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Peterloug pomeni mavrica v jeziku domačinov iz Markovec in še nekaterih okoliških vasi. Tega 

izraza ne poznajo niti v ostalem delu Goričkega, kaj šele Prekmurja. Poimenovanje novega 

nastanitvenega in turističnega centra po mavrici se zdi zelo primerna izbira, kajti tukaj se lahko 

resnično na enem mestu »dotaknemo« vseh barv mavričnega spektra: modre vode reke Krke, 

zelenih gozdov po vsej okolici potresenih gričev, rdečih makovih cvetov, ponosno izstopajočih 

sredi poletnih žitnih polj, ter rumeno-tople žarke poletnega sonca, ki od vseh krajev naše 

domovine tukaj sije največ dni v letu. Dodana vrednost centra pa je gotovo tudi njegova lega 

znotraj območja Natura2000 ter Krajinskega parka Goričko.    

 

Zgradba nekdanje osnovne šole Markovci, še pred desetletji polne radoživih otrok, se je tako 

preobrazila v center, kjer svoje prenočišče lahko najde za več kot poln avtobus doživetij željnih 

obiskovalcev. Njegovi prostori služijo tudi za številne druge priložnosti: razna srečanja, 

usposabljanja, izobraževanja, seminarje, delavnice in še kaj.  

 

Peterloug se je že dokazal kot izjemno primerno prizorišče za izvajanje najrazličnejših 

obšolskih dejavnosti za šolajočo se mladino, saj je dovolj velik in z velikimi zunanjimi 

površinami ter je povsem varen, ker je odmaknjen od večjih prometnic. Tukajšnji mir ima svoj 

značilni »vonj« - to je vonj goričke mozaične ruralne krajine, ki s svojo nežno razgibanostjo in 

bogato ponudbo doživetij naravne in kulturne dediščine predstavlja idealno izhodišče za 

popotnike, kolesarje ter tudi večje ali manjše organizirane skupine z avtobusi in avti.  

 

Že Peterlougova soseda sta silno zanimiva: prvi je obnovljen in še danes delujoči Žido-

Lenaršičev mlin, ki ga lahko poganja celo lesni plin (holc gas). Drugi sosed pa je v 

novoromanskem slogu sezidana farna cerkev Obiskanja Device Marije. Samo nekoliko 

kilometrov naprej proti slovensko-madžarski meji je v nekdanji karavli urejen muzej 

graničarstva, kot spomin na dolga desetletja železne zavese, ki je ločevala tukajšnje Goričance 

od porabskih Slovencev. 

 

Nedaleč stran je bil leta 1999 od vseh krajev v Sloveniji prav tu najbolje viden popolni sončni 

mrk in ta nepozabni dogodek se je še posebej zapisal v zgodovino občine, saj je 11. avgust, ko 

se je sredi vročega poletnega dneva za nekaj minut popolnoma stemnilo, Občina Šalovci 

izbrala za datum svojega vsakoletnega občinskega praznika. Od Peterlouga do obeležja 

popolnega sončnega mrka v Budincih vodi novo urejena astronomska pot Goričko pod 

zvezdami. Ta popotnika pripelje čisto blizu nahajališč dišečega volčina, ki je bil zaradi svoje 

redkosti in lepote izbran kot motiv občinskega grba ter ga prebivalci občine zato še posebej 

ljubosumno čuvajo.  

 



Ravno za lep kolesarski izlet dolgo vožnjo pa so od Peterlouga oddaljeni drugi kraji šalovske 

občine, ki zopet vsak zase ponuja svoje »turistične predikate«: med njimi je najsevernejša 

točka Slovenije v Budincih, pri domačiji Rac-Bočkor v Markovcih daleč naokoli najdebelejši 

»skouriš«, gomilna grobišča iz rimskih časov na pobočjih južno od Šalovcev, cerkev sv. Martina 

v Domanjševcih z izjemno lepim in redkim portalom ter nenazadnje tudi lepo obnovljena 

cerkev sv. Nikolaja v Dolencih. Slednja je veliko starejša in pomembnejša, kot bi si marsikdo 

lahko mislil, in o katere pomembnosti priča tudi dejstvo, da je tu kot duhovnik služboval Jožef 

Klekl mlajši, ki je bil tako kot njegov še slavnejši stric in duhovnik Jožef Klekl starejši narodni 

buditelj ter je pomembno prispeval, da se je pred in med obema vojnama v teh krajih ohranil 

slovenski jezik.   

 

Morda je želja ostati čim tesneje povezan s Triglavom kot simbolom slovenstva vodila nekaj 

porabskih zanesenjakov, da so takoj za mejo v Andovcih iz kamnov, prinesenih s »pravega« 

Triglava, naredili svoj »mali Triglav« tik ob obnovljeni domačiji. Tukaj se vsako leto organizira 

dobro obiskani pohod Vrajža pout (Vražja pot) ter tudi drugi kulturni in družabni dogodki. 

 

Porabski Slovenci pa so postali v zadnjih letih bogatejši še za eno pomembno pridobitev: to je 

Slovenska vzorčna kmetija na Gornjem Seniku, ki jo upravlja Razvojna agencija Slovenska 

krajina. Agencija je aktivna na številnih področjih in danes predstavlja organizacijo, brez katere 

si življenja porabskih Slovencev ni več moč predstavljati, saj se prijavlja na številne projekte ali 

pa v njih sodeluje bodisi kot vodilni bodisi kot aktivni partner samo iz enega razloga: da bi se 

nenehno izboljševali pogoji za življenje tukaj živečih avtohtonih Slovencev. V tej vzorčni kmetiji 

je urejen tudi manjši gostinski obrat, kjer si lahko naročite številne porabske specialitete, med 

njimi tudi dödöle.  

 

Kogar pa bo pot iz Peterlouga zanesla bolj severovzhodno, bo po približno 6 kilometrih naletel 

na pravi gorički raj – točneje na Mali raj v Dolencih. »Rajski« so okusi kozjega sira, ki ga tu 

proizvajajo, že v raju pa so morda nekoč živele prijazne alpake, ki so tukaj našle svoj novi dom. 

Poleg sira ponujajo še sok in druge izdelke, v bližnji hiši ali nekoliko bolj oddaljeni obnovljeni 

domačiji v Malih Dolencih pa se lahko tudi prenoči. 

Na koncu Šalovcev tik ob cesti proti Hodošu deluje eko-socialno podjetje Korenika, kjer poleg 

usposabljanja težje zaposljivih oseb pridelujejo in predelujejo lastne kmetijske ter druge 

izdelke, ob tem pa izvajajo še številne druge redne in projektne aktivnosti – kot na primer 

delavnice za otroke. V sklopu podjetja sta tudi zeliščni vrt ter pred kratkim posajen sadovnjak. 

Društveno delovanje je še posebej živahno v Budincih v okviru tamkajšnjega KUD Budinci 

(znana plesno-folklorna skupina), v Domanjševcih, kjer živijo tudi pripadniki madžarske 

narodnosti in delujejo zlasti pod okriljem KUD Petöfi Sandor, nenazadnje pa tudi v KUD Šalovci, 

ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja imelo celo svojo dramsko skupino. Omeniti še velja TD 

Dišeči volčin, ki je v širšem prostoru najbolj znano po organizaciji tradicionalne jesenske 

prireditve Kapüstne den (Zeljni dan), ki ga v primeru lepega vremena obišče veliko število 

obiskovalcev od blizu in daleč. V TD Čep Čepinci pa so prav tako zavezani vsakoletni izvedbi 

dogodkov in prireditev, vse to tudi z namenom ohranjanja tradicije naših dedkov in babic.  



O vsakem društvu in njegovem delovanju, kakor tudi o ostalih ponudnikih občine Šalovci, ki jih 

niti ni tako zelo malo in ki ponujajo od žganj do konopljinega in bučnega olja, je moč več 

izvedeti na spletni strani Občine Šalovci.  

V Peterlougu so vam na voljo: 
- 2 veliki sobi s skupnimi ležišči (skupno 36 postelj), 

- 4 sobe, vsaka s toaletami in tušem ter 4 posteljami: 2 združeni in 2 kot nadstropni 

pograd, 

- recepcija, 

- kuhinja, 

- terasa, 

- jedilnica, ki je lahko tudi večnamenski prostor za predavanja, 

- zunanje nogometno igrišče, 

- zunanje košarkarsko igrišče, 

- zunanji amfiteater, 

- parkirni prostor, 

- dostop za invalide v vozičkih. 

 

Sredstva za vzpostavitev centra Peterloug so bila zbrana iz proračuna Občine Šalovci ter 

čezmejnega projekta Green Exercise, financiranega iz programa Interreg Slovenija – 

Madžarska, v katerem je bila Občina Šalovci eden izmed partnerjev.  

 

Vabimo vas, da torej prijdete v Peterloug, te pa malo naokroug in da spoznate še te kotičke 

naše lepe domovine.  

 

Informacije ter rezervacije 

Telefon: 0598 07 821; 02 559 80 50 

E-mail: info@salovci.si 

www.salovci.si 
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