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Uvod 
 
Analiza stanja v destinaciji opredeljuje vplive na turizem in širše na prijetnost bivanja v 
destinaciji, tako za prebivalce kot obiskovalce. 
 
Veliko število zavarovanih in varovanih območij naravne dediščine, nacionalno pomembna 
območja kulturne krajine, objekti kulturne dediščine državnega pomena, lokalna kulinarika in 
lokalno pridelana hrana, ob vzdržnem razvoju turistične ponudbe zagotavljajo trajnostni razvoj 
destinacije z vseh vidikov trajnostnega razvoja: okoljskega, socialnega in gospodarskega. 
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1. del: Vplivi turizma na vire v destinaciji 
 

1.1 Narava in okolje 
 
Celotna površina destinacije obsega 9,8 km2 oz. 982,2 ha. Več kot polovico destinacije (60 %) 
predstavljajo površine, ki so namenjene kmetijstvu (njive in vrtovi, rastlinjaki, vinogradi, 
sadovnjaki, travniki,…). Pozidanih je 9 % območja destinacije, gozd pa porašča 27 % območja 
destinacije.  
 
1.1.1 Zavarovana območja in biotska raznovrstnost 
 
V destinaciji je evidentiranih več varovanih območij. Severni del destinacije sega v območje 
Nature 2000, določene na podlagi direktive o pticah - SPA Mura (SI5000010) in direktive o 
habitatih- SCI Mura (SI3000215). Tukaj so evidentirane tudi naravne vrednote državnega 
pomena Mura-loka 1 (evidenčna številka 7469 V, hidr, zool) – Sonaravna struga reke Mure z 
obrežji in prodišči od Šentilja do Hotize, Mura-reka 1 (evidenčna številka 4424 V, hidr, bot, zool) 
– Sonaravna struga reke Mure z obrežji in prodišči med Šantiljem in Hotizo, ter Mura-mrtvi 
rokav 2 (evidenčna številka 6947, bot, zool, hidr) – mrtvica Mure na območju Budine, severno 
od Razkrižja, in lokalnega pomena Razkrižje-gramoznica (evidenčna številka 7437, ekos, zool, 
bot) – lokalni habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v opuščeni gramoznici ob Muri, 
severno od Razkrižja. Evidentirano je tudi ekološko pomembno območje Mura-Radmožanci (ID 
42100). Območje  med Muro in Ščavnico je opredeljeno tudi kot poplavno območje. V destinaciji 
se nahaja tudi več enot kulturne dediščine: EŠD 1202 Gibina – Kamnito razpelo, EŠD 1183 
Gibina – Rimsko gomilno grobišče, EŠD 20008 Gibina – Vaška kapela, EŠD 1200 Razkrižje – 
Cerkev Sv. Janeza Nepomuka, EŠD 20984 Razkrižje – Horvatova kovačija, EŠD 20044 Razkrižje – 
Lesjakova kapelica, EŠD 1235 Razkrižje – Mlin, EŠD 1207 Razkrižje – Znamenje iz Pieta, EŠD – 
23685 Razkrižje – Župnišče, EŠD 1470 Šafarsko – Prazgodovinska naselbina, EŠD 8887 Šprinc – 
Kapelica, EŠD 20001 Veščica – Mejni kamen št. 22, EŠD 20002 Veščica – Mejni kamen št. 5.  
Nekaj od teh enot je bilo v letu 2021 razglašenih kot kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 
1470, 1200, 20984, 1235, 1202, 20001 in 20002). V destinaciji se omenja tudi drevesna naravna 
vrednota Gibina – skorš (evidenčna številka 7014) – drevo skorš izjemnih dimenzij pri Novaku 
jugovzhodno od Gibine. Gozd, po katerem poteka pot naravne in kulturne dediščine Razkriški 
kot, je bil v letu 2021 razglašen za gozd s posebnim namenom. Območje destinacije je del 
biosfernega območja reke Mure, ki je bilo v okviru programa UNESCO MAB potrjeno v juliju 
2018. Opredeljeno je tudi kot del območja interesa Sirena. 
 
Slika 1: Drevesna naravna vrednota Gibina – skorš (vir: Mlinarič, november 2018) 
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Naravne vrednote imajo botanični (rastišča redkih drevesnih vrst, pomembni ekosistemi za 
rastline (mrtvi rokavi)), drevesni (izjemna drevesa), ekosistemski (dobro ohranjeni ekosistemi 
(mrtvi rokavi, ohranjeni gozdovi, sonaravne struge)), geološki (izjemna oblika zemeljske skorje, 
procesi v njeni notranjosti, nahajališča mineralov in fosilov), geomorfološki (izjemna oblika 
površja, doline pritokov, udornice, ponori, ponikalnice), hidrološki (potoki, struga rek, mrtvice) 
in zoološki (pritoki rek) pomen. Območje Natura 2000 je sistemsko urejeno kot ekološko 
pomembno območje, ki je pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic – posebna 
območja varstva in drugih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov – 
posebna ohranitvena območja. Tu je narava tako bohotna, da ne preseneča, da Muro imenujejo 
tudi Slovenska Amazonka, saj so ob njej ohranjene največje površine poplavnih gozdov v 
Sloveniji. Življenje v teh gozdovih je odvisno predvsem od poplavljanja in nemotenega gibanja 
podtalne vode. 
 
Območje med Muro in Ščavnico je biotsko izjemno pestro. Poplavni gozdovi ob Muri sestojijo 
večinoma iz listavcev, kjer prevladujejo hrast dob (Quercus robur), ozkolistni jesen (Fraxinus 
angustifolia) in beli topol (Populus alba), ter niso le biotsko, temveč tudi gospodarsko 
pomembni, saj je les, če je gozd skrbno negovan, lahko zelo kakovosten. Večina gozdov ob Muri 
je v destinaciji opredeljenih kot varovalni gozdovi, med drugim so kot takšna določena območja 
ob bregovih voda, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in 
plazovi, ter gozdovi v kmetijski pokrajini z izjemno poudarjeno funkcijo ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. V višje ležečih predelih destinacije kot naravno rastje prevladuje bukev (Fagus 
sylvatica), hrast graden (Quercus patraca) in kostanj (Costanea). Na mokrotnih površinah pa se 
močno razraščajo tujerodne invazivne rastline (t. i. invazivke), ki hitro rastejo in skoraj nimajo 
domače konkurence. Med najbolj razširjenimi so orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), žlezava 
nedotika (Impatiens glandulifera), robinija (Robinia pseudoacacia) in japonski dresnik (Fallopia 
japonica). V destinaciji z manjšimi ukrepi kot so ročno odstranjevanje ambrozije in prej 
omenjenih invazivk, zasaditev okolice z avtohtonimi vrstami, označevanje avtohtonih in redkih 
drevesnih vrst, zasaditev drevoreda prijateljstva in spomina, ipd. preprečuje širjenje invazivnih 
rastlinskih vrst in ozavešča o pomenu domorodnih vrst.  
 
Preglednica 1: Posebna varstvena območja Natura 2000 
KODA  IME STATUS VRSTE IN HABITATNI TIPI VEZANI NA DESTINACIJO 
SI5000010 Mura POV - Sršenar (Pernis apivorus) 

- Pivka (Picus canus) 
- Plašica (Remiz pendulinus) 
- Črna štorklja (Ciconia nigra) 
- Belorepec (Haliaeetus albicilla) 
- Srednji detel (Dendrocopus medius) 
- Belovrati muhar (Ficedula albicollis) 
- Črna žolna (Dryocopus martius) 
- Veliki žagar (Mergus merganser) 

SI3000215 Mura POO - Bober (Castor fiber) 
- Rogač (Lucanus cervus) 
- Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) 
- Strigoš (Cerambyx cerdo) 
- Močvirski krešič (Carabus variolosus) 
- Ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus) 
- Nižinski urh (Bombina bombina) 
- Hribski urh (Bombina variegata) 
- Črtasti medvedek (Calimorpha quadripuctaria) 
- Navadni koščak (Austropotamubius torrentium) 
- (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 

(mehkolesna loka): (Alnus glutinosa in Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)) 
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Stanje vseh omenjenih habitatov je neugodno oziroma se slabša. Še posebej v zadnjem času je 
po vrnitvi zaznati povečano dejavnost bobra. Destinacija je tako v letu 2018 prvič obeležila 
mednarodni dan bobra, da bi s tem opozorila na njegov pomen in zaščitila njegov habitat. 
Seveda ni zanemariti tudi dejstva, da je območje destinacije opredeljeno kot življenjsko območje 
medveda. 
 
Prisotni so trije vzorci razširjenosti živali: prosto gibljive živalske vrste, rečno živalstvo in 
kriptično živalstvo. Tukajšnje prosto giblijve živalske vrste spadajo v subpanonsko območje, 
rečno živalstvo pa v podonavsko območje.  Najbolj značilna je mala in večja divjad (srna, 
navadni jelen, damjak, divji prašič, lisica, jazbec, kuna belica, pižmovka, poljski zajec, nutrija, 
navadni polh, rakunasti pes, fazan, poljska jerebica, raca mlakarica, sraka, šoja, siva vrana, ipd.). 
Ob Muri, kot zelo pomembnem habitatu, živi tudi mnogo vrst ptic. Zaradi precej malo 
okrnjenega življenjskega prostora, ki ga ponuja Mura z rokavi, mrtvicami, prodišči, v njej živi 
največ različnih ribjih vrst v Sloveniji.  
 
Preglednica 2: Rastlinske in živalske vrste v rdečem seznamu 
PTIČI GNEZDIVCI Kategorija ogroženosti 
Sršenar (Pernis apivorus) V (ranljiva vrsta) 
Pivka (Picus canus) V1 (verjetno ranljiva vrsta) 
Plašica (Remiz pendulinus) V (ranljiva vrsta) 
Črna štorklja (Ciconia nigra) V (ranljiva vrsta) 
Belorepec (Haliaeetus albicilla) E1 (kritično ogrožena vrsta) 
Srednji detel (Dendrocopus medius) V (ranljiva vrsta) 
Belovrati muhar (Ficedula albicollis) V (ranljiva vrsta) 
Črna žolna (Dryocopus martius) O1 (obstaja možnost ponovne ogroženosti) 
Veliki žagar (Mergus merganser) E2 (močno ogrožene vrste) 
SESALCI  
Bober (Castor fiber) Ex/E (izumrla vrsta/kritično ogrožena vrsta) 
HROŠČI  
Rogač (Lucanus cervus) E (prizadeta vrsta) 
Škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) E (prizadeta vrsta) 
Strigoš (Cerambyx cerdo) E (prizadeta vrsta) 
Močvirski krešič (Carabus variolosus) R (redka vrsta) 
Ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus) K (premalo znana vrsta) 
DVOŽIVKE  
Nižinski urh (Bombina bombina) E (prizadeta vrsta) 
Hribski urh (Bombina variegata) V (ranljiva vrsta) 

 
Vzdolž reke Ščavnice, od Ivanovega izvira do sotočja rek Mure in Ščavnice, tudi po gozdnih 
površinah, poteka urejena pot naravne in kulturne dediščine Razkriški kot. Pot je urejena za 
pešačenje in označena s tablami. Ob poti nahajajoče energijske točke so označene z lesenimi 
tablicami, opremljene z lesenimi klopcami, prav tako so vzdolž poti s tablicami označene tudi 
značilne redke drevesne vrste. Ob tem ima gozd v turistični ponudbi higiensko-zdravstveno 
funkcijo, rekreacijsko funkcijo, turistično funkcijo, funkcijo varovanja kulturne dediščine in 
estetsko funkcijo. 
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- večja površina varovanih območij, 
- krepi ekološko zavest, etiko in odgovornost do okolja, 
- vzpodbuja ohranjanje biotske pestrosti in naravnega ravnovesja, 
- krepi ozaveščanje o pomenu sobivanja z zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, 
- aktivna skrb različnih organizacij in lokalno povezovanje za ohranjanje in promoviranje 

naravnih danosti. 
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Negativni vplivi: 
- neupoštevanje pravil gibanja v naravi in vznemirjanje divjih živali, 
- podnebne spremembe, 
- pojav invazivnih tujerodnih vrst in krčenje oziroma uničenje habitatov avtohtonih vrst, 
- fizično onesnaženje s smetmi, 
- gradnja infrastrukture. 

 
1.1.2 Hidrologija in geologija 
 
Destinacija se nahaja v območju podzemne podtalne vode, kjer podtalna voda predstavlja glavni 
vir pitne vode.  Hidrografsko območje je močno razvejano. Največji prosto tekoči vodotok je 
reka Mura, ki prečka destinacijo na skrajnem severu. Poleg Mure na območju destinacije teče 
tudi njen pritok Ščavnica in številni manjši pritoki (Jalovški potok, Rempeč…). Površinska tekoča 
voda se uvršča v Porečje Mure, nadalje Donavsko povodje ter v tem okviru podvodje Črnega 
morja. Vsi površinski vodotoki sodijo v skupino ekoloških tipov vodotokov, v tem okviru v 
hidroekoregije Panonska gričevja in ravnine ter Mura in ravninska Drava. Vodotok Ščavnica je v 
območju destinacije v zgornjem toku opredeljen kot tehnično urejeni vodotok, v spodnjem toku 
pa delno naravni vodotok. Mura je opredeljena kot sonaravno urejeni vodotok. Stoječe vode 
predstavljajo opuščene gramoznice v Meksiku.  
 
Mura ima snežni rečni režim za katerega je značilen en maksimum in en minimum. Minimum 
nastopi v hladni polovici leta (januar, februar), maksimum pa nastopi v pozni pomladi in visoke 
vode ostanejo vse do julija. Ščavnico prištevamo k rekam z dežno-snežnim režimom, za katerega 
sta značilna dva vodna viška.  
 
Širše območje destinacije se uvršča v območje Panonske Slovenije, ki jo povezujejo podobne 
geološke in reliefne značilnosti. Destinacija je del makroregije Panonski svet in mezoregij 
Murska ravan in Slovenske gorice. Območje destinacije med tema dvema temeljnima 
pokrajinskima enotama razmejuje Ščavniška dolina. Večji del destinacije leži v reliefni enoti 
Mursko polje, skrajni jug pa sega v Slovenske gorice, kjer gričevnata območja, ki tvorijo omrežje 
razvejanih slemen in vmesnih dolin, postopoma prehajajo v ravnine panonske reke Mure. Po 
pokrajinski regionalizaciji Slovenskih goric spada gričevnat predel destinacije v Vzhodne 
Slovenske gorice, nadalje pa v Ljutomersko-Ormoške gorice.  
 
V destinaciji poteka meja med dvema vodnima telesoma. Na severu se nahaja vodno telo Murska 
kotlina, na jugu pa vodno telo Vzhodne Slovenske gorice. Tip prvega vodonosnika je medzrnski-
obširni in srednje do visoko izdatni vodonosnik, medtem ko na jugu lokalni ali nezvezni izdatni 
vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdaten vodonosnik. 
 
Vodno telo podzemne vode Murska kotlina je sestavljeno iz treh tipičnih vodonosnikov. Prvi 
vodonosnik se nahaja v prodno peščenem zasipu Mure. Ta vodonosnik je medzrnski – obširni in 
srednje do visoko izdatni vodonosnik. Drugi vodonosnik se nahaja v terciarnih sedimentih in je 
opredeljen kot medzrnski – lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do 
srednje izdatni vodonosnik. Tretji vodonosnik je termalni vodonosnik v globljih terciarnih 
sedimentih in predterciarni podlagi. Ta pa je opredeljen kot medzrnski in razpoklinski – lokalni 
ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko so srednje izdatni vodonosnik.  
Ranljivost je ocenjena glede na hidrogeološke značilnosti vrhnje plasti. Vodno telo v prvem 
vodonosniku je visoko ranljivo. Globlja vodonosnika nista izpostavljena neposrednim vplivom 
onesnaževanja na površini, pa je možen prodor onesnaženja preko prvega vodonosnika. Na 
Murskem polju se dinamična izdatnost giblje med 0,5 in 1 m3/s, povprečna globina podtalnice 
pa je 2 do 4 m. Majhna globina podtalnice in slaba pretočnost vplivata na kakovost vode, kar se 
posebno pozna na Murskem polju. Kemijsko stanje podzemne vode je po analizah ustrezno, 
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talna voda pa obremenjena predvsem z linijskimi razpršenimi viri onesnaževanja (cestni 
promet, kmetijstvo, urbane površine).  
 
Vodno telo podzemne vode Vzhodne Slovenske gorice je sestavljeno iz treh vodonosnikov. Prvi 
vodonosnik se nahaja v prodnih, peščenih in meljnih plasteh kvartalne in terciarne starosti in je 
opredeljen kot medzrnski – lokalni ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do 
srednje izdatni vodonosnik. Drugi vodonosnik se nahaja v vezanih in nevezanih sedimentih 
terciarne starosti. Opredeljen je kot medzrnski in razpoklinski  - manjši vodonosnik z lokalnimi 
in omejenimi viri podzemne vode. Tretji vodonosnik pa se nahaja v globljih terciarnih 
sedimentih in predterciarni podlagi in je opredeljen kot medzrnski in razpoklinski – lokalni ali 
nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni vodonosnik.  
 
Na Murskem polju je značilna obrečna in oglejena prst na produ in pesku. Ta prst prevladuje na 
severnem delu destinacije, medtem kot je obrežje Ščavnice pokrito z oglejenimi in obrečnimi 
prstmi na glini in pesku. Na jugu destinacije so tla pokrita z rjavimi prstmi na miocenskih 
laporjih. 
 
Kamnine na območju destinacije so kvartalne starosti na Murskem polju in terciarne starosti v 
Slovenskih goricah.  Geološko sestavo vzpetih gričevnatih predelov predstavljajo plitvomorske 
sedimentacije (peščenjaki, laporji) iz obdobja terciarja, natančneje miocena, ko je območje 
vzhodnega dela Slovenije prekrivalo Panonsko morje. Zaradi tektonskega dvigovanja se je morje 
umaknilo in nastali so dolgi prelomi, ob katerih so se ugreznile številne kotline. V času ledenih 
dob so bile kotline s strani večjih rek zasute z gradivom (prod, pesek), tako se je izoblikoval 
uravnan svet. Pomurska ravan je primer kotline, ki je nastala ob Ljutomerskem prelomu in 
kamor je gradivo pritovorila reka Mura. Z vzpostavitvijo rečnega omrežja so vodotoki razčlenili 
gričevnati svet v razpotegnjena slemena z vmesnimi dolinami, v katerih se po večini odloženi 
ilovnati nanosi. Doline so posledično mnogokrat zamočvirjene.  
 
Nekatere dele ravnin na prehodu iz vzpetega sveta predstavljajo pleistocenski vršaji, ki odražajo 
velik pretok ob taljenju ledu. Zaradi velikega pretoka so večje reke odrinile manjše pritoke in 
povzročile, da se izlivajo vanje precej nižje po toku navzdol. Mura je na tak način odrinila 
Ščavnico. Prečno na celotno območje Pomurja in Podravja se razteza t.i. Ljutomerski prelom, 
preko katerega se nadaljuje Periadriatski šiv oziroma meja med Alpidi na S in Dinaridi na J, 
oziroma Evrazijsko in Jadransko litosfersko ploščo. 
 
Na sotočju Ščavnice in Mure (v naselju Gibina), se je odložil holocenski peščeno-ilovnat 
sediment kot posledica močnejšega pretoka Mure, ki Ščavnico zajezi in jo prisili v povečano 
akumulacijo. Na tem delu so tudi mrtvice oz. mrtvi rokavi reke Mure, ki so ostanek nekdanje 
struge.  
 
Zaradi mehanske neodpornosti kamnin, ki so na mestih različno sprijete, je površje vzpetega 
sveta in vznožja vzpetin izpostavljeno eroziji. Vzhodne Slovenske gorice so zelo plazovita 
pokrajina, saj tla sestojijo predvsem iz proda, kremenovih peskov, gline, lapornatega peščenjaka 
in peščenega laporovca. V gričevnatih predelih tako prevladuje erozija in denudacija, v nižinah 
pa akumulacija. In še nekaj je značilno. Na tem območju Panonskega bazena se debelina 
Zemljine stanjša na manj kot 30 km, kar se izraža v hitrejšem naraščanju temperature v globino. 
Zato je to območje tudi bogat vir (trenutno v območju destinacije še neizkoriščene) geotermalne 
energije.  
 
Ekološko stanje rek Mura in Ščavnica je glede na onesnaženje s fizikalno-kemijskimi elementi na 
splošno zelo dobre kakovosti, v spodnjem toku reke Ščavnice je le zaznati spremembe. Prav tako 
je dobro ocenjena vrednost onesnaževanja s posebnimi onesnaževali, medtem ko se biološki 
elementi kakovosti gibljejo od slabo do dobro (neustrezen je predvsem kazalec bentoloških 
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nevretenčarjev). Ti so dobri pokazatelji obremenjevanja vodnega okolja, saj se dokaj hitro 
odzovejo na posledice človekovega delovanja v prispevnem območju (odstranjevanje obrežne 
vegetacije, gradnja cest in naselij, intenzivnost kmetijstva) ter neposredno v vodotoku (izpusti 
čistilnih naprav, gradnja pregrad, kanaliziranje struge, odvzem vode idr.). Mura spada v 
kakovostni razred površinskih voda 2-3, Ščavnica (Murica) pa v kakovostni razred 3. 
 
V območju ravninskega dela destinacije je visok nivo podtalne vode. Tukaj se nahaja več izvirov 
pitne vode, med katerimi je trenutno urejen le Ivanov izvir. Ljudsko izročilo pravi, da ima voda 
iz tega izvira zdravilno moč in da je slepa deklica, ki si je s to vodo umivala oči, spregledala. V 
okviru turistične ponudbe se ob Ivanovem izviru odvija tudi prikaz ljudskega izročila. 
Preverjanje kakovosti pitne vode iz Ivanovega izvira se redno preverja skladno z zakonodajo.  
 
Oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod sta v večji meri urejena 
na celotnem območju destinacije. Obe javni službi izvaja Javno podjetje Prlekija d.o.o.. S pitno 
vodo iz javnega vodovodnega omrežja se oskrbuje večji del prebivalcev destinacije, le nekaj 
posameznikov se oskrbuje še iz lastnih vodnjakov. Destinacija se s pitno vodo v okviru javne 
službe oskrbe s pitno vodo oskrbuje iz Vodovoda Sistema C, Oskrbovalno območje vodarne 
Mota.  
 
Vse vodne vire se ustrezno varuje. Spodbuja se varčno in smotrno rabo pitne vode. Destinacija 
se ne nahaja na vodovarstvenem območju, vendar pa se le-to nahaja v neposredni bližini. 
Odpadne vode in blato se na območju občine zbirajo na biološki čistilni napravi Razkrižje, v 
naselju Gibina, nepretočnih greznicah in malih komunalnih čistilnih napravah. V občini ni 
odpadnih voda večjih industrijskih objektov, razen odpadnih voda nastalih z kmetijsko 
dejavnostjo in manjših obrtnih delavnic.  Očiščena voda odteka v bližnji vodotok Ščavnica, 
nastalo odvečno blato pri biološkem čiščenju pa odpelje v obdelavo ustreznim inštitucijam.  
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- krepi ekološko zavest, etiko in odgovornost do okolja, 
- razvoj raznovrstnih dejavnosti, 
- vpetost vode v način življenja ob njej. 

Negativni vplivi: 
- večja onesnaženost vodotokov, 
- podnebne spremembe, 
- poplavna ogroženost območja. 

 
1.1.3 Pokrajina in razgledi 
 
Destinacija je del Subpanonske krajine kot del severovzhodne Slovenije. Značilni za to krajino 
so: obsežne ravnine brez izrazitega obrobja, razgibana krajina, vinogradniško gričevje z 
majhnimi relativnimi višinskimi razlikami, doline v gričevju, vodotoki z obsežno obrežno 
vegetacijo in s poplavnimi ravninskimi gozdovi. 
 
Površina destinacije obsega le 9,8 km2 in ima prav vse našteto. Sestavlja jo 6 naselij: Gibina, 
Šafarsko, Razkrižje, Veščica, Šprinc in Kopriva. Obkrožajo jo općini Štrigova in Sveti Martin na 
Muri v Republiki Hrvaški ter na slovenski strani občini Črenšovci in Ljutomer. Območje je del 
upravne enote Ljutomer. Severni del območja (Mursko polje) leži na nadmorski višini okrog 170 
m, na jugu pa se relief dvigne do 280 m nad morjem (Slovenske gorice). 60% območja so 
kmetijske površine, 9 % območja je pozidanega, 27 % porašča gozd. Območje je del makroregije 
Panonski svet in mezoregije Murska ravan in Slovenske gorice. Prevladujeta zmerno celinsko in 
prehodno panonsko celinsko podnebje. Celotno območje spada v porečje Mure, ki prečka občino 
na skrajnem severu. Poleg Mure na območju teče tudi njen pritok Ščavnica (Murica) in številni 
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manjši pritoki (Jalovški poto, Rempeč...). Značilni sta dve vodni telesi Murska kotlina in Vzhodne 
Slovenske gorice na jugu. V območju je več varovanih območij: Natura 2000, naravne vrednote 
ekološko pomembno območje, več enot kulturne dediščine, poplavno območje, varovani gozd. 
Konec leta 2017 je živelo 1268 prebivalcev. Prebivalstvo je skoncentrirano v naseljih Razkrižje, 
Šafarsko, Gibina in Veščica. Tukaj je tudi večina dejavnosti (osnovna šola, občinsko središče, 
vrtec, cerkev, pokopališče, gasilski dom, pošta, zdravstvena enota, trgovina, gostinski lokali, 
kulturni dom). Razkrižje je vstopna točka za Razkriški kot. V SV delu naselja so glinokopna 
jezera, opredeljena kot naravna vrednota. V naselju se poleg varovanih območij nahajajo tudi 
enote kulturne dediščine Cerkev sv. Janeza Nepomuka, Znamenje s Pieta in Slomškov mlin. 
Šafarsko leži južno od reke Ščavnice in je osrednje središče. V SV delu naselja so glinokopna 
jezera, opredeljena kot naravna vrednota. Poleg varovanih območij se tukaj nahaja tudi enota 
kulturne dediščine Prazgodovinska naselbina. Gibina se nahaja južno od sotočja rek Ščavnice in 
Mure, tik ob meji z Republiko Hrvaško. Del naselja je v varovanih območjih, v naselju pa se 
nahajata tudi enoti kulturne dediščine Rimsko gomilno grobišče in Kamnito razpelo s 
Kristusom. Veščica leži gorvodno ob reki Ščavnici, med Razkrižjem in Stročjo vasjo. Posebnih 
varovanih točk ni. Šprinc in Kopriva sta naselji v Medmurskih goricah. Značilne so zidanice in 
vinogradi. V Šprincu je enota kulturne dediščine Vaška kapelica. 
 
Destinacija je varovanje narave in kulturne krajine, širjenje urbanih območij in s tem povezano 
propadanje krajine zavarovala z Občinskim prostorskim načrtom, ki kot enega izmed ciljev 
prostorskega razvoja določa razvoj turizma v povezavi z vinogradništvom, termalno vodo in 
reko Muro, spodbujanje razvoja ekološkega in etnološkega turizma, temelječega tako na 
dnevnih kot tudi na stacionarnih gostih, ureditev turističnega naselja v ravninskem delu občine 
(Veščičko polje), razvoj kmetijstva, predvsem integrirane in ekološke pridelave, za ohranjanje 
kulturne krajine. Eden od prioritetnih ciljev prostorskega razvoja občine je umestitev turistične 
infrastrukture kot podpora razvoju izletniškega in stacionarnega turizma ob hkratnem 
izboljševanju in dopolnjevanju infrastrukturnih omrežij v občini. 
 
Slika 2: Območje destinacije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ravninski svet, ki ga v veliki meri označuje kmetijstvo, sodi med njivske krajine. Prevladuje 
pridelovanje koruze in pšenice, njive sledijo značilni parcelni strukturi in sooblikujejo krajinsko 
sliko. Dolge obcestne vasi sklenjeno potekajo ob glavni prometnici. 
 
Njive in travniki v vizualnem smislu delujejo kot ploskovni elementi, notranje jih členi 
raznolikost pridelovalnih kultur in parcelna struktura. Ostanki gozdne vegetacije, obvodna 
vegetacija, živice in posamezna drevesa, ki se prepletajo z njivami in travniki so, v primerjavi s 



Š a f a r s k o ,  f e b r u a r  2 0 2 2   |   S t r a n  12 | 32 

 

ploskovnim značajem njiv, volumenski elementi, dodajajo dimenzijo višine, vnašajo kontrast in s 
tem pomembno prispevajo k sestavljenosti prostora in pestrejši krajinski sliki. So ekološko in 
krajinsko najbolj pomembne sestavine agrarne krajine, nakazujejo na meje parcel in potek 
vodotokov, so elementi prostorske orientacije, prispevajo k artikulaciji in čitljivosti prostora. V 
južnem delu destinacije pa je prehod ravninskega sveta v gričevnat svet in prehod kmetijske 
rabe tal v vinogradniško območje in gozdne površine. 
 
Destinacija ima razvito intelektualno infrastrukturo kot so osnovno šolstvo, otroško varstvo, 
zdravstveno in farmacevtsko varstvo, poštne storitve (knjižnica in čitalnica, obnovljen kulturni 
dom, zgrajen nizko-energetski prizidek vrtca k osnovni šoli, energetsko obnovljena zgradba 
osnovne šole in telovadnice, energetsko obnovljena zdravstvena postaja in pridobljen 
koncesionar zdravnik družinske medicine, pridobljena lekarna  privatnega vlagatelja, 
pogodbena pošta) ter materialna infrastruktura kot so ceste, telekomunikacije, elektrika, 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje. 
 
Slika 3: Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje 

 
 
Vezano na materialna infrastrukturna omrežja, je bilo v zadnjem desetletju storjenega ogromno 
na področju varne in dobre oskrbe s pitno vodo ter urejenega odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih vod. Prav tako je bilo v ločeno zbiranje odpadkov vključenih večina prebivalcev 
destinacije. Izvajalec - koncesionar izvaja zbiranje komunalnih odpadkov na območju 
destinacije z zbiranjem »od vrat do vrat«, z akcijami zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, z 
zbiranjem po zbiralnicah ločenih frakcij, z zbiranjem odpadkov na Zbirnem centru Ljutomer in s 
posebnim naročilom za prevzem odpadkov.  V stanovanjskih jedrih Šafarsko, Veščica in Gibina 
so urejene tri zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki. Zabojniki volumna 1,80 m3 za plastično 
in papirno embalažo ter 1,25 m3 in 1,80 m3  za stekleno embalažo. Izvajalec zagotavlja tudi 
akcije zbiranja kosovnih odpadkov  - akcija na klic, zbiranje nevarnih frakcij s premično 
zbiralnico, ločeno prevzemanje nagrobnih sveč z javnih površin (ob spomenikih in drugih javnih 
obeležjih) ter pri upravljavcih pokopališč, zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev pri 
čemer omogoča povzročitelju prosto odločitev med hišnim kompostiranjem in oddajanjem 
izvajalcu javne službe, ter zbiranje izrabljenih gum na Zbirnem centru Ljutomer.  Pri domu 
kulture je v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki postavljen zabojnik za manjšo 
odpadno elektronsko opremo (mobiteli, miške, tipkovnice, tablice, ipd.). Prav tako je skoraj 
celotno območje destinacije pokrito z telefonskim in optičnim telekomunikacijskim omrežjem. V 
letu 2018 je bila celovito obnovljena tudi regionalna cesta skozi naselja Razkrižje, Šafarsko in 
Gibina, ob čemer se je v tla položilo tudi del električnega omrežja. Mobilno omrežje je dobro 
dosegljivo, le na določenih mestih je nekoliko slabši signal. 
 
Poleg oskrbe s tekočimi in trdimi fosilnimi gorivi, je pomemben energetski vir potencial lokalnih 
obnovljivih virov. Predvsem so pomembni izraba lesne biomase, sončne energije in vode 
(sončna elektrarna na strehi in kurjava na lesno biomaso v OŠ Janeza Kuharja Razkrižje in ZP 
Razkrižje).  
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VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- prepoznavanje, vrednotenje in ohranjanje krajine kot turistične priložnosti, 
- ureditev turistične poti in drobne infrastrukture, 
- krepi ekološko zavest, etiko in odgovornost do okolja. 

Negativni vplivi: 
- urbanizacija podeželskih območij, 
- fizično onesnaževanje s smetmi izven urbanih območij, 
- primanjkljaj človeškega kapitala (malo mladih prevzemnikov oz. naslednikov kmetij). 

 
1.1.4 Hrup in osvetlitev 
 
Obremenjenost s hrupom na območju destinacije je v največji meri posledica cestnega prometa 
vendar tudi promet po najbolj prometni cesti, okolice hrupno ne obremenjuje nad dovoljenimi 
mejami. Na posameznih območjih, kjer živi in je hrupu izpostavljenih več prebivalcev na raven 
hrupa vplivajo obrtne dejavnosti, gostinska dejavnost, kmetijska mehanizacija, v času gradbenih 
del tudi gradbena mehanizacija. S stališča varstva naravnega in življenjskega okolja pred 
hrupom, onesnaženost ne presega dovoljenih mej. Poudarek je na izvedbi ukrepov zmanjšanja 
emisije hrupa na viru, tudi ob javnih prireditvah, shodih in drugih uporabah zvočnih naprav na 
prostem tako, da si organizatorji pridobijo dovoljenje pristojnega organa. 
 
Ukrepi zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja kot neposrednega ali posrednega vnosa 
umetne svetlobe v okolje so opredeljeni v Lokalnem energetskem konceptu destinacije ter v 
njegovi nadgradnji Akcijskem načrtu za trajnostno energijo destinacije. Destinacija je tudi 
podpisnica ter članica Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo, v kateri 
sodelujejo lokalne in regionalne organizacije iz celotne Evrope in se trudijo za povečanje 
energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije na svojem območju. Eden od 
ciljev je tudi 20 % zmanjšanje emisij CO2 do leta 2020 oziroma v skladu s spremenjenimi 
evropskimi in nacionalnimi strateškimi usmeritvami.  
 
Na podlagi analize (referenčno leto 2007) je bilo ugotovljeno,  da na področju javne razsvetljave 
destinacija presega zahteve iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki 
določa, da poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste in javne površine, omejena na 44,5 
kWh na prebivalca na leto. V letu 2007 je poraba elektrike na prebivalca za javno razsvetljavo v 
destinaciji dosegla kar 83 kWh na prebivalca. Z namenom zmanjšanja svetlobnega 
onesnaževanja okolja zaradi varstva narave, bivalnih prostorov pred bleščanjem, astronomskih 
opazovanj pred nebesnim sijem ter zmanjšanja rabe električne energije, so bili izvedeni ukrepi, 
kot so  zamenjava energetsko potratnih svetilk z varčnimi. Tako so bile v zadnjih letih na cestni 
razsvetljavi zamenjane vse svetilke. Za to razsvetljavo so uporabljene svetilke s svetlobnimi 
energetsko varčnimi viri – LED tehnologije z ustreznimi svetlobno tehničnimi karakteristikami 
za predmetne razmere. Svetilke so razporejene enostransko, medsebojne razdalje so ustrezne 
glede na karakteristiko svetilk in višine stebrov ter so prilagojene razmeram na terenu. 
Dosežena je tudi zahtevana usmerjenost svetlobe, nivo osvetljenosti in omejitev bleščanja. 
Vgrajene svetilke imajo tudi tovarniško nastavljen čas regulacije, ki se izvaja samodejno glede 
na čas. Z omenjeno regulacijo se v primerjavi z klasično svetilko prihrani do 31 % električne 
energije. Vgrajene svetilke tako s 100% močjo delujejo le med 6.00 in 21:00 uro, med 21:00 in 
polnočjo, ter med 4:00 in 6:00 uro delujejo s 70% močjo, med polnočjo in 4:00 pa le s 50% 
močjo. Je pa to zgolj en od ukrepov / aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 pri javni razsvetljavi, 
izvedenih v zadnjem letu. Skupno je bilo z energetsko varčnimi svetilkami opremljenih 194 
svetilk javne razsvetljave, s čimer se sledi težnji po uvedbi enotnega standarda okolju prijaznih 
svetil, ki bodo ustrezala področni zakonodaji. 
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VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- zmanjšanje emisij svetlobnega onesnaževanja, 
- dobra vidnost neba v nočnem času, 
- dvig okoljske ozaveščenosti in manjša poraba energije, 
- manjše vznemirjanje prostoživečih živali zaradi preosvetljenosti. 

Negativni vplivi: 
- občasni helikopterski preleti, 
- onesnaženje zraka zaradi večjega deleža turističnega prometa, 
- poraba energije in nastajanje odpadkov. 

 
1.1.5 Kakovost zraka in promet 
 
Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska merilna mreža postaj 
državne mreže za spremljanje kakovosti zraka, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS  za okolje, in dopolnilne avtomatske merilne mreže, v katerih izvajajo meritve drugi 
izvajalci. Mreža je gostejša na območjih v bližini večjih virov onesnaženosti zraka. Na območju 
destinacije ni stalne merilne postaje in potekajo le občasne meritve onesnaženosti zraka. 
 
Slovenija je po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka za ocenjevanje kakovosti zraka razdeljena na 
dve območji in dve aglomeraciji, ki sta različni za težke kovine in za druga onesnaževala. Za 
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka glede na ravni žveplovega dioksida (SO2), dušikovega 
dioksida (NO2), dušikove okside (CO, O3, C6H6), delce PM10, PM2,5 in benzen, ogljikov monoksid 
ter benzo(a)piren (BaP) se območje destinacije uvršča v celinski (SIC) del, za težke kovine pa v 
območje težkih kovin (SITK).  
 
Destinaciji najbližje merilno mesto je Murska Sobota. Merilno mesto pokriva meritve 
podeželskega/primestnega ozadja. Na to merilno mesto neposredno vplivajo izpusti iz bližnje 
ceste in naselij ter tudi obdelava kmetijskih površin. 
 
Pokazatelj onesnaženosti kakovosti zraka je indeks kakovosti zunanjega zraka, ki vključuje štiri 
onesnaževala: delce MP10, NO2, SO2 in O3. Stopnjo onesnaženosti zraka določa onesnaževalo z 
najvišje izračunanim indeksom. Na podlagi te vrednosti se stanje onesnaženosti zraka v 
destinaciji uvršča v razred nizke onesnaženosti zraka. 
 
Ključni onesnaževalci z delci PM10 so kurjenje lesa, promet, resuspenzija in sekundarni delci. 
Intenziteta onesnaženosti je še posebej zaznavna v zimskem času. Kurjenje lesa in promet 
predstavljajo delce, ki so posledica neposrednih izpustov v zrak. Večina delcev, ki nastane pri 
kurjenju lesa, je posledica uporabe starejših kurilnih naprav v gospodinjstvih. S prometom 
povezujemo delce, ki so posledica izpuha pri izgorevanju goriva. K prometu največ prispeva 
cestni promet, zlasti vozila na dizelsko gorivo. Resuspenzijo predstavljajo delci, ki so se že 
odložili na tla in se nato ponovno dvignejo v zrak. V resuspenziji je veliko cestnega prahu, ki je 
posledica obrabe pnevmatik in zavor v prometu. V večini se pojavlja v poletnih mesecih, ko so 
ceste suhe. Sekundarni delci nastanejo kot posledica kemijskih reakcij amonijaka (kmetijstvo), 
dušikovih oksidov (visoko temperaturni procesi izgorevanja) ter žveplovega dioksida. Izpusti 
posameznih virov so odvisni od letnega časa. Pričakovano je kurjenje lesa prisotno v hladnejših 
mesecih, ko se pojavi potreba po ogrevanju, ob čemer pa so poglavitne še meteorološke 
značilnosti območja, ki so v zimskem času neugodne (temperaturni obrati, šibkejši veter). 
Saharski prah bistveno na onesnaženost kakovosti zraka v območju destinacije ne vpliva. Zaradi 
sončnega obsevanja in temperature zraka na kemijske reakcije, pri katerih nastaja ozon, pa so 
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ravni tega onesnaževanja precej višje poleti. Kljub navedenemu presežene opozorilne vrednosti 
onesnaženosti z ozonom v območju destinacije ni bilo zaznati. 
 
Prav tako ni bilo zaznanih preseženih mejnih vrednosti NO2, prav tako ne kritične letne 
vrednosti NOx za zaščito vegetacije, ki velja za neizpostavljena ruralna mesta, v območje 
katerega se uvršča destinacija. Najnižje ravni NO2 so bile izmerjene v poletnih mesecih, ko so 
vremenske razmere za razredčevanje izpustov ugodnejše. V tem obdobju so bili manjši tudi 
izpusti dušikovih oksidov zaradi zmanjšanega prometa (dopusti, počitnice, večja uporaba koles 
in drugih alternativnih oblik gibanja, pešačenje). Ravni NO2 pa so bile najvišje pozimi, ko je 
ozračje najbolj stabilno in najslabše prevetreno, izpusti pa nekoliko višji kot poleti. Dnevno so 
bile najnižje ravni izmerjene ponoči, čez dan pa višje, še posebej intenzivno zjutraj in popoldne 
zaradi jutranje in popoldanske prometne konice.  Razlika je tudi med delavniki in vikendi, saj je 
med delavniki več intenzivnejšega prometa. 
 
Po ozemlju destinacije potekata dva odseka regionalne ceste prvega reda Stročja vas – Razkrižje 
in Razkrižje - Gibina, ter regionalni cesti tretjega reda Črenšovci – Razkrižje ter Razkrižje – Meja 
R Hrvaška. V destinaciji neposrednega avtocestnega priključka ni (najbližja sta Lipovci in 
Turnišče). V območju destinacije sta dva mejna prehoda (MP Gibina in MP Razkrižje). Slednji je s 
sklepom Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
o obmejnem prometu in sodelovanju odprt za obmejni promet.  
 
V destinaciji je kategoriziranih skupno cca. 32 km občinskih cest.  Avtobusni javni potniški 
promet se odvija na relaciji Razkrižje – Ljutomer, z ostalimi kraji pa avtobusnih povezav ni. 
Parkirni prostori so zagotovljeni, vendar jih je v času večjih prireditev premalo. Ob tem sta 
vezano na promet pomembnejša kazalnika transporta število osebnih avtomobilov, ki sta bila v 
letu 2020 541 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev ter 10,5 letna povprečna starost 
osebnih avtomobilov, ob čemer največji delež predstavljajo osebni avtomobili in traktorji, delež 
pa prispevajo tudi tovornjaki in priklopna vozila. 
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- vzpodbujanje alternativnih oblik gibanja in kolesarjenja, 
- dvig okoljske ozaveščenosti, 
- odlična prometna lega. 

Negativni vplivi: 
- starost osebnih avtomobilov, 
- podnebne spremembe, 
- pomanjkanje sredstev za razvoj infrastrukture. 

 
1.2 Kultura 
 
Na območju destinacije je registriranih 13 enot nepremične kulturne dediščine.  
 
Preglednica 3: EŠD v registru nepremične kulturne dediščine 
EŠD Ime Tip Kategorija Varstvo Opis 
1183 Gibina – Rimsko gomilno 

grobišče 
1 1 Arheološka 

naselbina, 
spomenik 

Gomile so danes izravnane in 
niso več vidne, ohranjeni pa so 
njim pripadajoči rimski žarni 
grobovi. 

1200 Razkrižje – Cerkev Sv. Janeza 
Nepomuka 

3 1 Sakralna stavbna 
dediščina, 
spomenik 

V letih 1778-84 enotno 
grajena enoladijska cerkev s 
stranskimi kapelami s sočasno 
opremo in ornamentalno 
poslikavo iz 1920. Je 
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kvaliteten primer 
poznobaročne klasicistične 
stavbe. 

1202 Gibina – Kamnito razpelo 3 1 Sakralna stavbna 
dediščina, 
spomenik 

Kamniti križ s kamnitim 
Križanim s konca 19. stoletja. 

1207 Razkrižje – Znamenje s Pieta 3 1 Sakralna stavbna 
dediščina, 
spomenik 

Na oglatem stebru v 
zastekljeni niši stoji kipec 
Marije z mrtvim Kristusom v 
naročju. Na kamnitem 
podstavku je zapisana letnica 
1860. 

1235 Razkrižje – Mlin 2 1 Profana stavbna 
dediščina, 
spomenik 

Enonadstropna zidana 
zgradba z ohranjenim 
mlinskim mehanizmom iz 
1922. 

1470 Šafarsko – Prazgodovinska 
naselbina 

1 1 Arheološka 
naselbina, 
spomenik 

Ugotovljeni sledovi neolitske 
naselbine, na njenem 
zahodnem robu je še 30 m 
dolg ostanek nasipa. 

8887 Šprinc – Kapelica 3 1 Sakralna stavbna 
dediščina, 
spomenik 

Neogotska kapelica s 
preprosto profilacijo je 
ljudsko delo s konca 19. 
stoletja. 

20001 Veščica – Mejni kamen št. 22 2 2 Profana stavbna 
dediščina, 
varovana v 
prostorskih 
aktih 

Približno meter visok 
spomenik na mestu, kjer je v 
prvi polovici 19. stol. potekala 
meja med obema deloma 
monarhije. Mejnik je dobro 
ohranjen, z razvidnim 
napisom FP 22. 

20002 Veščica – Mejni kamen št. 5 2 2 Profana stavbna 
dediščina, 
varovana v 
prostorskih 
aktih 

Mejni kamen iz druge polovice 
17. stoletja, postavljen za časa 
vladavine Leopolda I., je 
kasneje predstavljal mejo med 
avstrijskim in ogrskim delom 
monarhije. Mejnik, poraščen z 
mahom, je dobro ohranjen. 

20008 Gibina – Vaška kapela 3 2 Sakralna stavbna 
dediščina, 
varovana v 
prostorskih 
aktih 

Neogotska kapela s strešnim 
stolpičem je postavljena na 
mestu znamenja iz leta 1798. 
V njej je vzidan kamen z 
letnico znamenja. Zgrajena 
1924, obnovljena 1994. 

20044 Razkrižje – Lesjakova 
kapelica 

3 2 Sakralna stavbna 
dediščina, 
varovana v 
prostorskih 
aktih 

Neogotska kapelica odprtega 
tipa z letnico nastanka 1946 
na železni kovani ograji. 

20984 Razkrižje – Horvatova 
kovačija 

2 2 Profana stavbna 
dediščina, 
varovana v 
prostorskih 
aktih 

Pri Horvatovih že od 1850 
deluje kovačija z vsem 
ohranjenim kovaškim orodjem 
in ognjiščem. Je ena redkih 
kovačij, ki se je ohranila v tem 
kraju. Čeprav kovačija nima 
več obrtniškega značaja, 
lastnik občasno prireja 
kovaške delavnice. 

23685 Razkrižje – Župnišče 2 2 Profana stavbna 
dediščina, 
varovana v 

Leta 1929 zgrajeno 
enonadstropno župnišče s 
historicistično okrašenimi 
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prostorskih 
aktih 

fasadami in opečno streho. 

30145 Pristava – Arheološko 
območje Kamlji 

  Arheološka 
naselbina 

Gre za območje povečanega 
arheološkega potenciala glede 
na najdbi odlomka 
rimskodobne lončenine in 
kosa ožgane gline (ekstenzivni 
terenski pregled 2014).  

 
Z odlokom so bile v letu 2021 kot kulturni spomenik lokalnega pomena v destinaciji razglašene 
naslednje enote dediščine: arheološka najdišča EŠD 1470, stavbe EŠD1200, 20984 in 1235, 
spominski objekti in kraji EŠD 1202, ter drugi objekti in naprave EŠD 20002 in 20001. 
 
V območju destinacije se nahaja tudi več enot dediščine, ki so tako ali drugače povezane z 
dediščino destinacije, vendar niso neposredno varovane. Takšna so memorialna dediščina: 
Spominska obeležja osamosvojitvene vojne, spominska obeležja 2. svetovne vojne pri Škrlečevih 
in na pokopališču, Mejni kamni, Spominska plošča Policijskega veteranskega društva Sever za 
Pomurje na osnovni šoli, Spominska razstava skladatelja Janeza Kuharja v osnovni šoli, 
vrtnoarhitekturna dediščina: Šafarov zdenec, Drevored miru in prijateljstva v Zavirju, Gozdna 
učna pot, naselbinska dediščina: pešpot v Razkriškem kotu, kulturna krajina: Ivaje, Pozdrav 
jeseni, Kres, Ftičekovo gostuvaje, Božična noč, zgodovinska krajina: t.i. Ulica muzejev, ostalo: 
Potočni mlin, Zdravilne energijske točke, Gozdna učna pot, Po poteh bobra, Ivanov izvir, 
razkriški mlinci. 
 
Destinacija je bila zaradi svoje lege in izpostavljenosti v zgodovini tarča jezikovne, državljanske 
in osamosvojitvene vojne in za uspešno zoperstavitev napadalcem na našo komaj rojeno državo 
je prvi občinski svet takrat novo nastale destinacije, 28. junij razglasil za občinski praznik. Vsako 
leto ob občinskem prazniku destinacije se izvede poklon ob spominskih obeležjih. 
 
Slika 4: Spominska obeležja v destinaciji 
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Domneva se, da so na območju destinacije bili aktivni tudi Celjski grofje in da so nad sotočjem 
Mure in Ščavnice postavili kaštel (dvorec), ki je bil sezidan iz kamenja in krit s slamo. Bil je 
nekoliko večji od današnje stanovanjske hiše, obdajalo pa ga je več ha zemljišč. Zemljo so 
obdelovali »šafarji« (nemško ime za poljedelske delavce, ki so kot nagrado za delo pri 
veleposestniku dobili hišo in nekaj obdelovalne zemlje), ki so bili naseljeni v bližini. Iz besede 
šafar domnevno izhaja tudi ime naselja Šafarsko. Leta 1917 so dvorec porušili, zidovje kaštela in 
gospodarskih poslopij pa uporabili kot gradbeni material. Danes so od dvorca ostali le še 
temelji, ki so prekriti z zemljo in porasli s travo in ostanek vodnjaka, ki pa je zasipan. Ohranjena 
pa je še grajska pristava, na kateri je tudi t.i. Šafarov zdenec.   
 
Šafarov zdenec je bil leta 2001 obnovljen v okviru projekta obnove slovenskih krajevnih 
vodnjakov. Vodnjak se nahaja v središču Šafarskega. Kdaj je bil vodnjak zgrajen ni mogoče 
ugotoviti, predvideva se, da je bil v uporabi že v času dvorca Kaštel. Stal naj bi na grajski pristavi 
dvorca, ker pa je bil lociran ob cesti, se domneva, da je bil namenjen uporabi vsega prebivalstva 
območja. Vodnjak je poimenovan po grofu Šafaru in z narečnim imenom »zdenec«, ki pomeni 
studenec. V letu 2001 je bil vodnjak celovito obnovljen in povrnjen mu je bil videz izpred stotih 
let. Vodnjak je ponovno prevzel svojo nekdanjo javno funkcijo, čeprav ne v povsem taki obliki, 
kot jo je imel nekoč, ko je bil življenjskega pomena za okoliško prebivalstvo. Popestril je vaško 
jedro v estetskem smislu, voda iz njega pa je na voljo tako krajanom (kot rezervni vir zdrave 
pitne vode), kot tudi turistom in drugim obiskovalcem. 
 
Slika 5: Šafarov zdenec, razkriške pogačice 

   
 
V Zavirju je bilo kot simbol prijateljstva in spomina na pomembne osebnosti destinacije in                    
v sklopu Comenius srečanja partnerskih šol (2012, Pokrajina znotraj nas – pokrajina tam zunaj) 
zasajen drevored miru in prijateljstva. Drevored obsega 15 lip in 6 drugih dreves. 
 
Poleg že tradicionalnih prireditev z ljudsko izročilno vsebino Božična noč, Mednarodni dan 
maternega jezika, Pomlad v prleških goricah, Ivaje, Pozdrav jezeni, obsega bogata prireditvena 
dejavnost tudi druge aktivnosti kot so Dan za spremembe, Noč knjige, ipd.  Destinacija pa je                   
v letu 2018 prvič obeležila tudi mednarodni dan bobra. Bober namreč s svojo aktivnostjo v 
vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki 
kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru, ter izvrsten 
»okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačno. 
Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili. Z namenom 
informiranja in seznanjanja javnosti o izzivih, ki jih predstavlja življenje skupaj z bobrom,                         
v nadaljnjih letih ta dan obeleži osnovna šola kot del učnega procesa. 
 
Med mnogimi običaji, šegami in navadami, ki tako ali drugače zaznamujejo destinacijo, je 
posebnost tudi peka in pobiranje pogačic ob valentinovem. Valentinovo je v 90. letih 20. stoletja, 
natančneje z letom 1989, v Sloveniji dobilo novo vsebino, ki je bila pred tem neznana. Na 
nekaterih območjih so vzporedno poznali tudi druge oblike praznovanja, znane iz ljudskega 
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izročila. Tak običaj je npr. Ftičekovo gostuvaje (Valentinovo – dan ko se ptički ženijo). Običaj 
temelji na krajevnem ljudskem izročilu in ima pravzaprav neposredno povezavo z čaščenjem 
narave, saj opozarja čim več ljudi na bogastvo ptic v naravi in na-to da so le-te bolj potrebne 
človekovega varstva in pomoči. Običaj veleva, da običajno dan pred valentinovim ženske spečejo 
pecivo iz sladkega ali slanega kvašenega testa, ki ga oblikujejo v spletene pogačice, srčke in 
ftičke, tako da jih otroci ne vidijo, nato pa pogačice spretno skrijejo na več mestih. Ženske zunaj 
hiše nastavijo tudi sestavine, ki jih bodo ptički potrebovali  za peko pogačic.  Naslednje jutro, da 
valentinovo, nastavljene pogačice, npr. v šotorih, okenskih policah, butarah šibja, ipd. otroci 
grejo iskat in pobirat pogačice, jih spravljajo v pletene košarice. In še nekaj ne značilnega, ob 
porokah jih delijo svatom, ko jim pripenjajo pušeljček, v prozornih vrečkah po pet ali šest 
pogačic pa jih po poroki v cerkvi delijo svatom, prav tako vsakega svata pričaka pogačica tudi na 
krožniku. Pogosto so tudi predmet darovanja med poročno mašo.  

 
V destinaciji so obiskovalcem pogačice ponujene ob ogledu bisera naravne dediščine Ivanovega 
izvira. Tudi s tem izvirom obstaja ljudsko verovanje. 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. Pri izvajanju 
prikazov ljudskih verovanj je najbolj aktivno Turistično narodopisno društvo Razkrižje. 
 
Iz destinacije izhajajo tudi Plesi iz Razkrižja in okolice. Plesi so bili zapisani v krajih občine 
Razkrižje (Razkrižje, Šafarsko, Veščica, Gibina, Šprinc, Kopriva) in Globoki. Plesi živijo prek 
folklornih skupin, ki jih uvrščajo v svoje plesne programe. Glede na to, da je v Sloveniji trenutno 
cca 500 folklornih skupin (otroških in odraslih), lahko trdimo, da razkriški plesi živijo na 
celotnem slovenskem območju ter tudi zunaj meja, saj so folklorne skupine naših zamejcev in 
izseljencev tudi ohranjevalke teh plesov. Pleše jih tudi domača Folklorna skupina Kulturno 
umetniškega društva Razkrižje.  
 
Z vsebinskimi programi, ki povezujejo lokalno prebivalstvo in ustanove, organizacije, društva, 
prostovoljce, destinacija tako razvija turistične programe, ki temeljijo na zgodovinskih dejstvih 
in/ali pripovedih. Društva, ki jih je v destinaciji skupno registriranih 10, se vsako po svojih 
dejavnostih in priložnostih vključuje v turistično dejavnost destinacije. 
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- ohranitev in zaščita kulturne dediščine, 
- krepitev lokalne identitete in vrednot, 
- sodelovanje lokalnega prebivalstva pri ustvarjanju turistične ponudbe, 
- dvig ozaveščenosti o pomenu dediščine, 
- izvirnost turistične ponudbe, 
- razvoj drobne domače obrti. 

Negativni vplivi: 
- nepovezanost in prilagajanje posameznih vsebin zahtevam turizma, 
- negativen odnos posameznikov. 

 

1.2 Socialno-ekonomski in sociokulturni viri 

1.3.1 Lokalno prebivalstvo 
 
Destinacija je statistično gledano del Pomurske statistične regije. Je tudi del območja nekdanje 
komune Ljutomer, od katere se je 1998 odcepila ter postala samostojna občina. Po 
administrativni regionalizaciji sovpada v območje Upravne enote Ljutomer. Po površini se med 
slovenskimi občinami uvršča na 209. mesto. Po statističnih podatkih je v letu 2021 v destinaciji 
živelo 1.265 oseb, od tega 646 moških in 619 žensk. Ob pregledu prebivalstva v zadnjih desetih 
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letih, se je število prebivalcev zmanjšalo za kar 77 oseb. Za tako majhno območje, kot je 
destinacija, to ni zanemarljiva številka, temveč vzbuja skrb in velik izziv za prihodnji razvoj, 
kljub temu da naravni in selitveni prirast v zadnjem desetletju vseskozi variirata tako pozitivno 
kot negativno.  
 
Preglednica 4: Število prebivalcev destinacije v obdobju 2012 – 2021 
Število 
prebivalcev 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
1342 1336 1286 1301 1293 1281 1274 1265 1277 1265 

 
Moški 668 671 653 665 653 645 652 652 655 646 
Ženske 674 665 633 636 640 636 622 613 622 619 

Povprečna starost je bila v prvem polletju 2021 45,3 let,  kar je več od slovenskega povprečja. 
Povprečna starost se je tudi v primerjavi z analizo izpred treh let povišala za več kot eno leto. 
 
Med prebivalci destinacije je bilo število najstarejših večje od števila najmlajših: na 187 oseb, 
starih 0–14 let, je prebivalo 293 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost 
indeksa staranja (156,7) za to destinacijo višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo 
(138,7). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te destinacije dviga v povprečju 
hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za 
ženske (187,6) v destinaciji višja od indeksa staranja za moške (128,6). V destinaciji je bilo med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več (30 %), kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let 
(14,4 %); pri moških je bila slika podobna (19,5 % : 15,2 %). 
 
V občini deluje 1 vrtec. V šolskem letu 2019/2020 so Vrtec Razkrižje obiskovali otroci stari od 

11 mesecev do šestih let, razporejeni v tri oddelke. Ob koncu šolskega leta je bilo vključenih 43 

otrok.  Prvi razred je v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo 10 otrok. V šolskem letu 2020/2021 

je bilo v treh oddelkih vključenih 8 (heterogeni oddelek 1-3), 17 (kombinirani oddelek 2-5) in 

18 (homogeni oddelek 4-6) otrok, skupaj 44 otrok. V prvi razred osnovne šole je v šolskem letu 

2020/2021 bilo prav tako vključenih 10 otrok. 

 

V šolskem letu 2021/2022 sta v Vrtcu Razkrižje en kombinirani oddelek in dva heterogena 
oddelka in sicer: mlajši heterogeni oddelek 1-3 let starosti 12 otrok, kombinirani oddelek 2-4 let 
starosti 17 otrok in heterogeni oddelek 4-6 let starosti 10 otrok, skupaj 39 otrok. V vrtec je na 
dan 1. 9. 2021 vpisanih 34 otrok (11 otrok 1. starostnega obdobja in 23 otrok 2. starostnega 
obdobja. S 1. 12. 2021 naj bi se v vrtec vključil še 1 otrok, s 1. 1. 2022 še 2 otroka in do konca 
šolskega leta še 2 otroka, ki so evidenčno vpisani – starši so oddali vpisnice. 
 
V edini osnovni šoli (Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje) se je v šolskem letu 2020/2021 
izobraževalo 108 učencev, ob čemer je bilo v povprečju 12 učencev na oddelek/razred. Različne 
srednje šole je obiskovalo 43 dijakov. V povprečju so v srednješolsko izobraževanje letno 
vključene tudi 3 odrasle osebe.  
 
V destinaciji je bilo skupno 31 študentov, od tega 2 na višje strokovnem programu, 6 
visokošolskem strokovnem programu (1. bolonjska stopnja), 8 na visokošolskem 
univerzitetnem programu (1. bolonjska stopnja), 4 na magistrskem programu (2. bolonjska 
stopnja) – enovito magistrsko, 8 na magistrskem (2. bolonjska stopnja) – po končani 1. bolonjski 
stopnji) in 3 na doktorskem programu (3. bolonjska stopnja). Skupno je bilo v letu 2020 8 
diplomantov. 
 
V letu 2021 je bilo delovno aktivnih 474 zaposlenih in samozaposlenih oseb, od tega 36 % 
delovno aktivnih v matični destinaciji. V primerjavi z analizo izpred treh let se je ta odstotek 
znižal za pet odstotnih točk, kar ni malo. Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno 
sposobnim prebivalstvom) je bilo v letu 2021 približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih 

https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoIndeks
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=IzobrazevanjeUcenci
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=IzobrazevanjeDijaki
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oseb (tj. delovno aktivnih). Med aktivnim prebivalstvom destinacije je bilo v povprečju 11 % 
registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (9,2 %). Med brezposelnimi je 
več moških kot žensk (torej obratna situacija kot pred tremi leti). Povprečna mesečna bruto 
plača na osebo  je v letu 2021 znašala 1916,64 EUR, povprečna mesečna neto plača pa 1.250,50 
EUR. 
 
Po popisu prebivalstva 2002 se je narodnostno za Slovence opredelilo 85 % vseh prebivalcev 
destinacije, preostali pa so se narodnostno opredelili za druge ali se narodno niso opredelili. 
Priseljevanje tujih državljanov (drugih narodnosti) je v zadnjem času vse bom zaznavno. V letu 
2021 (po stanju 1. 1. 2021) je bilo v destinaciji med 1265 prebivalci 1226 državljanov Republike 
Slovenije in 39 tujih državljanov, kar predstavlja 3,1 % v strukturi prebivalstva destinacije.  Gre 
pa za državljane držav članic EU, drugih evropskih držav in ostalih držav. 
 
Zanimiv podatek je tudi, da je destinacijo obiskalo skoraj dvakrat več obiskovalcev kot jih v 
destinaciji dejansko živi. Prevladovali so domači obiskovalci, število tujih pa se povečuje iz leta v 
leto.  
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- povečanje dohodka in izboljšanje blaginje, 
- krepitev lokalne zavesti in skupnosti nasploh, 
- prebivalci = prostovoljci = ponudniki = turistična ponudba, 
- trajnostno naravnani programi z lokalnimi viri, 
- krepitev miru, kot posledica novih poznanstev, znanja in razumevanja drugih kultur in 

običajev, ob čemer se zmanjšujejo tudi predsodki, 
- ugodni socialni učinki – višja lokalna zaposljivost pomeni tudi višji življenjski standard, 

koristi od zgrajene infrastrukture, povečujejo se vezi in varnost, ipd.). 
Negativni vplivi: 

- spori, nesoglasja in vznemirjenost med posamezniki, 
- velika pričakovanja glede materialnega zaslužka in neupoštevanje trajnostne koristi, 
- ekonomska neenakost, 
- pojav vandalizma,  
- odhodi na delo v druge destinacije, 
- ekonomska neenakost, občutek manjvrednosti, podrejenosti,  
- odtekanje turistične potrošnje izven destinacije, 
- visoki stroški infrastrukture, 
- sezonska narava obiskov destinacije, 
- imitiranje življenjskega stila turistov. 

 
1.3.2 Zasebni sektor in lokalno gospodarstvo 
 
V destinaciji ni tradicije povezane s ponudbo nastanitvenih dejavnosti, vendar se kažejo premiki 
v tej smeri. V letu 2021 je bilo mogoče v destinaciji prenočiti v štirih nastanitvenih objektih.                   
 
Preglednica 5: Nastanitveni objekti v destinaciji 
Nastanitveni objekt Lokacija Število ležišč Več informacij 
Slomškov mlin Razkrižje 30 10 Facebook/Booking  | Mill House Apartment and 

Camping 
 

https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
https://www.stat.si/obcine/sl/2016/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaPlaceIndeks
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Turistična kmetija 
Dervarič 

Kopriva 17 11 Facebook/Booking  | Turistična kmetija Dervarič 
 

 
 
www.turisticna-kmetija-dervaric.com 
 

Apartma Zemljanka Šafarsko 
10B 

2 Facebook/Booking  | Apartma Zemljanka - Earth 
House 
 

 
 

Kmečka hiša Srnec Gibina 38 4 http://www.razkrizje.si/wp-
content/uploads/2016/01/KME%C4%8CKA-
HI%C5%A0A-SRNEC.pdf 
 

 
 
Gostinska ponudba je v destinaciji dobro zastopana, ponudba je pestra in usmerjena k različnim 
ciljnim skupinam (lokalno prebivalstvo, obiskovalci). Poudarek je tudi na pripravi lokalne, 
tradicionalne hrane. 
Gostilne in turistične kmetije v destinaciji so: 

- Gostilna Na gmajni, Razkrižje, 
- Gostilna Marinka, Veščica, 
- Turistična kmetija Dervarič, Kopriva. 

 
Vinogradniške kmetije in bari v destinaciji so: 

- Vinogradniška kmetija Krampač, Kopriva, 
- Turistična kmetija Dervarič, Kopriva, 
- Kmetija Žižek, Šafarsko, 
- Bar Stari pil, Gibina, 
- Kava bar Lovec, Veščica, 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.turisticna-kmetija-dervaric.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iiKtbiNruXlQOeBbA3fJ7bES9sE0reyxhjHnTSdHkS36RRiK72UVM4-E&h=AT3TU-JA_TO92JadyR4dBXIp80n9sC2UpFr3tuV3knW_VHYVCIGYUB_OZJXCOzM1bQiAIBBkeaSjEQfvWmcY5vuiZv0pM45FJvYQ-jrxbhMIOPAMiukBxh3tdBi1_6pFNFQIAg
http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2016/01/KME%C4%8CKA-HI%C5%A0A-SRNEC.pdf
http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2016/01/KME%C4%8CKA-HI%C5%A0A-SRNEC.pdf
http://www.razkrizje.si/wp-content/uploads/2016/01/KME%C4%8CKA-HI%C5%A0A-SRNEC.pdf


Š a f a r s k o ,  f e b r u a r  2 0 2 2   |   S t r a n  23 | 32 

 

- Kava bar Viola, Šafarsko, 
- Bar Smole, Razkrižje. 

 
Drugi ponudniki gastronomskih posebnosti v destinaciji so: 

- Turistično narodopisno društvo Razkrižje, Šafarsko, 
- Društvo za ohranitev kulturne dediščine NAŠA DEDIŠČINA, Šafarsko, 
- Družina Makovec, Šafarsko, 
- Kmetija Fortner, Šafarsko, 
- Kmetija Žižek, Šafarsko, 
- Družina Tivadar, Gibina, 
- Oljarna Zanjkovič, Gibina. 

 
Ponudba dejavnosti povezanih s turizmom se razvija vzporedno s povečevanjem obiska. 
Različne zbirke starodavnih obrti, muzejska dejavnost kovaštva, vaško ogledni vrt, ogledi 
kmetij, pohodništvo, so vseskozi povezani z gastronomijo. Najbolj aktivno v območju destinacije 
na tem področju deluje Turistično narodopisno društvo Razkrižje, ki je povezovalec vseh 
turističnih priložnosti destinacije. Ključno pri tem je tudi lokalno gospodarstvo, ki ga sestavljajo 
predvsem mikro podjetja, isc. 6 delujočih družb z omejeno odgovornostjo, 45 samostojnih 
podjetnikov in 3 nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. K razvoju lokalnega gospodarstva pa 
prispeva tudi 10 društev, 2 javni instituciji in 1 zasebna ambulanta družinske medicine.  
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- konstantno povezovanje in vključevanje novih ponudnikov v turistično ponudbo, 
- večje zanimanje za podjetništvo in majhne obrti, 
- razvoj novih in inovativnih pristopov, 
- prebivalci = prostovoljci = ponudniki = turistična ponudba, 
- trajnostno naravnani programi z lokalnimi viri. 

Negativni vplivi: 
- neusklajena in premalo prepoznavna promocija destinacije. 

 
1.3.3 Javni sektor 
 
Destinacija razume trajnostni razvoj, razvoj namenjen lokalnemu prebivalstvu in razvoj turizma 
kot enega izmed orodij za doseganje večjega blagostanja lokalnega prebivalstva. Zato javni 
sektor naložbe v infrastrukturo izvaja v prvi vrsti za zadovoljevanje potreb lokalnega 
prebivalstva (prometna, okoljska, izobraževalna, zdravstvena, oskrbna infrastruktura), ki služi 
tudi razvoju turističnih dejavnosti. Vsi vložki javnega sektorja v infrastrukturo so podrobneje 
predstavljeni na www.razkrizje.si.  
 
Turistični obisk je v večji meri omejen na enodnevne goste, kar povečuje potrebo po urejanju 
parkirnih in kamping površin z sodobno polnilno opremo, ki jo zahtevajo novejša prevozna 
sredstva. V destinaciji pa se spodbujajo predvsem lastne gibalne dejavnosti, kot so pešačenje, 
tek in kolesarstvo. Tako je na Razkrižju pri ponudniku Simply Cycling Slovenia (Slomškov mlin) 
mogoča izposoja koles in opreme ter pestra izbira kolesarskih počitnic, izletov tekmovalnih in 
dobrodelnih voženj, ipd.  Dnevno turistično ponudbo koordinira TIC Razkrižje. Skozi leto pa so v 
organizaciji društev in javnih institucij v destinaciji organizirani tudi večji pohodi, eden takšnih 
je tradicionalni pohod Pomlad v prleških goricah - Dan odprtih kleti in veselih ljudi. 
 
VPLIVI TURIZMA: 
Pozitivni vplivi: 

- zagotovljena osnovna potrebna infrastruktura, 
- finančni in fizični prispevek javnega sektorja. 

http://www.razkrizje.si/
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Negativni vplivi: 
- pomanjkanje sredstev za večja vlaganja, 
- omejitve na varovanih območjih. 

 
2. del: Razvoj, ki vpliva na turizem destinacije 
  
2.1 Okoljska tveganja  
 
Destinacija obvladuje tveganja v skladu z Občinskim programom varnosti Občine Razkrižje in 
načrtov zaščite in reševanja. Nadzor na terenu vršijo inšpekcijska služba in redarji skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo.  
 
V destinaciji ni večjih industrijskih objektov, ki bi znatno onesnaževali okolje. Največje okoljsko 
tveganje predstavlja kmetijstvo, vendar velika površina varovanih območij narave ohranja 
biotsko raznovrstnost in omejuje porabo različnih fitofarmacevtskih sredstev z nevarno 
kemično sestavo. Viri pitne vode so ogroženi predvsem zaradi zastrupitve, obilnega deževja ali 
nepredvidenih vremenskih pojavov. Na območju destinacije predstavlja tveganje tudi plinovod, 
ki prečka destinacijo na skrajnem severu.  
 
Za izboljšanje kvalitete okolja je bilo skoraj na celotnem območju destinacije v obdobju 2007 – 
2014 zgrajeno omrežje fekalne kanalizacije z biološko čistilno napravo za 2050 PE.  
Poglavitnega pomena za destinacijo je tudi, da se izgradnja omrežij fekalne kanalizacije vrši tudi 
v sosednjih območjih ter s tem zmanjšuje tveganje nadaljnjega onesnaženja vodotoka Ščavnica. 
Tveganje pa še vedno predstavljajo greznice, ki lahko prepuščajo, ter izpusti fekalnih vod na t.i. 
črnih lisah.  
 
Verjetnost okoljskih tveganj je večja v poletnih mesecih. Prvi v vrsti onesnaževalcev so to 
posamezniki, ki v naravno okolje odlagajo nevarne odpadke in odpadni gradbeni material, 
nadalje so to obiskovalci, ki za sabo ne pospravijo smeti in le-te brez vesti odvržejo v naravo, 
nezavedajoč se, kako s tem škodujejo naravi. Kot naslednji onesnaževalci so vozniki motornih 
vozil, predvsem vozniki neregistriranih motornih koles in dvokolesnikov, ki nekontrolirano 
izbirajo lokacijo vožnje in s tem prekomerno obremenjujejo in uničujejo okolje s hrupom ter 
uničevanjem življenjskega prostora živali in rastlin.  
 
V zadnjem času so eden večjih onesnaževalcev tudi lokalna neurja, ko zaradi naraslih in deročih 
voda ter močnega vetra prihaja do mnogih poškodovanj premoženja, ljudi in naravnega okolja, 
sanacija pa dolgotrajna in draga. Potencialna nevarnost v okolju so tudi podirajoči se objekti, za 
katere lastniki ne poskrbijo. 
 
Vsekakor je z ukrepi potrebno ustrezno zaščititi gozdove, turistično pot, naravne znamenitosti 
in kulturno dediščino na območju destinacije, vendar je ob tem nujno potrebno najprej varovati 
življenja.  Potrebno je stremeti  k večji okoljski ozaveščenosti ter priložnostih krožnega 
gospodarstva, predvsem na ravni gospodinjstev. Še naprej je potrebno vršiti nadzor 
inšpekcijskih in redarskih služb in ozaveščati o posledicah, ki jih človekovo ravnanje pušča v 
okolju.  
 

2.2 Nevarnost naravnih nesreč  
 
Nevarnost naravne nesreče v destinaciji predstavljajo potres, poplava, jedrska nesreča, suša, 
toča z neurjem in požar.  
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Zaradi podnebnih sprememb se povečuje možnost ekstremnih padavin, ki lahko povzročijo 
večje poplave zaradi hudourniškega značaja vodne mreže v destinaciji. Zaradi geološke sestave 
tal je predvsem višje dvignjen predel destinacije ogrožen zaradi plazenja. Glede potresne 
intenzitete se destinacija uvršča v potresni razred 3 (velika stopnja ogroženosti). V destinaciji je 
pričakovati potrese intenzitete VII. EMS, ki lahko povzročijo večjo materialno škodo in 
povzročijo strah med prebivalci.  
 
Poplave vplivajo na spremembe urejanja okolja. Tako so izdelani obrambni nasipi na reki Muri.  
Do poplav največkrat pride zaradi naraščanja vodostaja Mure in Ščavnice. Še posebej je nevaren 
porast vodostaja Mure, ki zapre Ščavnici odtok, tako, da se posledično zaradi tega dvigne tudi 
vodostaj Ščavnice. Zemeljske pregrade se lahko porušijo predvsem zaradi prelivanja visokih 
voda in erozije kot posledice. Ob poplavi so največkrat prizadeti objekti in kmetijske površine, 
kljub izvedenim ukrepom varstva pa občasno prizadenejo tudi nižinska naselja v destinaciji 
(Veščica, Razkrižje). Ogroženih je cca 42 objektov, od tega 29 stanovanjskih objektov. Ogroženih 
je cca 70 prebivalcev. Z ustrezno protipoplavno zaščito (nasipi, prepusti) se nevarnost poplav 
zmanjšuje. 
 
Ščavnica je bila zaradi poplavne ogroženosti že pred desetletji regulirana, ob njej pa so zgrajeni 
tudi obrambni nasipi, delno tudi ob Muri, ki ščitijo poljedelske površine. Ti so do sedaj dokaj 
dobro opravili svojo nalogo, saj doslej niso bile ogrožene stanovanjske stavbe in gospodarska 
poslopja ali življenja ljudi. Na precej širokem poplavnem območju pa so vsakih nekaj let 
poplavljeni obmurski gozdovi, kar večje direktne škode ne povzroča. Poplavljene so običajno 
tudi poljedelske površine, kar pa, v odvisnosti od obdobja, v katerem pride do poplave, povzroča 
lastnikom tudi večjo škodo.  
 
Doslej nasipi niso popustili, so solidno vzdrževani, zabeleženih pa je bilo nekaj nelegalnih 
posegov, ko so kmetje orali njive praktično v nasip. Z tanjšanjem in nižanjem nasipa pa bi lahko 
prišlo do nepredvidene nevarnosti. V takšnem primeru lahko popusti pod velikim pritiskom 
vodne mase.  
 
Reka Mura spada v snežni rečni režim. Za ta režim sta značilna po en maksimum in en minimum 
letno. Po tem režimu ima reka Mura največ vode od aprila do konca maja. V primeru istočasnega 
povišanja vodostajev reke Mure in Ščavnice pride do povratnega učinka kar povzroča poplave 
na območju občine Razkrižje. Občino Razkrižje lahko prizadenejo letne poplave. 
 
Možen obseg poplav na območju Občine Razkrižje je na vodotokih kot sledi:  

- MURA: Mura izvira v avstrijskih Nizkih Turah, v pogorju Velikega Kleka (nem. 
Grossglockner) na nadmorski višini 1898 m. Dolžina reke Mure v Sloveniji znaša 98 km. 
Dolžina reke Mure skozi Občino Razkrižje pa znaša cca 2 km. Med Gibino in Dekanovcem 
izmenjaje po slovenskem in hrvaškem ozemlju teče 33 km. Le 10 % celotnega porečja 
Mure sodi k Sloveniji. Povprečna gostota porečja je 1,48 km/km2 (pomursko povprečje 
1,60 km/km2). Na območju destinacije so poplavne površine ob levem in desnem bregu 
Mure v širini od 300 do 1.000 m, izjemoma ponekod do 1.500 m. Struga reke prevaja 
pretok 650 – 750 m3/s. Če so pretoki večji, se voda razlije po inundacijskem območju, ki 
je zaključeno z visokovodnimi nasipi, kateri bi naj zagotavljali varnost ob 100-letni vodi. 
V tem okviru je ogrožena tudi destinacija, isc. najbolj ogrožen del je poplavno področje 
ob reki Muri in sotočju Ščavnice in Mure, ki ni naseljeno, sledijo pa mu stanovanjska in 
gospodarska poslopja ob reki Ščavnici v naseljih Veščica in Razkrižje.  

- ŠČAVNICA: Je desni pritok Mure in največji vodotok Vzhodnih Slovenskih goric. Izvira v 
severnem delu Slovenskih goric ob naselju Zgornja Velka na višini 360 m, v Muro pa se 
izliva pri naselju Gibina na višini 175 m. V spodnjem toku, vzhodno od Ljutomera vstopi 
v širšo Mursko ravnino, kjer je bila zaradi poplavljanja in nasipavanja Mure potisnjena 
povsem ob vznožje gričevja. Tudi gostota vodnega omrežja Ščavnice (1,52 km/km2) je 
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nižja o pomurskega povprečja, njen relativni strmec pa znaša 3,3 m/km (‰). Izlivni 
odsek Ščavnice je pod vplivom visokih voda Mure. Poplavna ogroženost zaradi nastopa 
visokih voda reke Ščavnice se je močno zmanjšala z akumulacijo Gajševci in suhim 
zadrževalnikom Bolehnečici. Kritični vodostaj v akumulaciji Gajševci je, ko voda doseže 
višino kote 184,50 cm. V primeru porušitve nasipa na Gajševskem jezeru bi bila 
poplavljena tudi naselja v destinaciji (Veščica, Razkrižje).  

 
Pri reki Muri in Ščavnici v Občini Razkrižje poznamo fazo naraščanja vodotokov, ki obsega 
polnjenje korita vodotoka in visokovodnih nasipov ter fazo poplav, ki obsega fazo prelivanja 
obrežja oz. visokovodnih nasipov na vodotokih. Naraščanje vodotokov je ciklično in se dogaja 
letno na reki Ščavnici in Muri in je vezano za pomladne in jesenske padavine. Poplave ogrožajo 
kmetijske površine in naselja Veščica in Razkrižje ter cestno povezavo s Srednjo Bistrico. 
Območje destinacije najbolj ogrožajo letne poplave. Te se pojavljajo kot 15 letne vode. Nastopijo 
zaradi istočasnega hitrega naraščanja reke Ščavnice in Mure in dolgotrajnih padavin. 
 
Pri ljudeh poplave lahko povzročajo najrazličnejše poškodbe. Te nastanejo zaradi odnašanja 
predmetov narasle vode. Pri tem lahko pride do poškodovanja ljudi.  Zgradbe se prepojijo z 
vodo. Zaradi tega so nezdrave za bivanje. Hkrati pa na njih nastanejo poškodbe kot so 
odstopanje ometov, sesedanje terena in pokanje zgradb idr. Na okolje imajo poplave več 
učinkov. Pri naraslih rekah pride do poškodb mostov, zatrpanja propustov pod cestami, 
poškodovanje cest, hkrati pa poškoduje vodotoke, ki lahko posredno ogrožajo bližnje objekte. 
Na kmetijskih površinah poškoduje posevke zaradi odnašanja zemlje hkrati pa ob upadanju 
vodotokov odlaga mulj in razni odpadni material na te površine.  
 
Občina se nahaja na notranjo-mejnem odseku reke Mure, reka Ščavnica pa se na Gibini izliva v 
reko Muro. Struga reke Mure na tem delu prevaja pretok 650 – 750m3/s. Če so pretoki večji, se 
voda razlije po inundacijskem območju, ki je zaključeno z visokovodnimi nasipi.  
 
Reka Mura je varovana z visokovodnimi nasipi in naravnimi visokovodnimi terasami. Nasipi so 
zgrajeni za obrambo pred 100 - letnimi povratnimi vodami z varnostno višino + 80 cm. Kritične 
točke poplavljanja predstavljajo tudi propusti v nasipih, če se pravočasno pri porastu vode reke 
Mure ne zaprejo ali če ne delujejo (zamašitev). Zaradi posedanja, erozije nasipov, zaraščenosti 
ipd. od časa gradnje do danes je ocenjena sedanja poplavna varnost na 30 – 50 letne vode.  
 
Ob poplavah lahko pride do različnih verižnih nesreč, kot so rušenja vodnih objektov (leseni 
mostovi čez reko Ščavnico), preplavitve, zablatenje in zamuljenje površin, nenadzorovano 
uhajanje nevarnih snovi v okolje (del Razkrižja ob zalitju kleti) ter poškodbe infrastrukture 
(Slomškov mlin). Zaradi verižnih nesreč lahko pride ob poplavah do dodatnega poškodovanja 
objektov.  
 
Posebnih virov in nevarnosti ionizirajočih sevanj v destinaciji ni. Obstajajo pa tveganja za 
nastanek jedrske nesreče v jedrskih objektih,s stacionarnimi in premičnimi radioaktivnimi viri, 
pri prevozu radioaktivnih snovi, zaradi padca satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na 
krovu jedrske snovi, zaradi terorističnega napada s sredstvi z jedrskimi ali radiacijskimi snovmi.  

 
Destinacija spada tudi med občine z najmanjšo povprečno letno količino padavin v Sloveniji. Do 
sušnih obdobij praviloma prihaja v poletnih mesecih zaradi manjše količine padavin, vendar se 
suše vnaprej ne da napovedati. Bolj izpostavljeni so nižinski, ravninski deli, nekoliko manj pa 
gričevnati deli destinacije. Verjetnost dolgotrajne suše je v destinaciji izredno velika. Na 
nastanek sušnih obdobij vplivajo globalne klimatske spremembe predvsem pa na katastrofalne 
posledice sušnih obdobij vpliva upadanje nivoja podtalnice, kar je posledica zgrešenih 
melioracijskih posegov v preteklosti. Škoda je največja na poljščinah, sadovnjakih in nekoliko 
manj v vinogradih, ogrožena pa je oskrba s pitno vodo tistih gospodinjstev, ki imajo lastne 
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vodnjake in niso vključeni v sistem javne vodooskrbe. Posledica suše so lahko verižne nesreče, 
ko zaradi suše in visokih temperatur, tudi v kombinaciji z vetrom, lahko pride do požara, ter 
pomanjkanja krme za živino.  
 
Nadalje pa je ob nenadni spremembi v ozračju verjetnost nastanka neurja z točo zelo velika. 
Toča z neurjem lahko prizadene le posamezni del destinacije, lahko pa tudi celotno območje 
odvisno od velikosti in smeri gibanja neurja. Stopnja ogroženosti je velika predvsem v poletnih 
in jesenskih mesecih, ko prihaja do velikih temperaturnih razlik v ozračju. Ogrožene so 
predvsem vse panoge kmetijstva. Ob večjem neurju lahko pride tudi do odkritja streh, zalitja 
kleti in poškodb drevja. V takih primerih je lahko povzročena škoda na infrastrukturi. Toča z 
neurjem lahko povzroči večjo gmotno škodo na kmetijskih površinah, lahko pa tudi škodo na 
objektih, infrastrukturi in opremi. Neurje s točo ni možno dolgoročno napovedati, kratkoročno 
pa se upoštevajo obvestila meteorološke službe. Ker se ob večjem neurju lahko pričakujejo tudi 
poškodbe na objektih in zalitje kleti, je ob takšnih primerih potrebno preko ReCO aktivirati PGD 
Razkrižje ter cestno, komunalno in elektro podjetje, ki poskrbijo za sprostitev komunikacij in 
vzpostavitev oskrbe z elektriko, izčrpavanje vode iz zalitih kleti, ipd.. Verižne nesreče so 
podobne kot pri suši. 
 
Za nastanek požara so različni vzroki. Posledice požara so odvisne od vrste dejavnikov med 
katerimi so gospodarska razvitost, kultura, sociala in podnebni dejavniki (suša, padavine, 
temperature). Vsak od njih po svoje prispeva k nastanku požarov. Za nastanek požarov je v 
veliki večini kriva malomarnost, neprevidnost (kajenje) in kršitev pravil. Do mnogih požarov 
pride zaradi neustrezne električne napeljave, pokvarjene opreme ali naprav (električne pečice), 
zaradi vžigalic (otroci se radi igrajo z njimi), vnetljivih stvari (bencin), blizu peči gorljive tkanine 
(zavese), neočiščenih dimnikov in podobno. Čeprav se pogosto sprašujemo, kako je možno, da 
se ob vsem opozarjanju in vednosti o ustreznem vedenju znova in znova srečujemo s požari 
nastalimi zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, nepravilnega ravnanja z vnetljivimi 
snovmi, kurjenja v naravi itd., je očitno, da človek povzroči večino požarov. Tudi otroci pogosto 
povzročijo požar, saj se zanimanje za ogenj pri njih pojavi zelo zgodaj. Še vedno pa so največji 
krivec naravni dejavniki (suša, potresi, veter).  
 
Požar je lahko povzročen namerno ali nenamerno. Med nenamerno povzročene požare spadajo 
požari, ki so posledica igre (predvsem otroške), malomarnosti, nepazljivosti, neznanja, napak, 
itd. Med namerno povzročanje požarov spadajo požigi, ki jih izvajajo požigalci (piromani). Do 
požara lahko pride tako v naseljih (požig, samovžig) kakor tudi v naravi v času sušnega obdobja. 
Destinacija, ki obsega vasi Gibina, Šafarsko, Razkrižje, Veščica, Šprinc in Kopriva, je požarno 
ogrožena tako v naseljih kot tudi izven - gozdovi, poljedelske površine. Požarna ogroženost v 
destinaciji se loči v dve skupini: 

- skupina - visoka požarna obremenitev, nad 2 GJ/m2 (nad 480.000 Kcal/m2) – ogroženi 
objekti osnovne šole, občine, trgovin, ipd. 

- II. skupina - srednja požarna obremenitev, od 1 do 2 GJ/m2  (240.000 do 480.000 
Kcal/m2) - stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, gozdovi in žitarice v času žetve, ipd. 

 
Požarno varstvo v destinaciji izvaja Prostovoljno gasilsko društvo Razkrižje, z dolgoletno 
tradicijo, kar je odraz velike požarne ogroženosti v preteklosti, ko so bile hiše krite še s slamo. 
PGD Razkrižje je s svojim preventivnim delovanjem vcepila prebivalstvu visoko stopnjo požarne 
osveščenosti, kar se kaže tudi v tem, da je bilo v zadnjih letih zabeleženo le nekaj požarov, večja 
materialna škoda pa ni bila povzročena. 
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2.3 Podnebne spremembe 
 
Zaradi spremenljivih klimatskih pogojev se spreminjajo tudi vremenski vzorci, pojavljajo se 
skrajne vremenske razmere tako temperaturne kot povečana količina padavin in z njimi 
povezani vremenski pojavi, kot so poplave, plazovi, suše,... 
 
Vremenske razmere destinacije kroji zmerno celinsko podnebje Vzhodne Slovenije oz. 
subpanonsko podnebje, ki je značilno za gričevnat in nižinski svet. Temperature in padavine 
tega tipa podnebja imajo najbolj izražen kontinentalni značaj v Sloveniji. Povprečne 
temperature najhladnejšega meseca se gibljejo med -3 in 0 °C, povprečne temperature 
najtoplejšega meseca pa med 15 in 20 °C.  Za zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije  je 
značilen izrazitejši celinski padavinski režim z letno količino padavin med 800 in 1000 mm in 
dejstvo, da so aprilske temperature enake oziroma višje od oktobrskih. Zaradi pojavnosti 
padavin v obliki neviht in nalivov ter visokih temperatur, so poletja kljub višku padavin v tem 
letnem času pogosto sušna, kar se odraža tudi na vodnem krogu. Vlažne zračne gmote, ki 
dotekajo z zahoda in prinašajo obilne padavine, so, ko pridejo do destinacije, že precej izsušene. 
Manj padavin pozimi je posledica večjega vpliva sibirskega anticiklona in suhih kontinentalnih 
zračnih gmot, ki so hkrati zelo primerne za nočno radiacijsko ohlajanje. Sibirski anticiklon je 
območje visokega zračnega pritiska, ki se pozimi ustvarja nad Sibirijo, na destinacijo pa prinaša 
suh in izjemno mrzel zrak. Nižine se poleti močno segrejejo, pozimi pa ohladijo (pojav slane). 
Vodotoki zaradi majhne podnebne in reliefne raznolikosti izkazujejo med seboj podobne 
hidrološke značilnosti, izjema je le reka Mura, katere hidrološke značilnosti odražajo značilnosti 
večjega dela njenega porečja, ki se nahaja izven Pomurja. 
 

2.4 Tveganja za zdravje in varnost 
 
Vplivi transporta v destinaciji so predvsem  povezani z vožnjo osebnih avtomobilov , tovornega 
prometa  ni veliko (razen dostavnih vozil), ob delavnikih v času šole vozita skozi destinacijo 
povprečno dve liniji javnega avtobusnega prometa. Lokalni ponudnik nudi možnost najema  
različnih vrst koles ali organizacije večnevnih kolesarskih izletov. 
 
Destinacija spodbuja čim več kolesarjenja in pešačenja, kar ima pozitivne vplive tako na okolje 
kot zdravje družbe. Destinacija je aktivno vključena v akcije prometne in zdravstvene varnosti.  
Tveganje predstavlja nevarnost prometnih nesreč na izpostavljenih odsekih in križiščih lokalnih 
in regionalnih cest. Z vidika mirujoča prometa predstavljajo največje tveganje predvsem 
parkirani osebni avtomobili ob robu vozišča ali kar na vozišču, še posebej ob večjih prireditvah. 
Z vidika pešcev je bilo tveganje zmanjšano do te mere, da so skozi naselja Gibina, Šafarsko, 
Razkrižje in Veščica ob regionalni cesti zgrajeni pločniki, ki so tudi ustrezno osvetljeni. 
Varnostno tveganje predstavljajo tudi vozniki motornih koles in dvokolesnikov, ki se 
poslužujejo voženj v naravnem okolju. Z novimi pločniki je priložnosti za pešačenje, tudi 
obiskovalcev destinacije, več in je pot varnejša. Skozi destinacijo sicer vodi pot Mura Drava bike 
(oz. Pomurska kolesarska pot), vendar kolesarske poti že niso ustrezno urejene.   
 
Pri javnem prevozu se destinacija trudi za boljšo organiziranost. Trenutno je vozni red javnega 
avtobusnega potniškega prometa skozi občino dvakrat na dan in to v času šolskega pouka. 
Dnevni redi so objavljeni na avtobusnih postajališčih, spletnih straneh ter v lokalnih medijih, s 
čimer se spodbuja javne prevoze. 
 
Za potrebe obiskovalcev javni prevozi niso organizirani idealno. Temu je razloge iskati v več 
dejavnikih, eden od njih je zagotovo obmejnost, ni železnice in drugih vrst javnega prevoza, je pa 
destinacija od železniških in večjih avtobusnih postaj oddaljena manj kot 10 km, pri čemer je to 
razdaljo mogoče premagovati tudi s kolesi za nadaljnjo potovanje. Zaznati je, da se tovrstnega 
načina potovanja poslužuje vedno več popotnikov, ki obiščejo destinacijo.  



Š a f a r s k o ,  f e b r u a r  2 0 2 2   |   S t r a n  29 | 32 

 

 
Na izpostavljenih mestih obstaja večja verjetnost poškodovanj javnih površin. V destinaciji 
mladina nima zagotovljenih posebnih prostorov za druženje, zato se pogosto srečuje na drugih 
odmaknjenih lokacijah. Tovrstno druženje, še posebej ob prisotnosti alkohola in prepovedanih 
drog, predstavlja večje tveganje za kazniva dejanja vandalizma, razgrajanja, medvrstniškega 
nasilja in podobnih dejanj. V zadnjem obdobju je bilo tovrstnih namernih dejanj zaznati kar 
nekaj (poškodovanje urejenih zdravilnih energijskih točk in Ivanovega izvira).  Manjši delež 
varnostnih tveganj predstavljajo tudi kršitve javnega reda in miru ter koncentracija 
obiskovalcev ob večjih prireditvah. 
 
Posebna oblika varnostnega tveganja so ilegalne migracije, še posebej zaradi državne meje z 
Republiko Hrvaško in meje schengenskega pravnega režima EU. Še posebej je bila destinacija 
obremenjena v letu 2015, ko se je tudi destinacija morala spopasti z večjo skupino migrantov in 
na kulturen in človekoljuben način poskrbeti za njih. Z namenom ozaveščanja o problematiki 
migrantov je bila kasneje izvedena tudi razstava z naslovom Človeka nikar. 
 
Z vidika varnosti nadzor meje in območja ter meritve hitrosti v destinaciji izvršujeta policija ter 
medobčinski inšpektorat in redarstvo. Za potrebe varnostnih vprašanj deluje tudi policijska 
pisarna Razkrižje.  
 

2.5 Prostorski razvoj 
 
Destinacija predstavlja podeželsko območje ob meji z Republiko Hrvaško. Družbeno politično 
okolje je stabilno. Destinacija je podeželskega značaja, z nekoliko bolj urbaniziranim nižinskim 
delom. Razvojna težnja destinacije je po enakomernem razvoju celotnega območja, ki je 
opredeljen v Občinskem prostorskem načrtu Občine Razkrižje. 
 
Glavni dolgoročni cilj destinacije je porast oziroma v prvi fazi umiritev padanja števila 
prebivalcev. Ukrepi s katerimi želi destinacija privabiti oziroma obdržati prebivalstvo v občini 
so naslednji: 

- Širitev stanovanjske cone na Gibini za dvajset enodružinskih hiš in postavitev treh 
manjših stanovanjskih blokov v naselju Razkrižje ali Šafarsko za mlade družine 
(spodbujanje priseljevanja). 

- Razvoj turizma v povezavi z vinogradništvom, termalno vodo in z reko Muro, razvoj 
ekološkega in etnološkega turizma, s temeljem na dnevnih in stacionarnih gostih, za 
katere se uredi turistično naselje v ravninskem delu destinacije (Veščičko polje), 
realizacija Turistične cone Razkrižje – Štrigova (npr. predor med Razkrižjem in Štrigova, 
prazgodovinski kamp). 

- Razvoj kmetijstva, predvsem integrirane pridelave, za ohranjanje kulturne krajine. 
- Razvoj podjetništva z ureditvijo poslovno-obrtne cone za zagotavljanje lokalnega 

gospodarskega razvoja in razvoj novih delovnih mest. 
- Ureditev gramoznic v rekreacijsko območje. 

 
Destinacija želi zagotoviti tudi boljše bivalne pogoje za bivajoče v destinaciji. S tem je povezana 
želja po ureditvi športnih površin, parkovnih površin, medgeneracijskega središča, upravnih 
prostorov, ureditev prireditvenega prostora v Šprincu, investicije URE in OVE. 
 
Razvoj poselitve se bo usmerjal v naselja Razkrižje, Šafarsko, Veščica in Gibina. Glavni poudarek 
je na notranjem razvoju (prenova, sanacija in racionalna raba ekstenzivno izrabljenih stavbnih 
zemljišč in nepozidanih stavbnih zemljišč). Funkcijo središča destinacije si delita naselji 
Razkrižje in Šafarsko, ki se bosta razvijali znotraj obstoječih stavbnih zemljišč. Razpoložljive 
površine zadostujejo predvideni funkcijski krepitvi naselja, kot tudi stanovanjski gradnji. V 
naselju Razkrižje je možnost gradnje tudi večstanovanjskih objektov. Območje centralnih 



Š a f a r s k o ,  f e b r u a r  2 0 2 2   |   S t r a n  30 | 32 

 

dejavnosti v naselju Šafarsko (osnovna šola, vrtec, občinska stavba, kulturni dom, gasilski dom, 
trgovine, zdravstvena postaja) se bo vsebinsko in prostorsko dopolnjeval (igrišča, pomožni 
objekti, medgeneracijsko središče, ipd.). V naselju Gibina se bo individualna stanovanjska 
gradnja usmerjala na obstoječa stavbna zemljišča in širitev stanovanjske cone za mlade družine. 
V naselju Veščica se bo individualna stanovanjska gradnja usmerjala na obstoječa stavbna 
zemljišča, ureditev obrtno-storitvene cone (do 2 ha). V skladu z usmeritvijo destinacije v 
krepitev turistične ponudbe, je na podlagi naravnih virov in bogatega kulturnega izročila 
destinacije, na Veščičkem polju predvideno območje za ureditev turističnega naselja. Novih 
inovativnih idej za razvoj turistične ponudbe je še veliko, ena od teh je realizacija Turistične 
cone Razkrižje - Štrigova (predor med Razkrižjem in Štrigovo, prazgodovinski kamp). Za 
območje destinacije pa je z vidika turizma pomembno tudi območje ohranjanja in razvoja 
prepoznavnih kvalitet in vrednot prostora. 
 
 
 
 
Pripravila: 
 
OBČINSKA UPRAVA – ZELENI KOORDINATOR 
Monika Holc, univ. dipl. ekon. 
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