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KULTURNA KRAJINA

Kulturni praznik Kulturni krajini

Ob letošnjem praznovanju 30. obletnice lastne drža-
ve, ob minulem praznovanju 100. obletnice priključit-
ve Prekmurja k Sloveniji je prav, da v mesecu kulture 
samozavestno zapišemo: to je moja domovina, tu je 
moj dom, tu so dedje snovali in sanjali, se žrtvovali, v 
znoju gradili domove, matere na skromnih ognjiščih 
pripravljale kruha, ohranjale vero, kulturo in jezik. 
Vse to nas je ohranjalo, z žulji preteklih rodov se je 
ohranjala kulturna krajina.  

Zorela so polja, zorele gorice, plesalo se je, slišala se je pe-
sem. Mi dediči tega, logov, travnikov, njiv, gozdov in jas ter 
vinogradov, rojeni v ta novi čas, obremenjeni z neštetimi 
izzivi in skušnjavami virtualnega sveta … Se zavedamo še, da 
je tukaj naš dom, domovina, jezik in kultura? Mi smo tisti, po 
katerih bo ta pokrajina priznana in prepoznana v prihodnje. 
Smo dali zanamcem ponos in zavest, priložnost, da bodo 
tukaj gradili svoja ognjišča? 
Z določitvijo občinskih meja smo v novi skupnosti iskali izzi-
ve, iskali identiteto in vsebine, ki nas bodo tesneje povezale. 
Tisočletja so zapustila dediščino, ki je bolj skromna, sem so 
prihajali, bolj malo prinašali, več vzeli, kot dali, nekateri tukaj 
ostali za vedno. Iliri, Kelti, Huni, Turki, Obri, Avari, Slovani. Le ta 
pokrajina ve za tiste, ki so tukaj tudi ostali, tukaj so njih sanje 
in grobovi. Redko poseljene osamelce kultur v naši pokrajini 
najeda zob časa, nekateri so izginili za zmeraj. Kulturna kra-
jina dobiva drugačno podobo.
Soodgovorni smo za izginjanje kulturnih posebnosti krajine. 
Tako kot za pitno vodo in še bolj kot za vse ostale infrastruk-
turne dobrine si moramo prizadevati za ohranjanje arhitek-
turnih osamelcev, ekoloških in etnoloških posebnosti … za 
kulturo bivanja. 

Pomembno je, da v mesecu kulture o tem posebej razmiš-
ljamo, v tej smeri zastavimo svoja prizadevanja in cilje. Tudi 
v naslednjih številkah Lipnice bomo temu cilju sledili.  
V uradnem listu RS Št.40/2014 z dne 3. 6. 2014 je bil objavljen 
odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
na območju Občine Moravske Toplice z namenom, da se 
ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, 
etnološke in umetnostnozgodovinske vrednote ter zagotovi 
nadaljnji obstoj.

Odlok določa:
-  identifikacijo spomenika;
– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– varstveni režim spomenika;
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske, 
funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika. 
Seznam je dolg, predvsem gomilnih grobišč, zajeta so raz-
lična zgodovinska obdobja, posejana na območju občine. S 
predstavitvijo se bomo v Lipnici sprehajali med njimi, osvetli-
li njihov zgodovinski nastanek, njihov pomen na razvoj kraja, 
vključili umetnostno-zgodovinsko stroko, arheologa in ob-
čane, da povedo, kaj o tem pravi ustno izročilo, predvsem 
pa iskali povezave s turističnim utripom pohodnih poti in 
ponudbe, katere je žal v našem okolju še vedno premalo. 
S pustolovskim potepanjem, sodelovanjem, s predlogi in 
razmišljanji občanov, tudi mladih, bi ta tematika vzbudila 
željo po ohranjanju kulturne krajine in iskanju ekonomskih 
priložnosti.
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