
 
 

         

 

    

VEČ INFORMACIJ: 

TIC RAZKRIŽJE, ŠAFARSKO 42, 9246 RAZKRIŽJE 

www.razkrizje.si, tic@razkrizje.si, 

02 584 99 12; 041 878 448 

 

 

 P O V A B I L O  

V   

»RAZKRIŠKI KOT« 

 

»Razkrižje – križpotje, ki združuje« 

 

          

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


 
 

Obisk prazgodovinske naselbine Gradišče na 

Šafarskem s prikazom življenja izpred 5500 let  

Prikaz življenja tedanjih prebivalcev, njihov način življenja, 

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. 

     
 

   
 

           
                            

 

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

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

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

navadah, na kulinaričnih posebnostih, dobrih vinih, 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 akcije 

Moja dežela lepa in gostoljubna, ki jo organizira Turistična zveza Slovenije 

izbrana za najboljšo tematsko pot v Pomurju leta 2011 2012, 2014 in 2015, 

hkrati pa je leta 2012 osvojila tretje mesto, 2014 in 2015 pa 2. mesto na 

državni ravni. Leta 2014 je še središče občine - vas Šafarsko, prejelo 1. 

mesto v kategoriji trška in urbana jedra. 

Projekt Razkriški kot, je za prizadevanje za ohranitev in raznolično 

predstavitev bogate, širši javnosti premalo znane kulturne in naravne 

dediščine, prejemnik priznanja Naša Slovenija 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 5 let zapored pa je 

prejemnik priznanja Planetu Zemlja prijazna občina in v letih 2011, 2013, 

2014, 2015 in 2016 pa naziva Planetu Zemlja prijazna občina. 



 
 

Povabilo na tradicionalne prireditve 

 

Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru na Razkrižju,                           

na sveti večer, 24.12.2018, ob 19. uri in ponovitev, 5.1.2019, ob 18. uri. 

 

Day of open cellars and cheerful people and the spring walk in 

Pohod Pomlad v prleških goricah – Dan odprtih kleti in veselih 

ljudi, sobota, 26.5.2018, ob 9.30 uri v Centru Zavirje Razkrižje 

 

Pozdrav jeseni s povorko cvetja ob prazniku Marijinega 

vnebovzetja 

15.8.2018, s pričetkom ob 10.30 uri na Veščici 17A.                      

Nadaljevanje programa v Šprincu pri kapelici. 
 

Ogled bisera naravne dediščine Ivanovega izvira                              

s prikazom ljudskih verovanj povezanih z izvirom in pokušino razkriških 

pogačic. Ivanov izvir je po ljudskem izročilu znan že iz davnih časov. Mnogi 

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

bi pomagala k dobremu vidu, odpravi golšavosti in splošnemu počutju.  

 

 

 

                 

 



 
 

Prikaz priprave in pokušina pra jedi RAZKRIŠKI 

MLINCI.  

Mlinci so dobili ime po mlinu, kjer je bilo moke in vode v obilici. 

Zaseko pa so mlinarji doma »ukradli«, saj takrat zaseke ni bilo v 

izobilju in so jo gospodinje skrivale. Članice Turistično 

narodopisnega društva Razkrižje, jih dandanes pripravijo na sleherni 

turistični in kulturni prireditvi, prav tako pa jih rade ponudijo tudi  

obiskovalcem Razkriškega kota. 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. 

 

 

Ponudba na stojnicah 
 
Za napovedane skupine pripravimo ponudbo na stojnicah: spominke, 

vina, žganja, proizvode iz zelišč, sadje, zelenjavo,… 

  

  

 

 



 
 

Ogled mejnih kamnov iz 17. in 18. stoletja 

V letu 2012 je Občina Razkrižje s pomočjo Pokrajinskega muzeja 

Murska Sobota v  okviru projekta EKOMUZEJ MURA 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. 

           

 

Ogled Romarske cerkve 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 

 

 

Predstavitev mesta spopadov v obrambi slovenske 

samostojnosti in neodvisnosti v zadnji slovenski vasici na Gibini, ob 

reki Muri in slovensko hrvaški meji. 

 

 

 



 
 

Ogled Kovaškega muzeja s prikazom kovaške obrti in 

kolarske zbirke 

V muzeju je na ogled kovaško orodje treh generacij, staro preko 200 let. V 

letošnjem letu pa so Horvatovi obogatili svojo zbirko še s kolarskim 

muzejem (Anton Horvat, Razkrižje 16, telefonska številka: 02/589  10 72) 

 

      

 

Ogled potočnega mlina, ki se nahaja tik ob izlivu reke 

Ščavnice v Muro na Gibini 

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. 

 

 

    

 

 



 
 

Ogled razstave kulturne dediščine družine Gašparič: 

»šoštarskega« in »dimnikarskega« orodja ter prikaz 

zdenčarstva. 

V zbirkah je na ogled različno staro čevljarsko in dimnikarsko orodje 

s pokušino čevljarske in dimnikarske malice ter napitkov.  

(Šafarsko 17, telefonska številka: 041 670 639 – Branko) 

 

 

     

Zdravilne energijske točke 

Ob Ivanovem izviru in njegovi okolici vzdolž reke Ščavnice so 

radiestezisti  in bioenergetiki našli 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. 

 

   
  

 
 



 
 

Ogled domače »žgajarnice« in degustacija žganja 

 

Pri Makovčevih na Šafarskem kuhajo žganje na starodobni način iz 

najrazličnejših vrst sadja. Možnost nakupa 20 različnih sort žganja. 

Specialiteta: degustacija žganja na domačem kruhu .(Šafarsko 13, telefonska 

številka: 02/589 14 29)        

  

 
 

 

 

Gostilne in turistične kmetije 

   
Gostilna Na gmajni 

Razkrižje 
02 589 12 10 

041 738 149 

Gostilna Marinka 
Veščica 

02 589 10 65 
http://www.gostilna- 

marinka.si/ 

Turistična kmetija 
Dervarič Kopriva 

031 365 985 
www.turisticna-kmetija- 

dervaric.com 

 

Degustacija vin na eni izmed vinogradniških kmetij  

 

 

Krampač 041 427 844 Dervarič 031 365 985    Žižek 031 449 730 

 

 



 
 

Sprehod po turistični pešpoti v Razkriškem kotu 

Pešpot poteka od Ivanovega izvira na Šafarskem, mimo številni zdravilnih 

energijskih točk in redkih drevesnih sort,  mimo prazgodovinske naselbine, 

najvišjega slapa v Pomurju, potočnega mlina, do izliva reke Ščavnice v 

Muro na Gibini. 

 

 

Družina Fortner na Šafarskem prideluje sadje in zelenjavo na 

človeku in okolju prijazen način.   

Možnost ogleda ter pokušine.  

(Šafarsko 19, telefonska številka: 02/589 15 07) 

 
 

Obisk kmetije Žižek, ki se nahaja v osrčju Razkriškega kota, v vasi 

Šafarsko. V ponudbi imajo odlična vina sort renski rizling, chardonnay, 

muškat otonel in modri pinot; jabolka idared, zlati delišes in braeburn ter 

jabolčno vino,  pijačo naših dedkov in babic iz Razkriškega kota. Po 

predhodnem naročilu je možna tudi pokušina in nakup. V bližini 

prazgodovinske naselbine je družina Žižek zgradila čisto pravo zemljanko, 

ki si jo lahko ogledate, služi pa kot apartma za bivanje gostov. Napovedanim 

skupinam predstavijo domačijo ter pripravijo pokušino različnih sort vina 

ter priložnostni prigrizek. (Šafarsko 10B, telefonska številka: 02/589 10 01). 

 

     



 
 

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.                                                                      

(Gibina 48 A, telefonska številka: 031 258 262 - Janez) 

   

 

Obisk majhne, družinske oljarne bučnega olja družine 

Zanjkovič na Gibini,  

ki slikovito govori o trdoživosti prebivalcev ob slovensko- hrvaški 

meji, ki si s svojim trdim delom, upornostjo in iznajdljivosti, znajo 

urediti življenje tako, da od svojega lastnega dela družina lahko 

primerno živi.   

Ob predstavitvi nastanka oljarne, njenega delovanja, je pokušina 

bučnega olja s kruhom, bučnih semen in domačega rdečega vina. 

(Gibina 5, telefonska številka: 02/5891226) 

 

Možnost nočitve 

 

Slomškov mlin se nahaja v središču Razkrižja. 

Telefonska številka : 051 497 73 - Paul 

Turistična kmetija Dervarič v vinorodnem predelu 

Občine Razkrižje v naselju Kopriva. 

Telefonska številka:  041 376 765 – Jani 

 

 

  

Zemljanka za bivanje gostov v 
naselju Šafarsko, v bližini 
prazgodovinske naselbine. 

Telefonska številka: 
02/589 10 01 

Kmečka hiša Srnec je popolnoma 
obnovljena a hkrati ohranjena 
kmečka hiša. Domačija stoji na 
Gibini, na lokaciji s prelepim 

pogledom na naravo. Telefonska 
številka: 040 466 855 -Marta 

  

 


