida, kjer bomo v 

prijetnem vzdušju zaključili izlet.  Povratek nazaj v Novo mesto načrtujemo do 20. ure.  



 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
 

www.pd-pohodnik.si  
 

                                      

SKUPAJ HOJE: 2-3 ure 

ZAHTEVNOST: nezahtevna markirana pot  

VREDNOST TURE: 13 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Kosilo in pijača v gostilni Piramida ! 

CENA:25 EUR (14 EVR prevoz + 11 EVR kosilo-

plača vsak sam!) 

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 29. novembra 2018: 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Prosim za pravočasno prijavo zaradi naročila kosil. 


