
Prazgodovinska naselbina Gradišče na 
Šafarskem s prikazom življenja izpred 
5500 let
Prikaz življenja tedanjih prebivalcev: prehranjevanja – peka kruha v 

prapeči, obdelava zemlje s kamnitim ralom, izdelovanje kamnitega 

orodja z angažiranim sodelovanjem obiskovalcev, … Rekonstrukcija prave 

prazgodovinske vasi je zgrajena na mestu arheoloških izkopavanj.

V primeru izredno slabega vremena je namesto prikaza možen ogled 

30-minutnega dokumentarnega filma, ki ga je TV Slovenija posnela v naši 

naselbini. 

Prikaz priprave in pokušina prajedi
RAZKRIŠKI MLINCI
Mlinci so dobili ime po mlinu, kjer je bilo moke in vode v obilici, zaseko pa 

so mlinarji doma »ukradli«, saj je takrat ni bilo v izobilju in so jo gospodinje 

skrivale. Članice Turistično narodopisnega društva Razkrižje mlince danes 

pripravijo na sleherni turistični in kulturni prireditvi, prav tako pa jih rade 

ponudijo tudi napovedanim obiskovalcem Razkriškega kota. Obiskovalci 

se poleg razkriških mlincev lahko odločijo tudi za pokušino vina Vinske 

kraljice Martine XV., ki ga pridelujejo člani Turistično narodopisnega 

društva Razkrižje. Vino so ob prvi letini, leta 2009, z imenom posvetili 

Razkrižanki, ki je bila tisto leto izbrana za vinsko kraljico ljutomersko-

ormoških goric, Martini XV. Ob dobri letini lahko poskusijo tudi grozdni 

sok, prav tako iz lastnega vinograda.

Biser naravne dediščine – Ivanov izvir
Ivanov izvir je po ljudskem izročilu znan že iz davnih časov. Mnogi ljudje, 

še zlasti romarji, verjamejo v zdravilno moč te izvirske vode, ki naj bi 

pomagala k dobremu vidu, odpravila golšavost in poskrbela za dobro 

splošno počutje. Možen je prikaz ljudskih verovanj, ki so povezana z 

izvirom, in pokušina razkriških pogačic.

Kovaški muzej s prikazom kovaške obrti in 
kolarske zbirke
V muzeju je na ogled kovaško orodje treh generacij, staro preko 200 let. V 

letu 2013 pa so Horvatovi obogatili svojo zbirko še s kolarskim muzejem.

Domača »žgajarnica«
Po družinski tradiciji žganjekuhe je pri Makovčevih na Šafarskem možen 

ogled načina kuhanja žganja na starodobni način.

Ogled zeliščnega vrta in »Zeliščne kuhinje«
Družina Tivadar iz Gibine izdeluje več vrst zeliščnih čajev, začimb, krem, 

žganja, likerjev … Obiskovalcem zeliščnega vrta ponudijo sveže zeliščne 

namaze na domačem kruhu in čaje.

Romarska cerkev Sv. Janeza Nepomuka
Za mnoge prebivalce pomeni simbol prizadevanj za ohranitev maternega 

jezika, kajti šele leta 1994 je z dekretom Sv. sedeža v tej cerkvi uradni jezik 

postal slovenski.

Razstava kulturne dediščine družine 
Gašparič: »šoštarskega« in »dimnikarskega« 
orodja ter »zdenčarske« obrti
Društvo Naša dediščina družine Gašparič pripoveduje zgodbo treh generacij 

– obiskovalci si lahko na enem mestu ogledajo tri muzeje – čevljarstvo, 

dimnikarstvo in zdenčarstvo.

Poleg ogleda zanimive zbirke kulturne dediščine, se lahko obiskovalci 

muzeja okrepčajo z domačo kapljico. Vse, kar ponujajo, je iskreno, pristno 

in domače.

Prazgodovinska naselbina Gradišče na Šafarskem

Priprava razkriških mlincev Razkriške pogačice

Prikaz ljudskih verovanj

Kovačija Kolarija

Šoštarski, dimnikarski in zdenčarski muzej

Žganjarski muzej Makovec

Zeliščni vrt

Oljarna Gibina

Cerkev Sv. Janeza Nepomuka

Obisk oljarne bučnega olja družine Zanjkovič 
na Gibini
Zanimivo si je ogledati delo oljarja ter poskusiti njegove specialitete in 

odlično bučno olje. Tradicija oljarstva v Občini Razkrižje sega več kot 100 

let nazaj. Takratna oljarna je bila v sklopu potočnega mlina na Gibini, 

katerega lastnik je bil Matija Smolkovič. Oljarstvo na Gibini je leta 1997 

ponovno oživel njegov vnuk, ki je postavil oljarno na sodoben način. 

Obiskovalec si lahko ogleda staro tehnologijo, ki je bila uporabljena pred 

100 in več leti,  postopek pridobivanja bučnega olja, vanj pomoči in poskusi 

domači kruh ter olje tudi kupi in ponese s seboj.

Mesto spopadov v obrambi slovenske 
samostojnosti in neodvisnosti ...
... v zadnji slovenski vasici, na Gibini, ob reki Muri in slovensko-hrvaški 

meji.

Folklorna in avtohtona tamburaška glasba
Različne generacije v občini se trudijo ohraniti razkriške folklorne plese  

ter avtohtono tamburaško glasbo, ki je v teh obmejnih krajih doma že 

skozi stoletja.

Razkrižje – križpotje, ki združuje 

P o va b i l o  v

RaZKRiŠKi KoT“

“

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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Obisk kmetije Žižek – Fortner, ...
... ki se nahaja v osrčju Razkriškega kota, v vasi Šafarsko. Ukvarjajo se s 

pridelavo sadja in zelenjave na človeku in okolju prijazen način. 

V ponudbi imajo odlična vina sort renski rizling, chardonnay, muškat 

otonel in modri pinot; različne sorte jabolk, ter jabolčno vino – pijačo 

naših dedkov in babic iz Razkriškega kota. Po predhodnem naročilu je 

možna pokušina in nakup sezonskega sadja, zelenjave in drugih domačih 

izdelkov. 

V bližini prazgodovinske naselbine družina Žižek gradi čisto pravo 

zemljanko, ki si jo obiskovalci lahko ogledajo, kasneje pa bo služila 

kot apartma iz naravnih materialov za bivanje turistov. Napovedanim 

skupinam predstavijo domačijo ter pripravijo pokušino različnih sort 

vina, priložnostni prigrizek in sezonsko sadje.

Gostinska ponudba v Razkriškem kotu, 
z možnostjo degustacij vrhunskih vin v 
vinorodnih predelih Občine Razkrižje

Zdravilne energijske točke
Ob Ivanovem izviru in njegovi okolici, vzdolž reke Ščavnice, so radiestezisti 

in bioenergetiki odkrili 21 za človeško počutje ugodnih mest. Že po kratkem 

času zadrževanja na takšnem mestu se sproščajo blokade in vzpostavljajo 

normalni pretoki energije. Po predhodnem dogovoru je možna tudi 

prisotnost in strokovna razlaga bioenergetika in radiestezista.

Zanimiva županova predstavitev Občine 
Razkrižje v sliki in besedi ...
... na velikem platnu v razkriškem domu kulture, ki na pristen način 

predstavlja kraje in ljudi iz zgodovinskega, geografskega, kulturnega in 

gospodarskega vidika.

Sprehod po poti Kulturne in naravne 
dediščine - Razkriški kot
Ob reki Ščavnici (po domače Murici) je vzpostavljena kulturno-turistična 

rekreacijska sprehajalna pot »Razkriški kot«, ki povezuje že obstoječo in 

urejeno kulturno, naravno in etnološko dediščino v prijetnem okolju. 

Pot se prične pri IVANOVEM IZVIRU (lahko pa že s parkirnega prostora pri 

Kovaškem in kolarskem muzeju ali prostora izpod cerkve), nato pelje mimo 

PRAZGODOVINSKE NASELBINE Gradišče (le-ta sodi v čas 3500 let pred našim 

štetjem, kjer si po predhodni najavi lahko obiskovalci tudi v živo ogledajo 

prikaz življenja naših prednikov, v prihodnje pa bodo lahko kar prespali 

v sami naselbini), preko Gibinskega potoka in mimo starega POTOČNEGA 

MLINA do sotočja reke Murice v reko Muro.

Ob poti so ZDRAVILNE ENERGIJSKE TOČKE, ki ugodno vplivajo na počutje, 

hkrati pa obiskovalci lahko občudujejo številne označene (tudi redke) 

drevesne vrste. Možni so tudi ogledi bližnje kmetije Žižek-Fortner, 

kovaškega, kolarskega, čevljarskega, dimnikarskega, zdenčarskega in 

žganjekuharskega muzeja, Zeliščne kuhinje, oljarne bučnega olja...

Vsakoletna predstava BOŽIČNA NOČ v ambientu Ivanovega izvira je 

čudovita popestritev prazničnih dni ob božično-novoletnih praznikih.

Potočni mlin na Gibini in »gibinski slap«
Na Gibini se nahaja edini v teh prleških krajih, deloma še ohranjen, stari 

potočni mlin.

Potočni mlin na Gibini obstaja že čez 200 let, natančneje od leta 1796. Mlin 

stoji v dolinici, tik nad izlivom reke Ščavnice (domače Murice) v reko Muro. 

Sam mlin ima bogato zgodovino iz predvojnih, medvojnih in tudi povojnih 

časov.

Slap na Gibini je do pred nedavnim hudim neurjem bil eden večjih naravnih 

slapov v Pomurju. Z vztrajnostjo si prizadevamo ta slap in izkoristek vode 

iz gibinskega potoka urediti za prvotno funkcijo.  

Na potoku, ki priteče s Hrvaške in ga vaščani preprosto imenujejo kar 

Gibinski potok, je imel Franc Smolkovič potočni mlin na velika »kola« 

(kolesa). 1918. leta je njegov sin Matija Smolkovič na slapu zgradil zapornice 

(po domače »zajzo«). Kmalu zatem jih je večja voda delno porušila in 

odnesla. Mlinar je naredil nove zapornice, dve stranski in eno glavno na 

sredini, ki so jih po potrebi dvigovali. Ta voda je tekla proti Muri, ostala pa 

po drugi strugi proti mlinu in se prav tako potem izlivala v Muro. Zaradi 

naplavin Mure se je čez nekaj desetletij  struga reke Ščavnice podaljšala in 

prav v tem delu se potok danes izliva v Ščavnico in ne več v Muro. Čeprav so 

tla pod slapom naravno kamnita, jih je Smolkovič vseeno še zabetoniral, 

saj je za zapornice potreboval močnejše temelje. Tako je nazadnje beton 

dajal vtis umetnega slapa. Deloval je tako, da so z zapornico preusmerili 

potok in voda je gnala mlinsko kolo. Kasneje je mlinsko kolo zamenjala 

turbina, ki je gnala mlin vse do prihoda elektrike. Prihod elektrike leta 

1952 v mlin, je pomenil konec za marsikateri mlin v širši okolici. Tudi mlin 

na Gibini je vse bolj izgubljal na veljavi, čeprav je sedanji lastnik v njem 

opravljal mlinarsko dejavnost še vse do sredine devetdesetih let.

Po dolgem času nedelovanja se je leta 2012 nabavilo novo mlinsko kolo 

in nekaj notranje opreme, nad slapom se je namestila »zajza« iz starih 

ohranjenih delov zapornice ter očistila stara struga, da je ponovno od 

potoka do mlina tekla voda in tako poganjala mlinsko kolo.  

 

V času narodno osvobodilnega boja, je v tem potočnem mlinu delovala 

kurirska postaja – javka.

Mejni kamni iz 17. in 18. stoletja
V letu 2012 je Občina Razkrižje zavarovala in uredila dva mejna kamna 

iz obdobja Avstro-Ogrske, ki razkrivata bogato zgodovino tega obdobja. 

Nahajata se na originalnih lokacijah nekdanje meje med kraljevino 

Ogrsko in nemškim cesarstvom. Oba mejna kamna sta zavedena v registru 

slovenske nepremične kulturne dediščine.

Povabilo na tradicionalne prireditve
Če na kratko strnemo povabilo za obisk Razkriškega kota, bi lahko dejali, 

da to turistično ponudbo ustvarjajo navadni, preprosti ljudje, in da temelji 

na bogati kulturni in naravni dediščini, ohranjenih šegah, običajih in 

navadah, na kulinaričnih posebnostih, dobrih vinih in zanimivi pokrajini, 

ki na tem območju iz obmurskega sveta prehaja v vinorodni svet vzhodnih 

obronkov Slovenskih goric.

Pot Kulturne in naravne dediščine – Razkriški kot je bila v okviru 

vseslovenske akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna, ki jo organizira 

Turistična zveza Slovenije, izbrana za najboljšo regijsko tematsko pot v 

Pomurju leta 2011,  2012  in  2014,  poleg tega pa je pot leta 2012 osvojila 

še tretje mesto in leta 2014 drugo mesto na državni ravni. Prav tako je v 

okviru iste akcije leta 2014 naselje ŠAFARSKO prejelo 1. mesto v kategoriji 

vaška in urbana jedra. 

Razkriški kot je za prizadevanje za ohranitev in raznolično predstavitev 

bogate, širši javnosti premalo znane, kulturne in naravne dediščine prejel 

priznanje »Naša Slovenija« za leto 2011. 

Občina Razkrižje je v letu 2013 prejela plaketo Zlati kamen in po mnenju 

strokovnjakov bila uvrščena med 6 najbolj prodornih občin v Sloveniji.

 

Že štiri leta zapored pa je prejemnik priznanja Planetu Zemlja prijazna 

občina v kategoriji do 3000 prebivalcev. To je le nekaj priznanj, ki so 

povezana tudi s turizmom in razvojem podeželja v naši občini. 

Gostilna Marinka

Turistična kmetija Dervarič

Izletniška kmetija Tigeli 

Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru na Sveti večer ob 19. uri, in prvo 
soboto v novem letu, ob 18. uri.

Pohod Pomlad v prleških goricah 
»Dan odprtih kleti in veselih ljudi« 
zadnjo soboto v mesecu maju, od 
8.30 dalje.

Ivaje, zadnjo nedeljo v juniju. Svete 
maše v romarski cerkvi  Svetega 
Janeza Nepomuka, ponudba TND 
Razkrižje pri Ivanovem izviru.

Pozdrav jeseni s povorko cvetja na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. 
avgusta, od 10.30 dalje

Gostilna Na gmajni

Vinogradništvo Krampač

Vinorodno območje


