
PPOOVVAABBIILLOO    

VV  »»RRAAZZKKRRIIŠŠKKII  KKOOTT««  

  
              RRaazzkkrriižžjjee  ––  kkrriižžppoottjjee,,  kkii  zzddrruužžuujjee    

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

11..  OObbiisskk  pprraazzggooddoovviinnsskkee  nnaasseellbbiinnee  GGrraaddiiššččee  nnaa  ŠŠaaffaarrsskkeemm  ss  pprriikkaazzoomm  žžiivvlljjeennjjaa  

iizzpprreedd  55550000  lleett  ((ččaass::  4455  mmiinnuutt,,  115500  €€//sskkuuppiinnoo))  

PPrriikkaazz  žžiivvlljjeennjjaa  tteeddaannjjiihh  pprreebbiivvaallcceevv,,  nnjjiihhoovv  nnaaččiinn  žžiivvlljjeennjjaa,,  pprreehhrraannjjeevvaannjjaa  --    ppeekkaa  

kkrruuhhaa  vv    pprraappeeččii,,  oobbddeellaavvaa  zzeemmlljjee  ss  kkaammnniittiimm  rraalloomm,,  iizzddeelloovvaannjjee  kkaammnniitteeggaa  oorrooddjjaa  zz  

aannggaažžiirraanniimm  ssooddeelloovvaannjjeemm  oobbiisskkoovvaallcceevv..  RReekkoonnssttrruukkcciijjaa  pprraavvee  pprraazzggooddoovviinnsskkee  vvaassii  jjee  

zzggrraajjeennaa  nnaa  mmeessttuu  aarrhheeoolloošškkiihh  iizzkkooppaavvaannjj..  

                                      
  

                                      
    PPrraazzggooddoovviinnsskkaa  nnaasseellbbiinnaa  GGrraaddiiššččee  nnaa  ŠŠaaffaarrsskkeemm  

VV  pprriimmeerruu  iizzrreeddnnoo  ssllaabbeeggaa  vvrreemmeennaa,,  jjee  nnaammeessttoo  pprriikkaazzaa  vv  pprraazzggooddoovviinnsskkii  nnaasseellbbiinnii,,  

oogglleedd  3300  mmiinnuuttnneeggaa  ddookkuummeennttaarrnneeggaa  ffiillmmaa,,  kkii  ggaa  jjee  TTVV  SSlloovveenniijjaa  ppoossnneellaa  vv  nnaaššii  

nnaasseellbbiinnii..    VV  tteemm  pprriimmeerruu  jjee  cceennaa  11  €€//oosseebboo..  

  



  

22..    OOgglleedd  bbiisseerraa  nnaarraavvnnee  ddeeddiiššččiinnee  IIvvaannoovveeggaa  iizzvviirraa  ss  pprriikkaazzoomm  lljjuuddsskkiihh  vveerroovvaannjj  

ppoovveezzaanniihh  zz  iizzvviirroomm  iinn  ppookkuuššiinnoo  rraazzkkrriišškkiihh  ppooggaaččiicc..  ((ččaass::  2200  mmiinnuutt))  

IIvvaannoovv  iizzvviirr  jjee  ppoo  lljjuuddsskkeemm  iizzrrooččiilluu  zznnaann  žžee  iizz  ddaavvnniihh  ččaassoovv..  MMnnooggii  lljjuuddjjee,,  ššee  zzllaassttii  ppaa  

rroommaarrjjii  vveerrjjaammeejjoo  vv  zzddrraavviillnnoo  mmoočč  ttee  iizzvviirrsskkee  vvooddee,,  kkii  nnaajj  bbii  ppoommaaggaallaa  kk  ddoobbrreemmuu  vviidduu,,  

ooddpprraavvii  ggoollššaavvoossttii  iinn  ssppllooššnneemmuu  ppooččuuttjjuu..    
  

                                  
PPrriikkaazz  lljjuuddsskkiihh  vveerroovvaannjj                                                                                                    RRaazzkkrriišškkee  ppooggaaččiiccee  

  

  

  

  

  

  

33..  PPrriikkaazz  pprriipprraavvee  iinn  ppookkuuššiinnaa  pprraa  jjeeddii  RRAAZZKKRRIIŠŠKKII  MMLLIINNCCII..    

MMlliinnccii  ssoo  ddoobbiillii  iimmee  ppoo  mmlliinnuu,,  kkjjeerr  jjee  bbiilloo  mmookkee  iinn  vvooddee  vv  oobbiilliiccii..  ZZaasseekkoo  ppaa  ssoo  mmlliinnaarrjjii  ddoommaa  

»»uukkrraaddllii««,,  ssaajj  ttaakkrraatt  zzaasseekkee  nnii  bbiilloo  vv  iizzoobbiilljjuu  iinn  ssoo  jjoo  ggoossppooddiinnjjee  sskkrriivvaallee..  ČČllaanniiccee  TTuurriissttiiččnnoo  

nnaarrooddooppiissnneeggaa  ddrruuššttvvaa  RRaazzkkrriižžjjee,,  jjiihh  ddaannddaanneess  pprriipprraavviijjoo  nnaa  sslleehheerrnnii  ttuurriissttiiččnnii  iinn  kkuullttuurrnnii  

pprriirreeddiittvvii,,  pprraavv  ttaakkoo  ppaa  jjiihh  rraaddee  ppoonnuuddiijjoo  ttuuddii    oobbiisskkoovvaallcceemm  RRaazzkkrriišškkeeggaa  kkoottaa.. Obiskovalcem 
pa poleg razkriških mlincev ponudimo tudi pokušino vina Vinske kraljice Martine XV. in 
vina Vinske kraljice Martine XVIII., katerega pridelujejo člani Turistično narodopisno 
društvo Razkrižje in so ga posvetili domačinkam, ki so bile imenovane za vinske kraljice 

ljutomersko-ormoških goric. ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

                                        
  

                  
 

 
 
 
 



44..  OOgglleedd  RRoommaarrsskkee  cceerrkkvvee  SSvv..  JJaanneezzaa  NNeeppoommuukkaa    

ZZaa  mmnnooggee  pprreebbiivvaallccee  ppoommeennii  ssiimmbbooll  pprriizzaaddeevvaannjj  zzaa  oohhrraanniitteevv  mmaatteerrnneeggaa  jjeezziikkaa,,  kkaajjttii  ššeellee  lleettaa  

11999944  jjee  zz  ddeekkrreettoomm  SSvv..  sseeddeežžaa  vv  tteejj  cceerrkkvvii  uurraaddnnii  jjeezziikk  ppoossttaall  sslloovveennsskkii..  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

  

                                                              
                                                                                                                                CCeerrkkeevv  SSvv..  JJaanneezzaa  NNeeppoommuukkaa  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

55..  OOgglleedd  KKoovvaašškkeeggaa  mmuuzzeejjaa  ss  pprriikkaazzoomm  kkoovvaašškkee  oobbrrttii  iinn  kkoollaarrsskkee  zzbbiirrkkee  

VV  mmuuzzeejjuu  jjee  nnaa  oogglleedd  kkoovvaašškkoo  oorrooddjjee  ttrreehh  ggeenneerraacciijj,,  ssttaarroo  pprreekkoo  220000  lleett..  VV  lleettooššnnjjeemm  

lleettuu  ppaa  ssoo  HHoorrvvaattoovvii  oobbooggaattiillii  ssvvoojjoo  zzbbiirrkkoo  ššee  ss  kkoollaarrsskkiimm  mmuuzzeejjeemm..  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

  

                                      
                                                                                                                                                                KKoovvaaččiijjaa  

  

                                                  
                                                                                                                                                              KKoollaarriijjaa  

                                    

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  



  

66..  OOgglleedd  rraazzssttaavvee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee  ddrruužžiinnee  GGaaššppaarriičč::  »»ššooššttaarrsskkeeggaa««  iinn  

»»ddiimmnniikkaarrsskkeeggaa««  oorrooddjjaa  tteerr  pprriikkaazz  zzddeennččaarrssttvvaa..  

VV  zzbbiirrkkaahh  jjee  nnaa  oogglleedd  rraazzlliiččnnoo  ssttaarroo  ččeevvlljjaarrsskkoo  iinn  ddiimmnniikkaarrsskkoo  oorrooddjjee  ss  ppookkuuššiinnoo  ččeevvlljjaarrsskkee  iinn  

ddiimmnniikkaarrsskkee  mmaalliiccee  tteerr  nnaappiittkkoovv..  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

    

      
  

            ŠŠooššttaarrsskkii  iinn  ddiimmnniikkaarrsskkii  mmuuzzeejj  

  

  

  

  

  

77..  OOgglleedd  ddoommaaččee  »»žžggaajjaarrnniiccee««  iinn  ddeegguussttaacciijjaa  žžggaannjjaa  

  

PPrrii  MMaakkoovvččeevviihh  nnaa  ŠŠaaffaarrsskkeemm  kkuuhhaajjoo  žžggaannjjee  nnaa  ssttaarrooddoobbnnii  nnaaččiinn  iizz  nnaajjrraazzlliiččnneejjššiihh  vvrrsstt  

ssaaddjjaa..  MMoožžnnoosstt  nnaakkuuppaa  2200  rraazzlliiččnniihh  ssoorrtt  žžggaannjjaa..  SSppeecciiaalliitteettaa::  ddeegguussttaacciijjaa  žžggaannjjaa  nnaa  

ddoommaaččeemm  kkrruuhhuu..  ((ččaass::  4455  mmiinnuutt))  

  

                                      
                                                                                                                    ŽŽggaannjjaarrsskkii  mmuuzzeejj  MMaakkoovveecc                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

88..  OOgglleedd  zzeelliiššččnneeggaa  vvrrttaa  iinn  »»ZZeelliiššččnnee  kkuuhhiinnjjee««    

  

DDrruužžiinnaa  TTiivvaaddaarr  iizz  GGiibbiinnee  iizzddeelluujjee  vveečč  vvrrsstt  zzeelliiššččnniihh  ččaajjeevv,,  zzaaččiimmbb,,  kkrreemm,,  žžggaannjjaa,,  

lliikkeerrjjeevv,,……  OObbiisskkoovvaallcceemm  zzeelliiššččnneeggaa  vvrrttaa  ppoonnuuddiijjoo  ssvveežžee  zzeelliiššččnnee  nnaammaazzee  nnaa  ddoommaaččeemm  

kkrruuhhuu  iinn  ččaajjee..  ((ččaass::  11  uurraa))  

                      
                                                                                                                                    ZZeelliiššččnnii  vvrrtt  

  

  

  

99..  OObbiisskk  mmaajjhhnnee,,  ddrruužžiinnsskkee  oolljjaarrnnee  bbuuččnneeggaa  oolljjaa  ddrruužžiinnee  ZZaannjjkkoovviičč  nnaa  GGiibbiinnii,,    

kkii  sslliikkoovviittoo  ggoovvoorrii  oo  ttrrddoožžiivvoossttii  pprreebbiivvaallcceevv  oobb  sslloovveennsskkoo--  hhrrvvaašškkii  mmeejjii,,  kkii  ssii  ss  ssvvoojjiimm  ttrrddiimm  

ddeelloomm,,  uuppoorrnnoossttjjoo  iinn  iizznnaajjddlljjiivvoossttii,,  zznnaajjoo  uurreeddiittii  žžiivvlljjeennjjee  ttaakkoo,,  ddaa  oodd  ssvvoojjeeggaa  llaassttnneeggaa  ddeellaa  

ddrruužžiinnaa  llaahhkkoo  pprriimmeerrnnoo  žžiivvii..      

OObb  pprreeddssttaavviittvvii  nnaassttaannkkaa  oolljjaarrnnee,,  nnjjeenneeggaa  ddeelloovvaannjjaa,,  jjee  ppookkuuššiinnaa  bbuuččnneeggaa  oolljjaa  ss  kkrruuhhoomm,,  

bbuuččnniihh  sseemmeenn  iinn  ddoommaaččeeggaa  rrddeeččeeggaa  vviinnaa..  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

  

               
                                                                                                                OOlljjaarrnnaa  ddrruužžiinnee  ZZaannjjkkoovviičč  
  
 

1100..  MMoožžnnoosstt  nnooččiittvvee  

 

 
                     Slomškov mlin        Tristična kmetija Dervarič 

       nahaja se v središču Razkrižja   vinorodnem predelu Občine Razkrižje, v Koprivi 

       Paul - 051 497 735         Jani – 041 376 765 



 11. OObbiisskk  kkmmeettiijjee  ŽŽiižžeekk  ––  FFoorrttnneerr,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaa  vv  oossrrččjjuu  RRaazzkkrriišškkeeggaa  kkoottaa,,  vv  vvaassii  ŠŠaaffaarrsskkoo..  

UUkkvvaarrjjaajjoo  ssee  ss  pprriiddeellaavvoo  ssaaddjjaa  iinn  zzeelleennjjaavvee  nnaa  ččlloovveekkuu  iinn  ookkoolljjuu  pprriijjaazzeenn  nnaaččiinn..  VV  ppoonnuuddbbii  

iimmaajjoo  ooddlliiččnnaa  vviinnaa  ssoorrtt  rreennsskkii  rriizzlliinngg,,  cchhaarrddoonnnnaayy,,  mmuušškkaatt  oottoonneell  iinn  mmooddrrii  ppiinnoott;;  jjaabboollkkaa  

iiddaarreedd,,  zzllaattii  ddeelliiššeess  iinn  bbrraaeebbuurrnn  tteerr  jjaabboollččnnoo  vviinnoo,,   ppiijjaaččoo  nnaaššiihh  ddeeddkkoovv  iinn  bbaabbiicc  iizz  

RRaazzkkrriišškkeeggaa  kkoottaa..  PPoo  pprreeddhhooddnneemm  nnaarrooččiilluu  jjee  mmoožžnnaa  ttuuddii  ppookkuuššiinnaa  iinn  nnaakkuupp  ssaaddjjaa,,  zzeelleennjjaavvee  

iinn  vviinn..  VV  bblliižžiinnii  pprraazzggooddoovviinnsskkee  nnaasseellbbiinnee  ppaa  jjee  ddrruužžiinnaa  ŽŽiižžeekk  zzggrraaddiillaa  ččiissttoo  pprraavvoo  zzeemmlljjaannkkoo,,  

kkii  ssii  jjoo  llaahhkkoo  oogglleeddaattee,,  sslluužžiillaa  bboo  kkoott  aappaarrttmmaa  zzaa  bbiivvaannjjee  ssooddoobbnniihh  ggoossttoovv..  NNaappoovveeddaanniimm  

sskkuuppiinnaamm  pprreeddssttaavviijjoo  ddoommaaččiijjoo  tteerr  pprriipprraavviijjoo  ppookkuuššiinnoo  rraazzlliiččnniihh  ssoorrtt  vviinnaa,,  pprriilloožžnnoossttnnii  

pprriiggrriizzeekk  iinn  sseezzoonnsskkoo  ssaaddjjee..  MMoožžeenn  jjee  ttuuddii  oobbiisskk  llee  eennee  iizzmmeedd  kkmmeettiijj..  

((ččaass::  11  uurraa))  

  
  

  

  

  

  

  

1122..  SSpprreehhoodd  ppoo  ttuurriissttiiččnnii  ppeeššppoottii  vv  RRaazzkkrriišškkeemm  kkoottuu  
PPeeššppoott  ppootteekkaa  oodd  IIvvaannoovveeggaa  iizzvviirraa  nnaa  ŠŠaaffaarrsskkeemm,,  mmiimmoo  šštteevviillnnii  zzddrraavviillnniihh  eenneerrggiijjsskkiihh  ttooččkk  iinn  

rreeddkkiihh  ddrreevveessnniihh  ssoorrtt,,    mmiimmoo  pprraazzggooddoovviinnsskkee  nnaasseellbbiinnee,,  nnaajjvviiššjjeeggaa  ssllaappaa  vv  PPoommuurrjjuu,,  

ppoottooččnneeggaa  mmlliinnaa,,  ddoo  iizzlliivvaa  rreekkee  ŠŠččaavvnniiccee  vv  MMuurroo  nnaa  GGiibbiinnii..  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

  

                                          
  

  



1133..    DDeegguussttaacciijjaa  vvrrhhuunnsskkiihh  vviinn  nnaa  eennii  iizzmmeedd  ttuurriissttiiččnnoo--vviinnooggrraaddnniišškkiihh  kkmmeettiijj                                                

vv  vviinnoorrooddnniihh  pprreeddeelliihh  OObbččiinnee  RRaazzkkrriižžjjee  ((ččaass::  3300  mmiinnuutt))  

    

  

                          
        

              
  

  

  

  

  

  

1144..  DDoommaaččee  ggoossttiillnnee  aallii  ttuurriissttiiččnnoo--vviinnooggrraaddnniišškkee  kkmmeettiijjee      

((ččaass::  7700  mmiinnuutt))  

  

    
  GGoossttiillnnaa  NNaa  ggmmaajjnnii                                GGoossttiillnnaa  MMaarriinnkkaa                                  TTuurriissttiiččnnaa  kkmmeettiijjaa                                                      

                                                                                                                                                                                                                        DDeerrvvaarriičč                                                                                                                                                                          
  

KKoonnttaakkttii::  
GGoossttiillnnaa  NNaa  ggmmaajjnnii  

RRaazzkkrriižžjjee  

TT::  0022  558899  1122  1100  

GG::  0041 738 149 
  

GGoossttiillnnaa  MMaarriinnkkaa  

VVeeššččiiccaa  

TT::  0022  558899  1100  6655    

hhttttpp::////wwwwww..ggoossttiillnnaa--

mmaarriinnkkaa..ssii//                                                        

TTuurriissttiiččnnaa  kkmmeettiijjaa  

DDeerrvvaarriičč  KKoopprriivvaa  

GG::  003311  336655  998855  

wwwwww..ttuurriissttiiccnnaa--kkmmeettiijjaa--

ddeerrvvaarriicc..ccoomm  

                                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

TTuurriissttiiččnnaa  kkmmeettiijjaa  DDeerrvvaarriičč  

003311  336655  998855  
VViinnooggrraaddnniišškkaa  kkmmeettiijjaa  KKrraammppaačč  

004411  442277  884444  

http://www.gostilna-marinka.si/
http://www.gostilna-marinka.si/
http://www.turisticna-kmetija-dervaric.com/
http://www.turisticna-kmetija-dervaric.com/


  

1155..  OOgglleedd  ppoottooččnneeggaa  mmlliinnaa,,  kkii  ssee  nnaahhaajjaa  ttiikk  oobb  iizzlliivvuu  rreekkee  ŠŠččaavvnniiccee  vv  MMuurroo  nnaa  GGiibbiinnii  

Potočni mlin na Gibini stoji že več kot 200 let. Mlin stoji v dolinici tik ob izlivu reke Ščavnice 

v reko Muro. Sam mlin ima bogato zgodovino iz predvojnih, medvojnih in tudi povojnih 

časov. Deloval je tako, da so z zapornico preusmerili potok in voda je gnala mlinsko kolo. V 

letu 2012 je bila za stari potočni mlin nabavljena notranja oprema, mlinsko kolo, nameščen pa 

je bil mlinski kamen za delovanje na vodni pogon. V letu 2015 je bila obnovljena še zunanjost 

objekta in okolica.  

  

  
  

  

  

  

1166..  ZZddrraavviillnnee  eenneerrggiijjsskkee  ttooččkkee  

OObb  IIvvaannoovveemm  iizzvviirruu  iinn  nnjjeeggoovvii  ookkoolliiccii  vvzzddoollžž  rreekkee  ŠŠččaavvnniiccee  ssoo  rraaddiieesstteezziissttii    iinn  bbiiooeenneerrggeettiikkii  

nnaaššllii  2211,,  zzaa  ččlloovveešškkoo  ppooččuuttjjee  uuggooddnniihh  mmeesstt..  ŽŽee  ppoo  kkrraattkkeemm  ččaassuu  zzaaddrržžeevvaannjjaa  nnaa  ttaakkššnneemm  

mmeessttuu,,  ssee  sspprrooššččaajjoo  bbllookkaaddee  iinn  vvzzppoossttaavvlljjaajjoo  nnoorrmmaallnnii  pprreettookkii  eenneerrggiijjee..  PPoo  pprreeddhhooddnneemm  

ddooggoovvoorruu  jjee  mmoožžnnaa  ttuuddii  pprriissoottnnoosstt  iinn  ssttrrookkoovvnnaa  rraazzllaaggaa  bbiiooeenneerrggeettiikkaa  iinn  rraaddiieesstteezziissttaa..  ((ččaass::  11  

uurraa))  

                                
  

ZZddrraavviillnnee  eenneerrggiijjsskkee  ttooččkkee  vv  RRaazzkkrriišškkeemm  kkoottuu  

  

  

  

1177..  PPrreeddssttaavviitteevv  mmeessttaa  ssppooppaaddoovv  vv  oobbrraammbbii  sslloovveennsskkee  ssaammoossttoojjnnoossttii  iinn  nneeooddvviissnnoossttii  vv  

zzaaddnnjjii  sslloovveennsskkii  vvaassiiccii  nnaa  GGiibbiinnii,,  oobb  rreekkii  MMuurrii  iinn  sslloovveennsskkoo  hhrrvvaašškkii  mmeejjii  ((ččaass::  1100  mmiinnuutt))  
                                

                                                                              
  

  



1188..  OOgglleedd  mmeejjnniihh  kkaammnnoovv  iizz  1177..  iinn  1188..  ssttoolleettjjaa  

VV  lleettuu  22001122  jjee  OObbččiinnaa  RRaazzkkrriižžjjee  ss  ppoommooččjjoo  PPookkrraajjiinnsskkeeggaa  mmuuzzeejjaa  MMuurrsskkaa  SSoobboottaa  vv    

ookkvviirruu  pprroojjeekkttaa  EEKKOOMMUUZZEEJJ  MMUURRAA  zzaavvaarroovvaallaa  iinn  uurreeddiillaa  ddvvaa  mmeejjnnaa  kkaammnnaa  iizz  

oobbddoobbjjaa  AAvvssttrroo--OOggrrsskkee,,  kkii  rraazzkkrriivvaattaa  bbooggaattoo  zzggooddoovviinnoo  tteeggaa  oobbddoobbjjaa..  NNaahhaajjaattaa  ssee  nnaa  

oorriiggiinnaallnniihh  llookkaacciijjaahh  nneekkddaannjjee  mmeejjee  mmeedd  kkrraalljjeevviinnoo  OOggrrsskkoo  iinn  nneemmšškkiimm  cceessaarrssttvvoomm..  

OObbaa  mmeejjnnaa  kkaammnnaa  ssttaa  zzaavveeddeennaa  vv  rreeggiissttrruu  sslloovveennsskkee  nneepprreemmiiččnnee  kkuullttuurrnnee  ddeeddiiššččiinnee..  

((ččaass::  3300  mmiinnuutt))    

      
  

  

  
1199..  PPoo  pprreeddhhooddnneemm  ddooggoovvoorruu  jjee  mmoožžnnaa  zzaanniimmiivvaa  žžuuppaannoovvaa  pprreeddssttaavviitteevv  OObbččiinnee  RRaazzkkrriižžjjee  vv  

sslliikkii  iinn  bbeesseeddii  nnaa  vveelliikkeemm  ppllaattnnuu  vv  rraazzkkrriišškkeemm  ddoommuu  kkuullttuurree,,  kkii  nnaa  zzaanniimmiivv  nnaaččiinn  pprreeddssttaavvlljjaa  

kkrraajjee  iinn  lljjuuddii  iizz  zzggooddoovviinnsskkeeggaa,,  ggeeooggrraaffsskkeeggaa,,  kkuullttuurrnneeggaa  iinn  ggoossppooddaarrsskkeeggaa  vviiddiikkaa..    ((ččaass::  4455  

mmiinnuutt))    
        

      
  

  

2200..  PPrrooddaajjaa  iizz  ssttoojjnniicc  

ZZaa  nnaappoovveeddaannee  sskkuuppiinnee  oorrggaanniizziirraammoo  pprrooddaajjoo  ddoommaaččiihh  ppoonnuuddnniikkoovv  nnaa  ssttoojjnniiccaahh  

((ssppoommiinnkkii,,  vviinnaa,,  žžggaannjjee,,  iizzddeellkkee  iizz  zzeelliišščč,,  ssaaddjjee,,  zzeelleennjjaavvoo,,  ppooggaaččee,,……))  

  

  
  

    



PPoovvaabbiilloo  nnaa  ttrraaddiicciioonnaallnnee  pprriirreeddiittvvee::  

            
  

PPrreeddssttaavvaa  BBoožžiiččnnaa  nnoočč                            PPoozzddrraavv  jjeesseennii  ss  ppoovvoorrkkoo  ccvveettjjaa                PPoohhoodd  PPoommllaadd  vv  pprrlleešškkiihh  ggoorriiccaahh  
      pprrii  IIvvaannoovveemm  iizzvviirruu                        nnaa  pprraazznniikk  MMaarriijjiinneeggaa  vvnneebboovvzzeettjjaa            »»DDaann  ooddpprrttiihh  kklleettii  iinn  vveesseelliihh  lljjuuddii««  

2244..  1122..  22001177  oobb  1199..  uurrii                                      1155..  88..  22001177  oobb  1100..3300  uurrii                                            2277..  55..  22001177,,  oobb  99..3300  uurrii..

    

  

ČČee  nnaa  kkrraattkkoo  ssttrrnneemmoo  ppoovvaabbiilloo  zzaa  oobbiisskk  RRaazzkkrriišškkeeggaa  kkoottaa,,  bbii  llaahhkkoo  ddeejjaallii,,  ddaa  ttoo  ttuurriissttiiččnnoo  

ppoonnuuddbboo  uussttvvaarrjjaajjoo  nnaavvaaddnnii,,  pprreepprroossttii  lljjuuddjjee,,  ddaa  ttaa  tteemmeelljjii  nnaa  bbooggaattii  kkuullttuurrnnii  iinn  nnaarraavvnnii  

ddeeddiiššččiinnii,,  oohhrraannjjeenniihh  ššeeggaahh,,  oobbiiččaajjiihh  iinn  nnaavvaaddaahh,,  nnaa  kkuulliinnaarriiččnniihh  ppoosseebbnnoossttiihh,,  ddoobbrriihh  vviinniihh,,  

zzaanniimmiivvii  ppookkrraajjiinnii,,  kkii  nnaa  tteemm  oobbmmooččjjuu  iizz  oobbmmuurrsskkeeggaa  ssvveettaa  pprreehhaajjaa  vv  vviinnoorrooddnnii  ssvveett  vvzzhhooddnniihh  

oobbrroonnkkoovv  SSlloovveennsskkiihh  ggoorriicc..  

  

PPoott  KKuullttuurrnnee  iinn  nnaarraavvnnee  ddeeddiiššččiinnee  --  RRaazzkkrriišškkii  kkoott  jjee  bbiillaa  vv  ookkvviirruu  aakkcciijjee  MMoojjaa  ddeežžeellaa  lleeppaa  iinn  

ggoossttoolljjuubbnnaa,,  kkii  jjoo  oorrggaanniizziirraa  TTuurriissttiiččnnaa  zzvveezzaa  SSlloovveenniijjee  iizzbbrraannaa  zzaa  nnaajjbboolljjššoo  tteemmaattsskkoo  ppoott  vv  

PPoommuurrjjuu  lleettaa  22001111  22001122,,  22001144,,  22001155  iinn  22001166,,  hhkkrraattii  ppaa  jjee  lleettaa  22001122  oossvvoojjiillaa  ttrreettjjee  mmeessttoo,,  

22001144  iinn  22001155  ppaa  22..  mmeessttoo  nnaa  ddrržžaavvnnii  rraavvnnii..  LLeettaa  22001144  jjee  ššee  ssrreeddiiššččee  oobbččiinnee  --  vvaass  ŠŠaaffaarrsskkoo,,  

pprreejjeelloo  11..  mmeessttoo  vv  kkaatteeggoorriijjii  ttrršškkaa  iinn  uurrbbaannaa  jjeeddrraa..  

PPrroojjeekktt  RRaazzkkrriišškkii  kkoott,,  jjee  za prizadevanje za ohranitev in raznolično predstavitev bogate, širši 

javnosti premalo znane kulturne in naravne dediščine,  pprreejjeemmnniikk  pprriizznnaannjjaa  NNaaššaa  SSlloovveenniijjaa  

22001111..  OObbččiinnaa  RRaazzkkrriižžjjee  jjee  vv  lleettuu  22001133  pprreejjeellaa  ppllaakkeettoo  ZZllaattii  kkaammeenn  iinn  ppoo  mmnneennjjuu  ssttrrookkoovvnnjjaakkoovv  

bbiillaa  uuvvrrššččeennaa  mmeedd  66  nnaajjbboolljj  pprrooddoorrnniihh  oobbččiinn  vv  SSlloovveenniijjii..  ŽŽee  55  lleett  zzaappoorreedd  ppaa  jjee  pprreejjeemmnniikk  

pprriizznnaannjjaa  PPllaanneettuu  ZZeemmlljjaa  pprriijjaazznnaa  oobbččiinnaa  iinn  vv  lleettiihh  22001111,,  22001133,,  22001144,,  22001155  iinn  22001166  nnaazziivvaa  

PPllaanneettuu  ZZeemmlljjaa  pprriijjaazznnaa  oobbččiinnaa..  

  
VVEEČČ  IINNFFOORRMMAACCIIJJ::  TTIICC  RRAAZZKKRRIIŽŽJJEE,,  ŠŠAAFFAARRSSKKOO  4422,,  99224466  RRAAZZKKRRIIŽŽJJEE  

WW::  wwwwww..rraazzkkrriizzjjee..ssii,,  EE::  ttiicc@@rraazzkkrriizzjjee..ssii,,  TT::  0022  558844  9999  1122,,  GG::  004411  887788  444488  

http://www.razkrizje.si/
mailto:tic@razkrizje.si

