
 

 

 

 

PREDSTAVITEV OBČINE CANKOVA 

 

 
Cankova, kot občinsko središče, med seboj združuje 8 geografsko raznolikih vasi, ki ležijo na 
skrajnem jugozahodu Goričkega, ob avstrijski meji.  

 

 

 

 

Lega Občine Cankova v Sloveniji 

 
Na jugu naše občine se popotnik najprej sreča z vasjo SKAKOVCI, ki jo sredi križišča krasi 
kapela sv. Trojice. Tukaj je bil rojen tudi 1. prekmurski akademski slikar Ludvik Vrečič (1900-
1945), ki je realistično upodabljal predvsem podobe iz narave in ljudi, ki so mu bili blizu.  
 
Naprej nas pot proti severu vodi do vasi CANKOVA, od koder se proti severu razprostira 
Krajinski park Goričko. Cankovo imenujemo tako tudi »zahodna vrata v KP Goričko«. Vaški trg 
krasi park z vodnjakom in doprsnima kipoma Jožefa Borovnjaka (1826-1909), duhovnika in 
narodnega buditelja ter dr. Avgusta Pavla (1886-1946), pesnika, jezikoslovca in prvega prevajalca 
slovenskega slovstva v Madžarščino. V neposredni bližini stoji tudi njegova rojstna hiša, ki je 
obeležena s spominsko ploščo. Ob parku stoji lepo obnovljena cerkev sv. Jožefa, ki ima tloris v 
obliki križa, notranjost pa krasi oltarna slika, ki je delo priznanega umetnika Staneta Kregarja 
(1905-1973). Park pa obdajajo še druga pomembnejša poslopja – občinska zgradba, šola, vrtec, 
trgovina, pošta in starodavna Vila Vogler, kjer se nahaja tudi turistično-informacijska pisarna.  
 
Nadalje nas pot ob meji z Avstrijo in reku Kučnici vodi do vasi KOROVCI, kjer si lahko 
ogledamo vaški etnološki muzej z galerijo, imenovan Bransbergerjeva domačija. Med divjimi 
kostanji stoji kamnito razpelo s Križem in Marijo pod njim iz leta 1863, nedaleč stran pa se 
razprostira velik gozdni kompleks, imenovan Korovska gora. Tako se lahko odpravimo do ene 
najlepše urejenih gozdnih učnih poti Fuks graba, kjer nas pozdravijo mir, hladna senca in ptičje 
žvrgolenje. V mesecu maju nas na sicer že redkih travnikih, s svojimi snežno belimi cvetovi 
razveselijo cvetovi ozkolistne narcise (Narcissus poeticus raiiflorus), ki kot simbol občine krasi 
občinski grb.  
 
Če se podamo po poti ob meji naprej, se vzpnemo v z vinogradi in vinskimi kletmi posejano vas 
GERLINCI, kjer si lahko ogledamo rimsko-dobna antična gomilna grobišča, občudujemo 200 
let star pravi kostanj ali pa se razgledujemo po bližnjih gričih proti vzhodu na Goričko ali proti 
zahodu preko Avstrije vse tja do Pohorja in Koroške. Pogled proti jugu nas preko Mure popelje 
do Radgonskega gradu in slovenskih goric vse tja do Boča in Donačke gore.  
 



Ob spustu po slemenu proti jugovzhodu nas pričaka lepo urejena vas GORNJI ČRNCI, kjer si 
lahko odpočijemo ob potoku Črnec.  
 
Vzhodneje leži vas KRAŠČI, ki se razprostira na obeh bregovih reke Ledave. Ta je bila pred 
dobrimi 30 leti zajezena v preko 80 hektarjev veliko Ledavsko jezero. Nekdaj ekstremni poseg v 
naravo, se je v vseh teh letih zlil z okoljem, tako da je jezero postalo bogat  ekosistem z vodnim 
in obvodnim življenjem, katerega lahko občudujemo ob sprehodu po  Bernardini spominski poti, 
ki je speljana okrog jezera. Sprehajalci si tako pogled lahko spočijejo z opazovanjem mirne vodne 
gladine in občudujejo bogata rastišča vrbe ter opazujejo številne vodne in druge živali. V vodi 
domujejo raznovrstne  ribe, ki jih na svoje trnke radi lovijo ribiči. Na levem, vzhodnem bregu 
jezera pa si lahko pri Ferencovih ogledamo še muzeološko postavitev starih kmetijskih strojev.  
 
 
Nadalje nas pot proti jugu vodi do vasi DOMAJINCI, ki jo v središču krasi kapela sv. Marjete, 
če pa se odpravimo na Domajinski vrh, lahko uživamo v  lepem razgledu na jezero ter bližnjo in 
daljno okolico.  
 
Da zaokrožimo celotno občino, nas pot privede do najmanjše vasi, imenovane TOPOLOVCI, 
kjer lahko z nostalgijo občudujemo lepo ohranjeno cimpračo ali pa mogočno Pitzovo domačijo iz 
leta 1827.  Polne doživetij nas tako po poti naprej ponovno pričaka vas Cankova, ki vas vabi na 
ponovno snidenje.  
 
Sicer se območje občine razprostira na 31 km2, kjer živi  nekaj čez 2100 prebivalcev. Zaradi 
pomembne geografske lege ob nekoč glavni cesti Gradec - Radkersburg - Budinpešta, je bila na 
Cankovi ob prelomu v 19. stol. močno razvita trgovina, kar jo je takrat  razvrščalo v razvitejše 
kraje v regiji. Kasneje pa je zaradi razmer ob meji začela izgubljati pomen in gospodarsko vlogo 
vse do 90-tih let, ko se je z oblikovanjem lokalne skupnosti Cankova-Tišina (1995) in kasneje 
Cankova (1999) začel živahen razvoj ob meji.  
 
Danes se prebivalstvo v veliki meri ukvarja s kmetijstvom, v bodoče pa vidimo priložnost razvoja 
ob vključevanju naših naravnih in kulturnih danosti v za naravo prijaznem kmetijstvu, turizmu in 
obrti. 
 
Mehki vrhovi gričev, odkoder lahko opazujemo, kako se prepletajo vaška naselja s sadovnjaki, 
vinogradi, travniki, skrbno obdelanimi njivami ter razgibanimi robovi gozdov in potokov, 
zaokrožajo Prekmursko in Goričko pokrajino, na katero zremo s ponosom in naklonjenostjo, z 
veseljem pa jo razkažemo slehernemu popotniku, ki zaide v naš kraj. Medse pa vas prisrčno 
vabijo tudi številne gostilne, izletniška in turistična kmetija ter vinske kleti, da pri njih doživite 
prijaznost in okusite naše domače dobrote. 
 

(Renata Žnidarič) 

 


