
DNEVI EVROPSKE KULTURNE 
DEDIŠČINE 2009-2016

Aktivnosti in vključevanje TIC Moravske Toplice



2009 – Projekt Popularizacija 
romanske rotunde v Selu 

• NAGRADNI KVIZ ZA MLADE NA TEMO ROMANSKE 
ROTUNDE 

(kviz na OŠ in nagradno vprašanje na Radiu Viva)

• IZOBRAŽEVALNO PREDAVANJE ZA TURISTIČNE DELAVCE

»Rotunda v Selu«  (Saša Fras, TIC Moravske Toplice)

• STROKOVNO PREDAVANJE

Umetnostnozgodovinska podoba romanske rotunde 

(dr. Janez Balažic, Pokrajinski muzej Murska Sobota)



2009 – Projekt Popularizacija 
romanske rotunde v Selu

• DAN ODPRTIH VRAT V ROTUNDI SELO IN IZVEDBA 
BREZPLAČNEGA TURISTIČNEGA VODENJA 

(Saša Fras, TIC Moravske Toplice)

Ciljna javnost so turistični delavci, izobraževalne in 
kulturne inštitucije, zainteresirana javnost 

• PREDSTAVITEV NOVE ZLOŽENKE O ROTUNDI 

(založnik TIC Moravske Toplice) 

• FOTO NATEČAJ: ROMANSKA ROTUNDA 

(ciljna javnost: mladi)



Kviz na temo rotunde v Selu
(Ekipe: OŠ Fokovci, OŠ Bogojina, OŠ Puconci)



Predavanje 
Turistično vodenje po kulturnih 

spomenikih
(izvaja Saša Fras, TIC Moravske Toplice)



Strokovno vodstvo po rotundi v Selu
(dr. Janez Balažic)



Izšla je prva zloženka o romanski 
rotundi v Selu 



Strokovno predavanje:
Umetnostnozgodovinska podoba romanske 

rotunde v Selu (dr. Janez Balažic) 



2009 – Vzporedno v okviru DEKD poteka

Dvodnevna prireditev Trenje lanu in preja (org. TD Bogojina)

Otroška delavnica prikaza trenja lanu, likovna kolonija z motiviko 
lanarstva, prikaz izvedbe trenja lanu, ponudba izdelkov iz lanu, 

prikaz kmečke malice na polju, razstava 

orodja in izdelkov na temo lanarstva.



Dvodnevna prireditev Trenje lanu in preja 
(organizator TD Bogojina)



Dvodnevna prireditev Lüpanje kukorce
(organizator Pevsko društvo Selo)

Trganje koruze, ocenjevanje likovnega in literarnega 
natečaja in jedi iz koruze, ličkanje koruze (lüjpanje
kukorce). 



2010 – Popularizacija Plečnikove 
cerkve v Bogojini 

• STROKOVNO PREDAVANJE: Plečnik in sakralna 
umetnost (dr. Damjan Prelovšek)

• PREDSTAVITEV NOVE ZLOŽENKE O PLEČNIKOVI CERKVI 

• KVIZ ZA OSNOVNOŠOLCE: Plečnik in Prekmurje



Kviz za osnovnošolce
Plečnik v Prekmurju

(3 ekipe: OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, 
DOŠ Prosenjakovci)



Strokovno predavanje o Plečnikovi 
cerkvi (dr. Damjan Prelovšek)



Nova zloženka o Plečnikovi cerkvi 



2011 – Projekt Popularizacija 
cerkve sv. Martina v Martjancih 

• PREDSTAVITEV ZLOŽENKE O MARTJANSKI CERKVI IN 
PREDAVANJE Slikarska delavnica Janeza Akvile

(dr. Janez Balažic)

• STROKOVNA EKSKURZIJA PO POTEH JANEZA AKVILE 

(ekspertni ogledi spomenikov Akvilove delavnice pod 
vodstvom dr. Janeza Balažica: VELEMÉR-TURNIŠČE-
MARTJANCI-BAD RADKERSBURG) 



Nova zloženka o martjanski cerkvi 



Ekskurzija Po poteh Janeza Akvile
(Velemér-Turnišče-Martjanci- Bad Radkersburg)



Ekskurzija Po poteh Janeza Akvile
(Velemér-Turnišče-Martjanci- Bad Radkersburg)



Ekskurzija Po poteh Janeza Akvile
(Velemér-Turnišče-Martjanci- Bad Radkersburg)



Razglednice 



2012 – DAN ODPRTIH VRAT V ROMANSKI 
ROTUNDI Ob svetovnem dnevu turizma in v okviru 

DEKD 

- Obiskovalci rotunde se raznovrstni. 

- Skrbnik, lastnik oziroma upravljavec Župnija Kančevci-

v tej cerkvici iz leta v leto poroči vedno več parov.



2013 – DAN ODPRTIH VRAT V ROMANSKI 
ROTUNDI V SELU 

- Vsako leto obisk vračajo osnovnošolci in srednješolci 
iz Slovenije in predvsem Madžarske (ogledajo si še 
cerkev v Veleméru na Madžarskem in poslikave 
Janeza Akvile)

- Člani društev, upokojenci, zaključene skupine

- Cerkvico si radi ogledajo tudi individualni obiskovalci, 
družine in kolesarji



2013 – DAN ODPRTIH VRAT V ROTUNDI SELO

- Skupin za ogled rotunde je vedno več

- Skoraj dva tisoč obiskovalcev v obdobju med junijem 
in septembrom. 

- Načrtno delo – pospeševanje obiska 

- V petih jezikih objavili gradivo značilnosti o rotundi, 
na največjem turističnem portalu www.slovenia.info. 

- Cilj je število obiskovalcev in cerkvico še bolj prikazati 
kot zares edinstveno zapuščino romanske arhitekture. 



2014 – Dan odprtih vrat v rotundi popestrili 
šolarji (v okviru teme Dediščina gre v šole) 

• Sodelovanje TIC MT z OŠ Fokovci, ki zagotovi 
animacijski program ob rotundi.  

• Obiskovalci rotunde so dodatno iskali skriti zaklad v 
bližini romanske rotunde. 

• Med družabno igro in kvizom so udeleženci 
spoznavali naravne in kulturne značilnosti 
Krajinskega parka Goričko.  



Popestritev Dneva odprtih vrat v 
rotundi z osnovnošolci OŠ Fokovci



Igra Iskanje zaklada v bližini rotunde
kot dopolnitev brezplačnega ogleda

rotunde 



2014 – Šolarji predstavili novo zgoščenko 

• Otroški pevski zbor Grlice OŠ Fokovci 
predstavil novo zgoščenko s prekmurskimi 
ljudskimi pesmimi, ki je nastala v okviru 
projekta Zvočni odsevi mojega kraja, katerega 
namen je ohranjanje ljudske dediščine in 
njena popularizacija. 



OPZ OŠ Fokovci – ohranjanje ljudske 
dediščine (ljudske pesmi)



2015 – NOVA ZLOŽENKA O ROTUNDI S 
PREDSTAVITVIJO FRESK  

Svetovni dan turizma - Dan odprtih vrat v romanski 
rotundi (DEKD 2015)

TIC Moravske Toplice v sodelovanju s kustosinjo iz 
Pomurskega muzeja Murska Sobota, priredi 
BREZPLAČNO UMETNOSTNOZGODOVINSKO 
VODENJE V ROTUNDI. 

Sledi PREDSTAVITEV POSODOBLJENE, NOVE 
TURISTIČNE ZLOŽENKE O ROTUNDI (poudarek je na 
predstavitvi in opisu fresk). 



Dan odprtih vrat TIC Selo in rotunde



Razširjena različica zloženke o 
romanski rotundi 

(s poudarkom na opisu fresk)



Umetnostnozgodovinsko 
vodstvo po rotundi 

(Tamara Andrejek, 
Pomurski muzej Murska Sobota)



2016 – Dediščina okoli nas 

V romanski rotundi v Selu beležili neverjeten obisk, 
saj smo ob Svetovnem dnevu turizma izvajali vodene 
oglede v cerkvi brezplačno. 

Poleg množičnih slovenskih, avstrijskih in madžarskih 
gostov, smo beležili tudi obiskovalce iz Češke in 
Belgije. 



Pisana struktura obiskovalcev 



Pisana struktura obiskovalcev



2016 – Didaktični pripomočki
na temo rotunde 

(puzzle, delovni zvezek, spominske igralne karte)



2017 – sodelovanje z OŠ
Voda – od mita do arhitekture

• Letos bodo v okviru DEKD sodelovale šole –
učenci se bodo z vsebinami na dano temo 
predstavili v okviru šolskih in obšolskih 
dejavnosti 



V letu 2017
nadaljevanje konservatorsko-

restavratorskih del  



Pogled na rotundo v vseh letnih časih



Pogled na rotundo v vseh letnih časih



Pogled na rotundo v vseh letnih časih



Pogled na rotundo v vseh letnih časih



Hvala za pozornost!

Dodatne informacije: 

TIC Moravske Toplice
www.moravske-toplice.com


