
 

 

 
 
 

PROJEKT: TRGATEV V DOBROVNIKU, PREKMURJE 
 
Datum: Sobota, 29. 9. 2012  
Lokacija: Dobrovnik, Prekmurje 
Vodja projekta: Željko Savič, 041 337 313 
Sodelujejo: 
 

Zavod za turizem Dobrovnik, Vinogradništvo in gostilna »Pri Lujzi« Dobrovnik 

Zbirno mesto: Parkirišče pred OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani  
Odhod/prihod : 09:00 odhod s parkirišča pri OŠ Dol pri Ljubljani (organiziran prevoz z 

avtobusom) 
12:00 sprejem udeležencev pred hišo Győrgy Dobronokija v Dobrovniku 
13:00 priprava na trgatev, vinogradniška malica, etnološka predstavitev trgatve v 
dobrovniških goricah (Zavod za turizem in Gostilna pri Lujzi) 
14:00 začetek trgatve (pijača in pesem v neomejeni količini) 
18:00 konec trgatve 
19:00 tradicionalna prekmurska večerja (Gostilna pri Lujzi) 
20:00 druženje in ples ob živi glasbi  
23:00 predviden odhod domov 
                                                                               (maksimalno 50 oseb) 

Vrsta prevoza: Organiziran z avtobusom 
Posebna oprema: Slabši čevlji, ki segajo čez gleženj, superge, lahka oblačila, v primeru dežja 

vetrovka 
Zajtrk prvi dan: Priporočljiv/nujen – v lastni režiji 
Nastanitev in spanje:  Možna po predhodnem dogovoru z organizatorjem 
Denarni prispevek: Cca. 50 EUR (vključuje prevoz, pogostitev, večerjo, živo glasbo, majice) 
PRIJAVE: Željko, do 24. 9. 2012  (pogoj plačana kotizacija 50 EUR) 
Vodja abrahamov letnik 
1962: 

Željko Savič, telefon: 041 337-313, e-naslov: abrahami1962@razvoj.si, 
spletna stran: www.srce-slovenije.si/o-srcu-slovenije/abrahamov-kljuc 

 
Zanimivosti: 

 
 
V Dobrovniku je rojstna hiša Győrgya Dobronokija, jezuita iz 17. stoletja in 
prvega rektorja trnavske univerze. To je ustanovil esztergomski nadškof Péter 
Pazmány, bil prvi človek madžarskega razsvetljenstva ena največjih madžarskih 
osebnosti 17. Stoletja. Győrgy Dobronoki je bil njegov najbližji in najljubši 
sodelavec ter eden največjih znanstvenikov in organizatorjev svoje dobe. V tistih 
časih ljudje niso imeli priimkov, ampak samo krstno ime, zato so znamenitega 
jezuitskega učitelja imenovali Győrgy Dobronoki, po njegovem rojstnem kraju 
Dobrovniku (Dobrovnik je madžarsko Dobronak). 
Gostilna in vinoteka pri Lujzi se nahaja v Dobrovniku ob glavni cesti v bližini 
Bukovniškega jezera. Znana je po gostoljubnosti in okusni hrani, sprejme lahko 
tako večje kot manjše skupine.   
 

Dobrovniške gorice spadajo v vinorodni okoliš Prekmurje, ki so po površini 
eden večjih vinorodnih okolišev v slovenski vinorodni deželi Podravje. 
Vinorodni okoliš se nahaja tako kot Prekmurje vzhodno od reke Mure in meji na 
Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko. Vinogradniki vzgajajo zlasti vinske sorte laški 
rizling, chardonnay, frankinjo in modri pinot.  

 


