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1 UVOD 

Občina Razkrižje je naročila pripravo Strategije razvoja turizma v občini Razkrižje za obdobje 

naslednjih desetih let. Predmet naročila sta bili izdelava analize vplivov turizma in priprava 

strategije razvoja turizma in akcijskega načrta za razvoj trajnostnega turizma občine Razkrižje za 

obdobje 2018–2028 v skupnem dokumentu. 

 

Turizem kot panoga v Sloveniji raste, temu sledi tudi rast turizma v regiji Pomurje. Turizem je 

pomembna gospodarska dejavnost regije, ki koristi lokalne vire in iz njih ustvarja podjetniške 

priložnosti za prebivalce. Naloga občine je, da identificira endogene potenciale za razvoj turizma 

in ustvarja ugodne pogoje za trajnostni razvoj turizma.  

 

Pričujoča strategija je dokument, ki upošteva izhodišča strateškega razvoja slovenskega turizma, 

ki je v svoji paradigmi zavezan k zeleni, aktivni in zdravi destinaciji za 5-zvezdična doživetja. 

Upoštevaje podana izhodišča, se je občina v okviru svojih zmožnosti zavezala k ustvarjanju 

pogojev za razvijanje turističnih dejavnosti glede na izkazan interes turističnih ponudnikov. 

 

V izhodiščih je dokument pripravljen v sodelovanju z občinskimi akterji v turizmu, upoštevaje širši 

regijski in nacionalni vidik ter upoštevaje ključne strateške dokumente občine, regije in države. 

Kot osnova za pripravo dokumenta so bili osebni razgovori in opravljena raziskava s ključnimi 

deležniki v občini. V razgovorih in skozi anketo smo ugotovili, da občina Razkrižje spada med 

občine, ki imajo že razvito turistično ponudbo ter bogat kulturni in naravni potencial za nadaljnji 

razvoj trajnostnega turizma. Strateški dokument daje okvir razvoju turizma in določa rdečo nit 

vlaganja v turizem v prihodnjih desetih letih, in sicer ob predpostavki, da se iz prostovoljstva vsaj 

del aktivnosti prenese na profesionalno raven, in ob izkazanem interesu sodelovanja turističnih 

ponudnikov, ki bodo združevali sredstva za namen profesionalne turistične koordinacije dela na 

področju turizma. Druga možnost je, da se destinacija Razkriškega kota poveže z eno izmed 

bližnjih, večjih in močnejših destinacij ter se nanjo prenese del profesionalnih kadrovskih rešitev. 

 

Izvajalec in nosilec strategije je Občina Razkrižje v tesnem sodelovanju z lokalnimi ponudniki in 

nevladnimi organizacijami v občini. Vsekakor bo potrebna zaveza k širšemu sodelovanju na 

medobčinski, regijski in tudi čezmejni ravni. Drži dejstvo, da brez povezovanja razvoj ne bo 

mogoč, in toliko bolj drži to v razvoju turizma, kjer turist ne pozna meje in ga ta kot taka znotraj 

občine niti ne zanima. Turizem v prihodnjih letih lahko postane ena izmed pomembnejših panog v 

občini. Kot gospodarska panoga lahko generira razvoj in pomembno prispeva k razvoju in 

ohranjanju zgodovinskega izročila, kulturne in naravne dediščine ter družbenemu razvoju občine 

in njihovih prebivalcev.  

 

Osnovno uporabljeno metodologijo dela sestavljajo deskriptivna analiza, poglobljeni intervjuji s 

ponudniki in predstavniki lokalne skupnosti ter analiza anketnega vprašalnika. Skozi poglobljene 
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intervjuje in ogled na terenu smo zagotovili vključenost ponudnikov v pripravo dokumenta ter 

razumevanje njihovega videnja potencialov za razvoj turizma v občini.  

1.1 TRAJNOSTNI TURIZEM 

V zadnjih štirih desetletjih se je turistična industrija izrazito razvila po celem svetu. Pri tem so bile 

v ospredju ekonomske koristi. Koncept trajnostnega turizma se je začel pojavljati šele v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Trajnostni turizem je pojmovan kot ekonomski razvoj, ki naj 

bi ohranjal primerno ravnovesje med neokrnjeno naravo, zdravo kulturo, dobrim počutjem 

gostiteljske skupnosti, zadovoljstvom obiskovalcev ter ekonomskim zdravjem prebivalcev zdaj in 

v prihodnosti. Trajnostni turizem postavlja prebivalstvo na osrednje mesto, saj igra ključno vlogo 

pri uspešnosti trajnostnega turizma. Prebivalstvo si želi turizem, ki bi zadovoljil potrebe lokalne 

skupnosti, zato ocenjuje turizem glede na družbeno menjavo.  

 

Turizem je eden izmed najpomembnejših gospodarskih sektorjev v Sloveniji. Ustvarja nova 

delovna mesta in pripomore k uravnoteženemu regionalnemu razvoju (Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo). Turizem se je po svetu v zadnjih desetletjih zelo razširil in ta rast poteka še 

vedno tako v deležu globalnega bruto domačega proizvoda kot v številu zaposlenih ljudi. Turizem 

je rešitelj za marsikatero skupnost. Vendar ima lahko zaradi svojega razvoja negativne posledice 

na fizično (erozija koralnih grebenov in gora, onesnaževanje morja, poseganje v naravni habitat 

živali itd.) ter družbeno in kulturno okolje (uporaba različnih tradicionalnih navad za namene 

pridobivanja profita, neokolonializem itd.). Kljub negativnim vplivom je turizem lahko razlog za 

pozitivno spremembo omenjenih okolij (Rot, 2018). 

 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se zaradi konvencionalnega množičnega turizma začele 

pojavljati nove alternativne oblike, ki so skušale popraviti napake oziroma posledice prvotnega 

turizma. Turizem je več desetletij veljal kot rešitelj skupnosti po svetu, ker je omogočil stabilno 

valuto, nove prihodke in zaposlitve. Koncept trajnostnega razvoja se je počasi začel pojavljati tudi 

v turizmu. Razmerje med turizmom in trajnostnim razvojem je bilo prvič programatično navedeno 

v dokumentu Agenda 21 for the Travel and Tourism Industry (World Travel and Tourism Council, 

World Tourim Organization and the Earth Council, 1997, v Liburd, 2010). Agenda 21 priznava 

turizem kot obliko ekonomskega razvoja, ki bi morala izboljšati kakovost življenja gostiteljske 

skupnosti, zagotavljati visoko kakovost izkušnje za obiskovalce in ohranjati kakovost okolja, od 

katere sta odvisna tako gostitelj kot obiskovalec. Razvoj trajnostnega turizma mora biti ekonomsko 

uspešen ter hkrati naravno in kulturno usmerjen (Rot, 2018). 
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Tabela 1: Cilji agende za trajnostni turizem 

CILJ OPIS CILJA 

Ekonomska uspešnost  Zagotavljati uspešno delovanje in konkurenčnost turističnih 

destinacij in podjetij, da lahko uspevajo tudi v prihodnje in 

prinašajo koristi na dolgi rok.  

Lokalni uspeh Maksimirati prispevek turizma k ekonomski blaginji gostiteljske 

destinacije, vključno z deležem potrošnje obiskovalcev, ki se 

ohrani lokalno.  

Kakovost zaposlovanja Povečati število in kakovosti lokalnih zaposlitvenih mest, ki so 

ustvarjene in podprte s strani turizma, vključno z višino plače, 

pogoji storitve in razpoložljivosti za vse, brez diskriminacije 

glede na spol, raso, nezmožnost. 

Družbena pravičnost Prizadevati si za razširjeno in pošteno distribucijo ekonomskih 

in družbenih koristi turizma v skupnosti, vključno z 

izboljševanjem priložnosti, dohodka in storitev, dostopnih 

revnim.  

Zadovoljstvo obiskovalcev Zagotavljati varno, zadovoljujočo in izpopolnjujočo izkušnjo za 

obiskovalce, dostopno za vse, brez spolne, rasne ali kakršne koli 

druge diskriminacije. 

Lokalni nadzor Vključevati in pooblaščati lokalne skupnosti za načrtovanje in 

odločanje o upravljanju in prihodnjem razvoju turizma na 

njihovem področju v sodelovanju z ostalimi deležniki. 

Blagostanje skupnosti Ohranjati in izboljšati kakovost življenja v lokalni skupnosti, 

vključno z družbenimi strukturami in dostopom do virov, dobrin 

in življenjskimi podpornimi sistemi ter se izogibati raznim 

oblikam družbene degradacije ali izkoriščanja. 

Kulturno bogastvo Spoštovati in krepiti zgodovinsko dediščino, avtentično kulturo, 

tradicije in značilnost gostiteljske skupnosti.  

Fizična neokrnjenost Ohranjati in izboljšati kakovost tako urbane kot ruralne 

pokrajine, izogibati se fizičnemu in vizualnemu uničevanju 

okolja. 

Biološka diverziteta Podpirati zaščito naravnih okolij, habitatov in prostoživečih 

živali in rastlin ter minimizirati njihovo škodovanje. 

Učinkovitost virov Minimizirati uporabo redkih in neobnovljivih virov v razvoju in 

upravljanju turističnih objektov in storitev.  

Okoljska čistost Zmanjšati onesnaževanje zraka, vode, zemlje in proizvodnjo 

smeti s strani turističnih podjetij in obiskovalcev.  

Vir: Rot, 2018 
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1.2 TRENDI V TURIZMU 

Za uspeh je ključno slediti trendom. 

 

Kreativno razmišljanje o novostih na področju turistične ponudbe je bistveno za uspeh posamezne 

turistične organizacije. Najpomembnejši trendi v turizmu trenutno obsegajo več segmentov, saj si 

sodobni turist želi pestre in pristne ponudbe.  

 

Glavni trendi, ki jim moramo slediti za uspeh v turizmu, so naslednji (vir: 

https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/novi-trendi-v-turizmu): 

• čustvena doživetja: sodobni turist se ne zadovolji več samo z ogledi (»videti« in 

»spoznati«), ampak si želi »doživeti« in »začutiti«; 

• doživetje lokalnih posebnosti, kot so zgodbe, jedi, ljudje, navade, običaji, je za turista na 

njegovem potovanju ključno. O tem nato lahko izčrpno poroča družini in prijateljem; 

• skrb za telo, ki obsega nudenje storitev za dobro počutje, na primer rekreacija, aktivno 

preživljanje prostega časa, zdrava prehrana, velnes, spa itd.; 

• gastronomija, ki vključuje gastronomske ture, obiske vinskih kleti, tematske kulinarične 

večere, kulinarične delavnice itd.; 

• potrošniška doba, ki smo ji priča, se odraža tudi na področju turizma. Tako je 

tudi nakupovanje eden izmed ključnih trendov, saj je za turista pomembna dobra ponudba 

trgovin, tako luksuznih in butičnih kot tudi manjših, kjer se lahko kupijo tipični lokalni 

izdelki in pridelki; 

• beg iz vsakdanjika: turistu pomeni dopust beg iz vsakdanjega, doživeti želi nekaj novega, 

drugačnega od rutine. Zmeraj več turistov se odloča za beg iz gneče v mirnejše okolje. 

1.3 TRENDI IN SMERI RAZVOJA V SLOVENSKEM TURIZMU 

Podjetje Valicon je v letu 2016 po naročilu Slovenske turistične organizacije izvedlo raziskavo 

med gosti, ki obiskujejo Slovenijo. Na podlagi trendov je izluščilo smernice, ki jih priporoča 

destinacijam po Sloveniji. 

1.3.1 Ciljne skupine  

Največjo rast in hkrati potencial vidi podjetje v naslednjih ciljnih skupinah: 

a) urbani gostje: iščejo pristnost, »live like a local«, potrebujejo užitek (kulinarika, potrošnja, 

doživetje), pomembna jim je raznovrstna izkušnja. Gre za bolj ekstrovertirane osebe, 

zanima jih širša družba. Ena oseba je osredotočena na mesta oziroma prestolnico, druga gre 

tudi v druge turistične kraje in obišče naravne znamenitosti, tretja je osredotočena le na 

točke, ki nudijo družabno doživetje. Pri tej skupini oseb so priložnosti v avtentičnih 

namestitvah in turah »po poteh domačinov«, manj turističnih znamenitostih in pristnih 

lokalnih (kulinaričnih, umetniških, sub/kulturnih) zanimivostih;  

https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/novi-trendi-v-turizmu
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b) gostje, ki dopust preživljajo v stiku z naravo: iščejo izjemno naravo, mir in sprostitev. Tu 

je Slovenija zanje izjemna, skoraj edinstvena z vidika naravnih danosti. Z vidika storitev in 

infrastrukture je še veliko prostora za doseganje večjega zadovoljstva ter posledično 

ponovnega obiska in priporočanja, saj ciljamo zahtevne goste. Z vidika ponudbe oziroma 

produktov pa so ti gosti relativno neizkoriščeni in predstavljajo potencial za inovativno 

ponudbo. Lahko bi jim ponudili dodatne storitve (da gost ni prepuščen sam sebi) v obliki 

produktov ov z dodano (in višjo) vrednostjo, nekaterim osebam na primer »selfness« 

programe, drugim »glamping« namestitve (ne nujno za ves čas bivanja), tretjim izvirno 

avanturistično doživetje, osebam z otroki pa doživetja za družine;  

c) tudi gostom v termah bi lahko ponudili podobne dodatne produkte, predvsem pa prave 

zgodbe, ki podpirajo tovrstne produkte in jih naredijo zanimive oziroma želene. »Selfness« 

programe, terapije v naravi in alternativne tretmaje kot dodatno doživetje bi tem gostom 

ponudili kot način, kako jih aktivirati oziroma pritegniti iz hotelske sobe v naravo. Na ta 

način bi lahko bolje povezali ponudbo in destinacije oziroma ponudnike med seboj ter 

produkte segmentirali po meri oseb (namesto da vse segmente gostov usmerjamo na iste 

turistične točke), omogočali osebam prehajanje med različnimi vlogami in izkušnjami ter 

dosegali sinergijske učinke. 

1.3.2 Priporočila za ponudnike in destinacije 

Priporočila za ponudnike in destinacije so (Valicon, 2016): 

a) poiskati ujemanje oseb z obstoječo ponudbo in destinacijami; 

b) razvijati produkte, ker obstoječa ponudba ne odgovarja na vse motive vseh oseb. 

Priložnosti je veliko, predvsem za inovativne produkte, povezane z naravo, na primer 

»selfness/mindfulness« programi, različne oblike »glamping« in drugih 

netradicionalnih namestitev, po drugi strani pa je treba urediti osnove, na primer 

kolesarske poti, boljša mobilnost (rešitve pametne mobilnosti) in javni prevoz, 

družinam prijazna infrastruktura. Z inovativno ponudbo bo mogoče goste premakniti iz 

»cone udobja« (stacioniranost na lokaciji, obiskovanje najbolj tipičnih in množičnih 

turističnih točk);  

c) ponudniki/destinacije naj izberejo ključne osebe za svoj trg in jih razvijajo hkrati s 

ponudbo in trženjem; načrtovati in razvijati je treba predvsem z vidika, kje so potenciali, 

in ne (le) z vidika obstoječih navad. Na primer, kako osebo iz velnesa spraviti v naravo 

in iz narave v velnes ali kako urbanega gosta pritegniti na manj tipične destinacije. Za 

ta namen je potrebna geografska prioritizacija oseb na nivoju regij, destinacij in 

ponudnikov. 
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2 ANALIZA STANJA  

Analiza stanja v občini Razkrižje je bila izdelana v okviru priprave strategije razvoja turizma. 

Osredotoča se na njene geografske in demografske značilnosti. V širšem kontekstu priprave 

dokumenta so navedena osnovna zakonska izhodišča in priložnosti za razvoj trajnostnega turizma.  

2.1 GEOGRAFSKE IN DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE RAZKRIŽJE  

Občina Razkrižje je ena izmed manjših občin v Sloveniji in regiji Pomurje. Šteje približno 1289 

prebivalcev, njena velikost je 9,8 km2. Občina je del Upravne enote Ljutomer in spada v Prlekijo. 

Meji na občini Ljutomer in Črenšovci v Sloveniji ter na Štrigovo in Sveti Martin na Muri na 

Hrvaškem.   

 

Naselja v občini so: Gibina, Kopriva, Razkrižje, Šafarsko, Šprinc in Veščica. V glavnem je 

poselitev skoncentrirana na naselja Šafarsko, Gibina, Razkrižje in Veščica. Reliefno občino odraža 

pretežno rahlo gričevnati in v manjšem, neposeljenem delu ravninski del. Občina je v zadnjih letih 

poskrbela za osnovno infrastrukturo. Ima dobro urejene ceste in pločnike, komunalno 

infrastrukturo in neoporečno vodo v vseh gospodinjstvih. Med drugim ima urejeno 

telekomunikacijsko omrežje, kmalu pa tudi javno dostopna WIFI-omrežja. V zadnjih letih so 

obnovili zdravstveno postajo, zagotovili delovanje zasebnega zdravnika in zasebne lekarne. Na 

Šafarskem delujeta osnovna šola in vrtec, ki zadovoljujeta potrebe lokalne populacije. Deluje tudi 

pošta in nameščen imajo bankomat. 

 

Prostori Občinske uprave Občine Razkrižje so urejeni in povezani z večjo dvorano, ki jo občani 

uporabljajo za obisk raznih prireditev. V sklopu občinske zgradbe in dvorane se nahaja tudi 

knjižnica, v kateri deluje knjižnična izposojevalnica Splošne knjižnice Ljutomer. Poleg branja in 

izposoje knjig je prostor namenjen tudi druženju in delovanju raznih društev. V kraju Razkrižje je 

za potrebe bogoslužja postavljena ena izmed najstarejših zgradb v občini, Cerkev sv. Janeza 

Nepomuka, ki privablja v kraj tudi romarje.  

 

Občina Razkrižje v svojem delovanju daje velik poudarek vključevanju v projekte in izvedbo 

aktivnosti za zdrav življenjski slog ter dvig kakovosti življenja prebivalcev. Občina je med prvimi, 

ki so se vključevale v program Živimo zdravo in druge programe NIJZ.  

 

Razvoj je viden tudi z gospodarske plati. V okviru občinskega prostorskega načrta je občina 

zagotovila zemljišča za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš za mlade družine. Na Gibini je 

ta projekt privabil deset družin. V razvoju je tudi Center Zavirje Razkrižje, katerega nadaljnji razvoj 

je upočasnjen zaradi spreminjanja pogojev s strani državne zakonodaje. Namenjen je športnim, 

kulturnim, turističnim in požarnovarstvenim dejavnostim. Občina Razkrižje ima glede na velikost 

bogato in precej raznoliko turistično ponudbo. Omeniti je treba sadjarsko-vinogradniško kmetijo 
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Žižek, ki se je z inovativnim pristopom lotila gradnje čisto prave zemljanke, ki služi kot apartma 

za bivanje sodobnih gostov. Poleg vina pridelujejo jabolka in borovnice. Družina Fortner na 

Šafarskem prideluje sadje in zelenjavo na človeku in okolju prijazen način: šparglje, jagode, češnje, 

solato, kumare. Na njihovem zemljišču pa se nahaja vaški ogledni samooskrbni vrt. Ljubitelji 

zeliščarstva lahko najdejo pri družini Tivadar z Gibine več vrst zeliščnih čajev, začimb, krem, 

žganja, likerjev, nudijo pa tudi voden ogled zeliščnega vrta. Unikatno sodobno kozmetiko iz 

naravnih sestavin je možno dobiti pri Thinkturi na Veščici.  Degustacijo vin pripravijo na 

vinogradniških kmetijah: Krampač, Žižek in Dervarič. Odlična hrana je na voljo v gostinskih 

lokalih: Gostilni Na gmajni Razkrižje, Gostilni Marinka Veščica in Turistični kmetiji Dervarič 

Kopriva. Majhna oljarna družine Zanjkovič pa ponuja odlično bučno olje, ki ga je seveda možno 

tudi pokušati. Vse bolj prepoznaven postaja Kis Čarička. V občini je možno prenočiti, in sicer v 

Slomškovem mlinu, ki se nahaja v središču Razkrižja, na Turistični kmetiji Dervarič v vinorodnem 

predelu občine Razkrižje v naselju Kopriva, v Zemljanki v naselju Šafarsko, ki se nahaja v bližini 

prazgodovinske naselbine, ter v kmečki hiši Srnec v vasi Gibina. Občina Razkrižje se nenehno 

razvija, z različnimi projekti poskušajo občani izboljšati način življenja in mladim omogočiti 

kakovostno življenje.  

 

Statistični podatki za leto 2014 kažejo o tej občini naslednjo sliko: sredi leta 2014 je imela občina 

približno 1300 prebivalcev (približno 650 moških in 650 žensk). Po številu prebivalcev se je med 

slovenskimi občinami uvrstila na 200. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 

povprečno 131 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 

prebivalca na km2). 

 

Med osebami v starosti od 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 

55 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega 

povprečja (57 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 13,3 % registriranih 

brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (13,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v 

večini slovenskih občin – več žensk kot moških. V obravnavanem letu je bilo v občini 388 

stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 68 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali 

več). Povprečna velikost stanovanja je bila 81 m2. V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 

155 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 168 kg manj kot v celotni Sloveniji (vir: 

Statistični urad RS, Občina Razkrižje). 

https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=PrebivalstvoGostota
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaDelovnoAktivni
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=TrgDelaBrezposelni
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaStevilo
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaSobe
https://www.stat.si/obcine/sl/2014/Municip/Index/Vsebina.aspx?leto=2016&ClanekNaslov=StanovanjaPovrsina
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Slika 1: Zemljevid občine Razkrižje 

Vir: http://www.kam.si/obcine/razkrizje.html 

2.2 RAZVOJNI DOKUMENTI ZA POMOČ RAZVOJU TURIZMA V OBČINI  

2.2.1 Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021  

Usmeritev razvoja slovenskega turizma je Slovenija = zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5-

zvezdična doživetja. Vizija je sestavljena iz več močnih in tržno usmerjenih ključnih elementov, v 

katerih se nekateri neposredno navezujejo na območje občine Razkrižje.  

 

Med ključnimi identificiranimi prednostmi so take, ki se neposredno navezujejo na obravnavano 

območje. Območje je del šengenskega območja, še več, ima dva maloobmejna mejna prehoda. Ima 

tudi urejeno prometno in telekomunikacijsko infrastrukturo ter cestno signalizacijo. Ponuja 

raznolike možnosti nastanitve in je cenovno konkurenčno. Ima močno razvito gastronomijo z 

lokalno posebnostjo (mlinci, žganje, suho sadje). Ponaša se z močno zgodovinsko in kulturno 

dediščino ter tradicionalno obrtjo (kovaštvo). V svojih bogatih kulturnih in naravnih znamenitostih 

ponuja široko raznolikost na malem prostoru.  

 

Občina Razkrižje s svojim podeželskim karakterjem, bogato kulturno in naravno dediščino razvija 

produkte, ki prispevajo k strateški usmeritvi. Umeščena je znotraj Termalne Panonske Slovenije v 

turistični destinaciji Pomurje. Strategija za dotično destinacijo predvideva razvoj turizma na 

podeželju z razvojem celoletnega turizma, ki temelji na manjših ponudnikih avtentičnih doživetij 

podeželja, kar ponudniki s tega področja vsekakor izpolnjujejo. Strategija predvideva razvoj 

nosilnih in podpornih produktov znotraj trženjsko zaokrožene geografske celote za znamko 

Pomurja.  

http://www.kam.si/obcine/razkrizje.html
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Eden izmed nosilnih produktov, kjer se najde občina Razkrižje, je vsekakor turizem na podeželju. 

Razvoj produkta predvideva povezovanje z drugimi nosilnimi produkti, kar mu bo omogočilo 

vlaganje v inovacije, razvoj, prenovo in gradnjo novih produktov. Zelo pomembno je, da je ta 

produktov sestavljen tako, da pospešuje kmetijsko proizvodnjo, visokokakovostno avtentično 

kulinariko, avtentične nastanitvene kapacitete in številna doživetja v stiku z naravo, kulturo in 

ljudmi. Za razvoj turizma v občini bo na voljo podpora malim ponudnikom v obliki različnih 

finančnih shem za krepitev specializacije nastanitvenih objektov, podeželske dediščinske 

interpretacijske centre in drugo dodatno ponudbo na podeželju. Omogočilo bo vlaganje v močne 

nosilne produkte kot pospeševalce razvoja na podeželju in v ponudbo prireditev se vključijo tudi 

aktivnosti, povezane s podeželjem, kmetijstvom in prikazom tradicionalnih običajev, kot so 

kmečke igre (vir: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, Slovenska turistična 

organizacija). 

2.2.2 Zelena shema slovenskega turizma 

Izhajajoč iz razvojnih dokumentov, se je Slovenija v svoji viziji razvoja turizma zavezala k razvoju 

zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja. Iz tega izhaja zaveza k trajnostnemu 

razvoju turizma, ki mora rezultirati na vseh nivojih in področjih. Namen oblikovanja zelene sheme 

slovenskega turizma je oblikovati shemo, ki bo praktično in učinkovito orodje za uvajanje in 

pospešitev uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter hkrati osnova za trženje 

zelene ponudbe. Eden izmed specifičnih ciljev sheme je uvajanje poslovnih modelov na ravni 

posameznih najmanjših enot (občina) v skladu z načinom presoje trajnosti. Usmeritev in cilji zelene 

sheme usmerjajo in omogočajo pridobitev certifikata, ki pod krovnim dežnikom, ki ga predstavlja 

znamka Slovenija GREEN, združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji ter 

destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega 

delovanja. Skozi znamko SLOVENIA GREEN pa to zeleno delovanje tudi promovira.  

 

Na ravni občine lahko pridobijo znak Slovenija Green za destinacijo in za posamezne ponudnike 

(vir: Zelena shema slovenskega turizma, Slovenska turistična organizacija). 

2.2.3 Regionalni razvojni program Pomurje 2014–2020 

Regija razvojno specializacijo regije vidi v trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitvah na 

področju prehrane in turizma. Kot eno izmed priložnosti je regija zaznala razvoj turizma na 

podeželju (lokalnega, ekološkega, etnološkega, kulturnega) in aktivnega turizma. Prav tako se 

zavedamo pomembnosti potencialov kulturne dediščine ter kreativnih in kulturnih industrij v 

povezovanju s turizmom in podjetništvom. Znotraj strateškega cilja 1, ki predvideva razvoj 

konkurenčnega in zelenega gospodarstva, temelječega na znanju, inovativnosti, podjetnosti, 

povezovanju in družbeni odgovornosti s ciljem podpore razvojne specializacije regije, regija 

načrtuje Ukrep 6: razvoj turistične destinacije in inovativnih turističnih produktov. Kazalnik, ki 

opredeljuje izvedbo ukrepa, je povprečna letna rast števila nočitev. Zavedamo se, da ima občina v 

okviru tega ukrepa vse možnosti za razvoj trajnostnega in zelenega turizma, temelječega na znanju, 
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inovativnosti, podjetnosti, kreativnosti in družbeno odgovorni ekonomiji. Kljub vsem 

prizadevanjem, da turizem resnično postane priložnost za boljše življenje številnih družin, pa se ta 

miselnost pri večini ljudi le počasi spreminja, da bi začeli verjeti, da je za marsikatero družino 

turizem priložnost za ustvarjanje lepšega življenja. Zato pričujoči dokument mora spodbuditi 

animacijo večjega števila ponudnikov in jih postopoma usposobiti, da bodo v stanju biti nosilci 

razvoja turizma na tem območju (vir: Regionalni razvojni program Pomurje 2014-2020, Razvojni 

center Murska Sobota) 

2.2.4 Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija 

Razvoj turizma v občini podpira tudi Strategija lokalnega razvoja LAS Prlekija. Znotraj tematskega 

področja ustvarjanje novih delovnih mest s ciljem izboljšanja pogojev za učinkovito delovanje 

lokalne ekonomije sledijo specifičnemu cilju spodbujanja in povezovanja lokalne ekonomije s 

poudarkom na turizmu. Strategija močno podpira predvsem inovativne pristope v gospodarstvu, ki 

bodo podprli iniciative iz okolja, ki uresničujejo endogene potenciale okolja.  

 

Strategija v veliki meri podpira tudi dostopnost do kulture in njenega negovanja. Podprti bodo 

projekti, ki vključujejo zlasti ustvarjalne iniciative, ter skupine in posamezniki, ki negujejo katero 

zvrst kulture. Posebej omenjene so prireditve, bodisi kulturne, športne ali drugovrstne prireditve, 

ki imajo prav tako ugoden vpliv na obisk turistov.  

 

Konkretneje je turizem zastopan znotraj dveh ključnih tematskih področij. Prvo tematsko področje 

je ustvarjanje novih delovnih mest. Splošni cilj področja je izboljšanje pogojev za učinkovito 

delovanje lokalne ekonomije. Specifični cilji področja so: spodbujanje in povezovanje lokalne 

ekonomije s poudarkom na turizmu ter oblikovanje novih storitev in produktov podpornega okolja 

za pospeševanje podjetništva. Upoštevati je treba tudi drugo tematsko področje: razvoj osnovnih 

storitev. Splošni cilj področja je izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, medtem ko je za nas 

pomemben specifični cilj – izboljšanje ponudbe in dostopnosti do kulture.  

 

Viri financiranja v okviru uresničevanja strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, 

Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 

2016–2018 in sofinanciranje njihovih stroškov so bili zagotovljeni v okviru prvega javnega poziva, 

ki se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru 

podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

 

V okviru drugega poziva v okviru uresničevanja strategije je sredstva za sofinanciranje dodelilo 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Tretji in četrti razpis za uresničevanje strategije sta bila razpisana oktobra 2018 in sta pomemben 

vir financiranja lokalnih pobud za razvoj turizma v občini (vir: Strategija lokalnega razvoja za 

lokalno akcijsko skupino Prlekija 2014 – 2020, LAS Prlekija) 

2.2.5 Strategija razvoja dela in življenja občine Razkrižje za obdobje 2015–2025 

Občina je strategijo razvoja sprejela leta 2014 in takrat določila temeljne usmeritve tudi za razvoj 

turizma. Načrtovana je postavitev Turistične cone Razkrižje–Štrigova. Na podlagi Sporazuma med 

Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (v nadaljevanju: 

SOPS) in medsebojnega sporazuma sta občini Razkrižje in Štrigova med prvimi ob slovensko 

hrvaški meji dobili potrjen projekt Turistična cona Razkrižje–Štrigova, ki predstavlja potencial za 

razvoj turizma brez meja. S tem namenom je občina povezala turistično ponudbo ter razvoj 

potencialov v kulturni in naravni dediščini, prikazu običajev in ponudnikov ter kulinarični ponudbi 

v celostnem projektu Razkriški kot. Na meddržavni ravni je uresničitev Turistične cone Razkrižje–

Štrigova sprejeta. Predvsem zaradi slovenske neusklajenosti z uresničevanjem šengenskega 

pravnega reda in nejasnosti v mejnem režimu pa cona do danes ni bila v celoti uresničena. Za 

delovanje Turistične cone Razkrižje–Štrigova, kjer je po odobreni dokumentaciji ustanovitve 

Turistične cone Razkrižje–Štrigova odobreno prehajanje državne meje izven mejnih prehodov, je 

nujno treba obnoviti naslednje občinske javne poti (OJP): OJP Gibina–Gibinska graba, odcep 

Vušivščak, OJP Razkrižje–Razkriški breg–Kunčič, OJP Veščica–Kopriva–Šprinc–Robadje. V 

okviru Razkriškega kota je zastavljena naloga spodbujati kmetije v naravi, prijazno kmetijstvo v 

navezavi na razvoj kmetijstva in zagotoviti vsaj 50 prenočitvenih kapacitet s ciljem zaposlovanja 

v turizmu. V tej isti strategiji razvoja je turizem opredeljen kot ena izmed zaposlitvenih možnosti 

v povezavi s preusmerjanjem kmetij na naravi prijazno kmetovanje. Kot prepoznavna destinacija 

pa se uporablja ime Razkriški kot, ki predstavlja vse bisere kulturne in naravne dediščine, naravne 

lepote in bogastva, od obmurskih do prelepih vinorodnih predelov. Vsi ti turistični potenciali so v 

sliki in besedi predstavljeni v tej strategiji, temeljnem razvojnem dokumentu občine za obdobje 

2015–2025. Celoten nabor turistične ponudbe se izvaja že od leta 2000 dalje. Pričujoči dokument 

pa na teh že postavljenih temeljih strategijo razvoja turizma samo še nadgrajuje. 

 

V okviru Prostorskega načrta občine Razkrižje je opredeljeno, da so ene izmed razvojnih potreb 

občine razvoj turizma v povezavi z vinogradništvom, termalno vodo in reko Muro, spodbujanje 

razvoja ekološkega in etnološkega turizma, temelječega tako na dnevnih kot na stacionarnih gostih, 

ter ureditev turističnega naselja na ravninskem delu občine (Veščičko polje). Vsekakor na ugoden 

razvoj turizma vplivajo tudi ukrepi za ureditev vaških jeder na Šafarskem,  Razkrižju z okolico 

cerkve sv. Janeza Nepomuka, Gibini pri kapelici in Veščici pri Križu ter skupnega jedra za naselji 

Kopriva in Šprinc pri kapelici. Upoštevati moramo tudi namero ureditve površin za mirujoči 

promet v občinskem središču in ureditev parkirnih površin za potrebe turistične dejavnosti v 

Razkriškem kotu. Na turizem ugodno vplivajo načrtovani ukrepi za dograditev kolesarskih stez 

med večjimi naselji in do njih, hodnikov za pešce in kolesarje v prometno obremenjenih naseljih 

ter prilaganje cestnega omrežja in poti za kolesarje.  
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Kot razvojna prioriteta v prihodnjih letih je bila prav tako zaznana potreba po vlaganju v 

ohranjanje, ustrezno obravnavo in prezentacijo kulturne dediščine, tematsko povezovanje 

obstoječih turističnih produktov in razvoj sekundarne turistične infrastrukture.  

 

Kot enega izmed prioritetnih ciljev razvoja si je občina že takrat zastavila umestitev turistične 

infrastrukture kot podporo razvoju izletniškega in stacionarnega turizma v občini.  

 

Eno izmed prednostnih območij za razvoj dejavnosti je določeno v naselju Veščica (Veščičko 

polje), kjer je predvidena ureditev turističnega naselja, kar je v skladu z usmeritvijo občine za 

krepitev turistične ponudbe na podlagi naravnih virov in bogatega kulturnega izročila območja. 

Prednostno območje za umestitev in razvoj dejavnosti v odprti krajini v občini Razkrižje je 

določeno območje gričevnatega dela reliefa občine za razvoj vinogradništva in z njim povezane 

turistične ponudbe (vinske ceste, vinotoči, turistične kmetije) kot območja razvoja izletniškega 

turizma (prazgodovinska naselbina), površine, namenjene sezonski turistični ponudbi ter občasnim 

prireditvam in rekreaciji (urejanje tematskih poti, kolesarskih poti, površine za oddih v naravnem 

okolju) na celotnem območju občine. 

 

Občina je v prostorskem načrtu zagotovila ohranjanje prepoznavnosti prostora z zagotavljanjem 

ohranjanja tipoloških značilnosti kulturne krajine in naravnih krajinskih območij ter ohranjanja 

narave. V njem so območja in enote ohranjanja narave upoštevane kot razvojni potencial. Skozi 

prostorski načrt se z ohranjanjem naravne krajine zagotavljata ohranjanje biotske raznovrstnosti in 

varstvo naravnih vrednosti, kar zagotavlja kakovost in trajno podlago za razvoj zelenega turizma.  

 

S predvidenim razvojem turizma kot razvojne gospodarske panoge v občini se bodo na območju 

občine Razkrižje umeščale tudi površine za turizem ter površine za oddih, šport in rekreacijo v 

naravnem okolju. Turizem je ena izmed osnovnih razvojnih usmeritev Občine Razkrižje. Razvoj 

sonaravnega turizma, temelječega na naravnih in kulturnih kakovostih, bo mogoče nadaljevati ob 

vzpostavitvi ustrezne turistične in rekreacijske infrastrukture tako na območju Razkriškega kota in 

vzdolž obrežij Mure kot tudi na načrtovanem novem območju na Veščiškem polju, območju 

opuščenih gramoznic ob Muri in na vinogradniškem gričevnatem območju.  

 

V občini se spodbuja s turizmom povezane dejavnosti, kot so trgovina, obrt in podobno. 

Konkurenčnost lokalne turistične destinacije se gradi na visoki kakovosti turističnih produktov in 

storitev, na najprepoznavnejših in najatraktivnejših naravnih in kulturnih danostih občine. Zaradi 

trajnostne rabe prostora se daje prednost obnovi in revitalizaciji obstoječih objektov pred gradnjo 

novih ter ureditvi nepozidane površine za prostočasne dejavnosti (vir: Strategija razvoja, dela in 

življenja občine Razkrižje za obdobje 2015–2025, Občina Razkrižje). 



Strategija razvoja turizma za Razkrižje 2018–2028 

18 

2.2.6 Evropska gastronomska regija 2021  

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT) je Slovenijo po uradni 

prijavi kandidature marca potrdil za kandidatko za naziv. 

 

Gastronomija je eden izmed ključnih elementov turistične ponudbe in veliko pripomore k 

promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma. V strategiji trajnostne rasti slovenskega 

turizma 2017–2021 je identificirana kot eden izmed vodilnih turističnih produktov. 

 

Slovenija zato želi z namenom povečanja turističnega prihodka na področju gastronomskega 

turizma v okviru različnih aktivnosti, ki spodbujajo razvoj ter ciljno usmerjeno trženje in promocijo 

slovenske edinstvene gastronomske ponudbe, doseči večjo prepoznavnost in se pozicionirati kot 

vrhunska gastronomska regija Evrope. Hkrati se želi nadalje razvijati in krepiti gastronomsko 

ponudbo Slovenije na vseh ravneh.  

 

V pripravi je dokument Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019–2023, 

katerega izvajalec je Fakulteta za turistične študije – Turistica. Sestavni del ukrepa bodo aktivnosti 

razvoja in trženja gastronomskega turizma. V tem trenutku poteka dialog z deležniki na ravni štirih 

makrodestinacij v Sloveniji. Občina se lahko vključi v fazo načrtovanja kot deležnik s svojo 

specifično in bogato kulinarično ponudbo (vir: Slovenija – Evropska regija gastronomije 2021). 

2.2.7 Zakonodaja s področja turizma  

Osnovni zakon, ki ureja področje delovanja v turizmu, je Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Ur. 

l. RS, št. 13/2018). Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni 

ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje 

dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev ter 

turistično vodenje (vir: Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)).  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
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3 ANALIZA PONUDBE  

V nadaljevanju je predstavljena analiza stanja turistične ponudbe, ki se osredotoča na naravne in 

kulturne znamenitosti območja, gastronomijo in obstoječo turistično infrastrukturo. S ciljem 

vključevanja deležnikov v fazo načrtovanja strategije in poznejše uspešne izvedbe smo izvedli 

osebne intervjuje z vsemi obstoječimi turističnimi ponudniki in opravili kratko analizo 

povpraševanja med obiskovalci ter rezultate vključili v dokument.  

3.1 PRIMARNA TURISTIČNA PONUDBA 

 

Za primarno turistično ponudbo je značilno, da ni nastala zaradi turizma, saj je ni proizvedel človek 

(naravne privlačnosti) ali pa jo ta je ustvaril v preteklosti in je danes ne more več ustvariti z enako 

uporabno vrednostjo (kulturne in zgodovinske privlačnosti) (Vir: Planina, 1966, 161–166). 

3.1.1 Naravna dediščina 

Naravno dediščino je oblikovala narava. Je nekaj posebnega in enkratnega, velikokrat 

neponovljivega, živega ali neživega. Med naravno dediščino spadajo živali, gozd in drevesa, 

travniki, reke in rečni koridorji, gore, planine, kotline in še bi lahko naštevali. Zaradi svoje 

enkratnosti in raznovrstnosti nas navdihuje že od nekdaj in se čedalje bolj vključuje v turizem. 

Naravna dediščina se koristi v izobraževalne, rekreativne, gospodarske in druge namene.  

3.1.1.1 Reka Mura  

Reka Mura je nižinska reka, ki s svojimi pritoki, mrtvicami in poplavnimi površinami ustvarja 

poseben ekosistem, ki nudi zavetje številnim rastlinskim in živalskim vrstam. Tukaj najdemo redke 

rastline in živali. Na nekoliko dvignjenih področjih, odmaknjenih ob Mure in murskega rokava, 

najdemo ostanke trdolesnih logov. Veliko je tudi različnih rastlinskih vrst, vezanih na biotop 

poplavnih, močvirnih travnikov in logov (Mistična reka Mura, 2015).  

 

Ob reki Muri so ohranjene največje površine poplavnih gozdov v Sloveniji. Življenje v njih je 

odvisno prav od poplavljanja in nemotenega gibanja podtalne vode, ki hrani in oživlja za dragoceni 

ekosistem. Najnižja, pogosto poplavljena območja ob Muri poraščajo vrbe, topoli, črna in siva jelša 

ter hrastovo-brestov gozd, predele, ki so le občasno poplavljeni, pa beli gaber in dob. Poplavni, 

močvirni in obrežni gozd imenujemo tudi log ali dobrava. Log ob reki Muri je redkost v 

srednjeevropskem merilu ter dom številnih redkih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst 

(Mistična reka Mura, 2015).  

  

Murski logi so odlična skrivališča za samotarje, kot je črna štorklja, ki ji za razliko od njene bele 

sorodnice bližina človeka ni ljuba (Mistična reka Mura, 2015). 
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Območje reke Mure s poplavnim območjem sega od Šentilja do Murske šume in dalje do tromeje 

med Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Reko Muro lahko v Sloveniji v hidrološkem smislu delimo 

na dva dela: na območju med Šentiljem in Gornjo Radgono ter na območje vse do Veržeja, kjer je 

reka regulirana in utesnjena v dokaj ozko strugo – kanal, kar povzroča poglabljanje struge in 

spremembe rečne dinamike (Marinšek, Čarni, Kutnar in Planinšek, 2016). 

 

Območje reke Mure v občini posebej zaznamujeta območji »Gosposka Mirica« in »Mehika«. 

Območje »Gosposka Mirica« meji na območje »Mehika«. Območje »Mehika« se nahaja med 

rekama Muro in »Murico« (Ščavnico), ki se na Gibini združita v eno. Tudi tukaj se nahaja več 

naravnih biserov, ki jih je treba trajnostno urediti in varovati. Med njimi so avtohtona murska 

mrtvica »Vučkov berek«, talni izvir »Struga« in niz izvirov pitne vode – Ivanov izvir, Pintaričev 

izvir, Salajkov izvir in Kolmaničev izvir. To je favnistično, floristično in fitogeografsko izredno 

zanimiv del območja. 

 

Območje reke Mure spada v območje Natura 2000, naravne vrednote državnega pomena. Območje 

Natura 2000 je varovano območje z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti z varovanjem 

naravnih habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Slovenija 

je, tako kot vse države članice, določila območja Natura 2000 in jih je dolžna ustrezno ohranjati. 

V zadnjem času se je na to območje vrnil tudi nekdanji prebivalec – bober, katerega prihod je za 

nekatere razveseljiv in predstavlja potencial v razvoja sonaravnega turizma, medtem ko za druge 

predstavlja škodljivca, ki povzroča gospodarsko škodo v gozdovih. 

  

Na letni konferenci Unescovega programa Človek in biosfera junija 2018 je bilo razglašeno 

Biosferno območje Mura. Tako to območje stopa ob bok ostalim 685 svetovnim za naravo 

pomembnim biosfernim območjem. Mura s svojim porečjem s tem vstopa na svetovni zemljevid 

najvrednejših območij narave. Hkrati je Biosferno območje Mura postalo četrto območje s tem 

prestižnim nazivom Unesca v Sloveniji. Unesco je prepoznal izjemno naravno bogastvo reke Mure 

in njenega poplavnega sveta v prepletu s kulturno in zgodovinsko dediščino ter tradicionalno 

navezanostjo lokalnega prebivalstva na reko kot primerno območje za model trajnostnega razvoja. 

Območje reke Mure se v zadnjih letih razvija v smeri rekreacije, izobraževanja in preživljanja 

prostega časa. Ob reki se oblikujejo izobraževalna stičišča, pohodne in kolesarske poti, točke 

druženja. Spet obujamo izročilo skozi prikaze, »bujranja«, mlinarstva in »ciglarstva«. Po reki se 

vozijo čolni in brod. Reka Mura pridobiva na pomembnosti z vidika ohranjanja njene naravne 

vrednosti s trajnostnim pristopom h koriščenju njenih virov. V zadnjih letih se območje med Muro 

in Ščavnico koristi za rekreacijske dejavnosti, in sicer za več različnih tekaških prog, poti za hojo, 

nordijsko hojo v dolžinah od 2 do 10 km. 

 

Že nekaj let potekajo pogovori med občinama Razkrižje in Črenšovci za ponovno ureditev broda 

na Muri, ki ima tudi v starih zgodovinskih zapisih pomembno mesto. Živ pa je spomin predvsem 

na nekdanje Kolišče Bobri in na brod na Gibini, ki je bil ena izmed glavnih povezav do tega 

turističnega objekta za Prlekijo in Medžimurje. Danes bi bila ponovna vzpostavitev broda 
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pomembna turistična popestritev tega območja tako za obe občini kot tudi širše za Prlekijo in 

Prekmurje.  

 

 

Slika 2: Reka Mura 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.1.2 Ivanov izvir  

Ivanov izvir je po ljudskem izročilu znan že iz davnih časov. Nahaja se v občini Razkrižje, na robu 

naselja Šafarsko. Legenda pravi, da naj bi slepa deklica s pomočjo te izvirske vode spregledala. Že 

od nekdaj spada med priljubljene turistične točke, saj mnogi ljudje, zlasti pa romarji, verjamejo v 

zdravilno moč te izvirske vode, ki naj bi pomagala k dobremu vidu, odpravi golšavosti in 

splošnemu počutju. Ne le voda, tudi sam kraj naj bi bil obdan s posebno energijo, tako so 

radiestezisti in bioenergetiki našli kar 22 mest, ki po njihovem mnenju ugodno vplivajo na človeško 

počutje. Poimenovali so jih energijske točke (vir: Občina Razkrižje). 
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Slika 3: Ivanov izvir 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.1.3 Gibinski slap 

Gibinski slap v naselju Gibina je lociran v neposredni bližini reke Mure. Potok s slapom je po 

velikih vodnih ujmah saniran, urejeno je manjše jezero, ki je nastalo po naravni poti, urejena sta 

slap in dotok vode za potočni mlin (vir: Občina Razkrižje). 

 

 

Slika 4: Gibinski slap 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.1.4 Energijske točke 

Energijske točke ob Ivanovem izviru nudijo obiskovalcem prostor za počitek in sprostitev. Skupno 

jih je 22, nahajajo pa se vzdolž reke Ščavnice. Ta mesta naj bi bila obdana z energijo, ki zelo 

pozitivno vpliva na človeški organizem. To so potrdili tudi radiestezisti in bioenergetiki, ki so te 

energijske točke raziskali. Že po kratkem času bivanja na takšnem mestu se sproščajo vse blokade 

in se vzpostavijo normalni pretoki energije. Za turiste so te točke prav posebnega pomena, saj se 
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lahko na takih mestih sproščajo in si naberejo novih moči za nadaljnje raziskovanje okolice (vir: 

Občina Razkrižje). 

 

 

Slika 5: Energijske točke 

Vir: http://www.razkrizje.si/, Občina Razkrižje 

3.1.1.5 Reka Ščavnica  

Ščavnica je reka v severovzhodni Sloveniji, desni pritok Mure. Izvira v manjši dolini pri vasi 

Zgornja Velka v severnem delu Slovenskih goric, teče najprej proti vzhodu in nato po široki dolini 

proti jugovzhodu, pri Ljutomeru vstopi v ravnino Murskega polja in se pri Gibini izliva v Muro. 

Posebnost reke je v tem, da ima dolvodno od Ljutomera dve imeni, poleg Ščavnice še Murica.  

V Ščavnico se stekajo številni majhni in kratki potoki z obeh strani doline. V zgornjem toku so 

nekoliko večji desni pritoki Krčovina, Kunovski potok, Cogetinski potok in Blaguški potok, v 

spodnjem toku dobiva z desne strani Turjo, Kostanjevico in Gibinski potok ter z leve Lipnico in 

Murico. Močno nasipanje Mure v zadnji ledeni dobi jo je potisnilo povsem na južni rob ravnine, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mura
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgornja_Velka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_gorice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljutomer
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mursko_polje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gibina,_Razkri%C5%BEje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kr%C4%8Dovina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kunovski_potok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cogetinski_potok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Blagu%C5%A1ki_potok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kostanjevica_(%C5%A0%C4%8Davnica)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gibinski_potok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lipnica_(%C5%A0%C4%8Davnica)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mura
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tik ob vznožje gričevja, tako da teče skozi Veščico, Razkrižje in Šafarsko ter se na Gibini izliva v 

Muro (vir: Občina Razkrižje). 

 

   
 

                                   
Vir: Občina Razkrižje 

3.1.1.6 Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot 

Ob reki Ščavnici nas vodi pohodna pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot. Razkriški kot 

je poleg Bukovniškega jezera eno izmed najbolj znanih nahajališč zdravilnih zemeljskih energij v 

Sloveniji. Znamenita sta tudi zdravilni Ivanov izvir in prazgodovinska naselbina. Pokrajina, po 

kateri hodimo, nam da zelo jasno predstavo skrivnostnih močvirij, ki jih v svojih romanih popisuje 

Vlado Žabot. Razkriški kot leži v subregiji Murska ravan, ki je del regije Severni Panonski svet. V 

snovanju je zanimiv projekt nekaterih obmurskih občin, tudi Občine Razkrižje, z naslovom 

Slovanski gaji, ki temelji na izvornem sožitju naravne in kulturne dediščine.  

 

Kratek opis tematske poti: če se pripeljemo iz prekmurske smeri, v naselju Razkrižje, tik pred 

mostom čez reko Ščavnico, opazimo na levi strani ob cesti veliko parkirišče, kjer parkiramo. Le 

nekaj metrov naprej cesta prečka Ščavnico, kar nam služi za orientacijo, da smo na opisanem 

izhodišču. Od parkirišča nadaljujemo peš po makadamski cesti, ki nas vodi ob reki Ščavnici, ki je 

na naši desni strani. Po morda desetih minutah hoje Ščavnica in naša pot zavijata desno. Tu pridemo 

do prve energijske točke, na kar nas opozori lesena tabla ob njej. Največ točk se nahaja v okolici 

Ivanovega izvira. Nadaljujemo s hojo po naši poti ob Ščavnici in se sprehodimo še mimo drugih 

energijskih točk na poti. Posamezne table nas opozarjajo tudi na drevesa, mimo katerih hodimo. 

Na majhnem prostoru najdemo 38 različnih drevesnih vrst. Jasno sta vidna pas močvirskega gozda 

z vrbami, topoli in jelšami ter takoj ob njem strm dvig terena, kjer je značilna rast višje ležečih 

površin, kot so bukve in gabri. Pot nas pripelje vse do izliva Ščavnice v Muro. Od izliva Ščavnice 

v Muro se ne vračamo nazaj po isti poti, temveč gremo desno od Mure proti naselju Gibina. Hodimo 

naravnost vse do križišča lokalne ceste, proti vasi Šafarsko. Vračamo se nazaj po prvotni poti vse 

do igrišča, ki je nekaj 100 metrov pred našim parkiriščem (vir: Občina Razkrižje). 

Slika 6: Reka Ščavnica na Šafarskem 

 

Slika 7: Izliv reke Ščavnice v 

Muro na Gibini 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Razkri%C5%BEje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gibina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mura
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C4%8Davnica#/media/File:%C5%A0%C4%8Davnica_13.jpg
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Slika 8: Mrtvice reke Mure 

Vir: 

https://www.google.si/search?biw=1242&bih=553&tbm=isch&sa=1&ei=FRrLW9O4PonjrgSJkq

fgDA&q=mrtvice+reke+mure&oq=mrtvice+reke+mure&gs_ 

3.1.1.7 Bobri 

Bobri spadajo med ogrožene živalske vrste, najdemo pa jih tudi na pomurski ravnici. Opazili so jih 

ob izlivu reke Ščavnice v reko Muro. Bober je v nekaterih evropskih državah že popolnoma izginil. 

V Slovenijo se je vrnil leta 1998 in od takrat naprej s svojo aktivnostjo izboljšuje habitate za vodni 

živi svet. Predvsem je to opazno v obrežnem prostoru, ob rekah, mokriščih in jezerih. Vsekakor je 

sobivanje človeka in bobra potrebno za vzdrževanje visoke stopnje naravnih procesov.  

Seveda bober s podiranjem dreves ne dela škode naravi, temveč igra vlogo »okoljskega inženirja«. 

Ranjeni rečni ekosistemi in mokrišča hitro spremenijo svojo podobo, če v njih živi tudi bober (Na 

Razkrižju opozorili na pomen bobra, 2018).  

 

Slika 9: Bober 

Vir: https://www.google.si/search?q=bober&source, Občina Razkrižje 

 

https://www.google.si/search?q=bober&source
https://www.google.si/search?q=bober&source
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Reka Mura je s svojim raznolikim obrečnim prostorom življenjski prostor dveh avtohtonih vrst 

obvodnih sesalcev: evrazijske vidre (Lutra lutra) in evropskega bobra (Castor fiber). Bober še 

vedno naseljuje nova območja, na manjših vodotokih tu in tam zgradi kakšen jez, ki v naravnem 

okolju prispeva k pestrosti habitata. Z namenom izboljšanja habitatov za obe vrsti so bili na Gornji 

Bistrici in v Murski šumi osnovani novi nasadi vrb, jelš in topolov. Obrežna vegetacija namreč 

senči vodotoke in mrtvice, zmanjšuje segrevanje in izhlapevanje vode ter izboljšuje življenjski 

prostor za vodne organizme, hkrati pa izboljšuje prehransko osnovo za bobra (Go for Mura, 2017). 

3.1.2 Kulturna dediščina 

Med kulturno dediščino prištevamo tiste dobrine, ki so sicer proizvod človekovega dela v 

preteklosti, a jih zaradi njihove enkratnosti in neponovljivosti danes ni več možno proizvajati z 

enako uporabno vrednostjo in kakovostjo. V to skupino spadajo zgodovinske in kulturne 

znamenitosti ter spomeniki (Planina in Mihalič, 2002).  

3.1.2.1 Potočni mlin na Gibini 

Potočni mlin na Gibini stoji že več kot 200 let. Sam mlin ima zelo bogato zgodovino iz predvojnih, 

medvojnih in tudi povojnih časov. Na potoku, ki priteče iz Štrigove in ga vaščani preprosto 

imenujejo kar Gibinski potok, je imel Franc Smolkovič potočni mlin na tako imenovana velika 

»kola« (kolesa). Leta 1918 je njegov sin Matija zgradil zapornice, po domače »zajzo«. Čeprav so 

tla pod slapom kamnita, jih je Smolkovič vseeno še zabetoniral, saj je za zapornice potreboval 

močnejše temelje. Deloval je tako, da so z zapornico preusmerili potok in je voda gnala mlinsko 

kolo. V letu 2012 je bila za stari potočni mlin pridobljena notranja oprema, mlinsko kolo, nameščen 

pa je bil tudi mlinski kamen za delovanje na vodni pogon. V letu 2015 sta bili obnovljena še 

zunanjost objekta in okolica (vir: Občina Razkrižje). 

 

         

Slika 10: Potočni mlin na Gibini 

Vir: Občina Razkrižje 

http://www.razkrizje.si/turizem/potocni-mlin-na-gibini/
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3.1.2.2 Prazgodovinska naselbina Gradišče  

Na robu naselja Šafarsko v občini Razkrižje so pred skoraj pol stoletja našli ostanke lončenih 

posod, ki spadajo v čas bakrene dobe. Med poznejšimi arheološkimi izkopavanji, ki so potekala v 

letih 1979–1984, pa še vrsto drugih predmetov in odtise starodavnih stavb. Najdbe so domačine 

spodbudile, da so v sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota postavili identično 

prazgodovinsko naselbino, kjer obiskovalcem pokažejo, kakšno je bilo življenje v njej pred več 

tisoč leti. Obiskovalce popeljejo nazaj v čase, ko so še zemljo obdelovali s kamnitim ralom in ne s 

strojno mehanizacijo kot danes. Obiskovalci imajo možnost izdelati pravo kamnito orodje, 

izdelovati lončeno posodo in poskusiti prakruh iz prapeči. RTV SLO je o življenju ljudi iz bakrene 

dobe posnela tudi dokumentarni film, ki so ga že večkrat prikazali (vir: Občina Razkrižje). 

 

      

Slika 11: Prazgodovinsko naselje Gradišče 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.2.3 Cerkev svetega Janeza Nepomuka 

Do leta 1942 je razkriška cerkev spadala pod Župnijo sv. Magdalene Štrigova. Istega leta je bila 

ustanovljena samostojna Župnija Razkrižje, ki pa je bila pod okriljem zagrebške nadškofije vse do 

leta 1994, ko je z dekretom Svetega sedeža prešla pod upravo mariborske škofije. Z ustanovitvijo 

Škofije Murska Sobota je prešla pod njeno upravljanje.  

 

Začetki segajo v leto 1743, ko je takratni župnik Tomaž Dolar dal postaviti na Razkrižju ob reki 

Ščavnici kamnit steber s kipom sv. Janeza Nepomuka. Ker se je kmalu razširilo med ljudmi, da so 

pri tem kipu ljudje uslišani, in jih je vedno več prihajalo sem, zbralo pa se je tudi že nekaj darov, 

je Dolar sklenil sezidati ob njem kapelico, v katero so kip prenesli v slovesni procesiji. Pa tudi ta 

ni več zadoščala. Poleg navala množic jo je ogrožala še reka Ščavnica, ki je rada poplavljala, zato 

je iskal primernejši kraj, kamor bi postavil večje svetišče. Takrat se mu je oko ustavilo na griču, od 

koder je bil lep razgled na Prekmurje, Ljutomerske gorice in Medžimurje. Zemljišče je bilo last 

grofice Ane Altheim. Na župnikovo prošnjo je rada odstopila zemljo za zidavo cerkve. Dela pa so 

napredovala zelo počasi. Leta 1747 so začeli zidati današnji prezbiterij. Župnik Dolar ni dočakal 
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konca, saj je prej umrl v Gradcu. Kmalu zatem je prišel v Štrigovo nov župnik, ki se je še bolj 

zavzel za to novo podružnico z veliko cerkvijo. To je bil Ivan Šimonič. Njegova zasluga je tudi 

prvi zapis o cerkvi sv. Janeza Nepomuka. Poskrbel je, da so se dela pri cerkvi dokončala.  

 

Današnja razkriška cerkev je prostorna poznobaročna stavba, ki jo zaključuje prezbiterij. Nad njim 

je kupola s svetlobnico. Oprema je veliko skromnejša od prostora, poleg glavnega oltarja in 

prižnice, ki sta delo mojstra Mitermayerja, so še trije stranski oltarji: oltar Matere usmiljenja, oltar 

Jezusovega krsta in oltar sv. Florijana. Zadnjega naj bi prenesli iz štrigovske farne cerkve, zato so 

Štrigovčani imeli vselej navado sem romati na god sv. Florijana. Posebna dragocenost cerkve je 

tako imenovani indijski križ. Sem naj bi, kakor pove napis, prišel iz Indije, in sicer prek Holandije 

in Dunaja. Tam so ga hranili v cesarski zakladnici. Leta 1783 ga je sorodnik župnika Šimoniča 

Jožef Kerestur posredoval razkriški cerkvi. Okrašen je s školjčno biserovino (Občina Razkrižje). 

 

     

Slika 12: Cerkev sv. Janeza Nepomuka 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.2.4 Slomškov mlin  

Pranečak blaženega škofa Antona Martina Slomška Martin Slomšek je leta 1905 prodal Slomškovo 

domačijo na Slomu in kupil na Razkrižju, blizu cerkve, mlin in žago. Z Antonom sta na Razkrižje 

prišli tudi njegova žena Apolonija in hči Justina, kasneje pa se jim je pridružil še ženin brat Franc 

Končan. Na Razkrižju se je zakoncema leta 1909 rodila še hči Milka, ki je umrla stara komaj 22 

let. Pokopana je bila na štrigovskem pokopališču, leta 1998 pa so njen nagrobnik prenesli v 

razkriško župnijsko cerkev. 

 

Oče Anton je leta 1935 umrl v Ormožu, starejša hči Justina se je poročila z domačinom Francem 

Mesaričem. Mati Apolonija je leta 1937 mlin in žago prodala ter se z bratom in hčerko za dve leti 

preselila v Bukovje pri Štrigovi, nato pa so kupili gostilno pri Čakovcu. Po drugi svetovni vojni je 

hči Justina odšla k svojemu možu v Francijo in tam tudi umrla. Mati Apolonija in brat Franc sta 

gostilno prodala in se odselila v Celje, kjer se je sled za Slomškovimi izgubila. 
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Mlinarska obrt v kraju je znana od leta 1912. V mlin so prihajali ljudje iz bližnje in daljne okolice, 

celo iz sosednje Hrvaške. Mletje so plačevali v glavnem s pridelki, pa tudi z denarjem, če so manj 

pridelali. Mlin je bil prvotno na vodni, potem pa še na električni pogon. V zadnjih letih Anglež 

Paul Wadkin v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine mlin obnavlja. V delu objekta 

pa nudi tudi prenočišča (Občina Razkrižje). 

 

      

Slika 13: Slomškov mlin 

Vir: http://www.timmlin.si/po-poteh-starih-mlinov/88-slomkov-mlin-razkrizje.html, Občina 

Razkrižje 

3.1.2.5 Kovaški muzej na Razkrižju  

Kovačija Horvat na Razkrižju je najstarejša še vedno delujoča kovačija v Pomurju, saj ima 

tradicijo, ki sega daleč v leto 1855. Tri generacije kovačev so delovale v kovačnici. Ta tradicija, ki 

se predaja iz roda v rod, pa bo, kot kaže, obstala tudi v prihodnje, saj se vnuk kovača Antona zelo 

zanima za kovaštvo. V njej lahko spoznate kovaška opravila in izdelke, saj je delavnica Antona 

Horvata ena redkih popolnoma ohranjenih kovačij. V celoti je opremljena s kovaškim orodjem. 

Med drugim je na ogled orodje, s katerim so podkovali konje lendavske grofice. Prav tako so 

pomembni tudi izdelki iz železa, ki so prave umetnine Antona Horvata. Kovaški meči in meh so 

ena izmed glavnih atrakcij muzeja. Gospodar Anton je tudi sam izdelal različne vrste mečev, in 

sicer viteškega, turškega, kraljevega, japonsko mačeto in sabljo za odpiranje šampanjcev. 

Najstarejši kovaški meh je star kar okrog dvesto let. V tej kovačnici je bil nekoč poudarek na 

podkovnem in vozovnem kovaštvu, saj so največ podkovali konje in izdelovali vozove. 

Obiskovalci pa si lahko ogledajo izdelavo žeblja in podkve. Svojo zbirko so Horvatovi obogatili 

še s kolarskim muzejem. Gostje se lahko okrepčajo z lastnikovim vinom, postreže pa se jim tudi z 

domačim narezkom. Lični kovaški spominki, izdelani ročno v tej kovačnici, so lep spomin 

zanimivega in poučnega družinskega izleta v Prlekijo (Občina Razkrižje). 
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Slika 14: Kovaški muzej 

Vir: http://www.razkrizje.si/turizem/kovaski-in-kolarski-muzej-druzine-horvat/ 

3.1.2.6 Razkriški mlinci, razkriške pogačice in vino vinskih kraljic  

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 ponudijo tudi pokušino vina vinske kraljice Martine XV in vina vinske kraljice 

Martine XVIII. Vini pridelujejo člani Turistično narodopisnega društva Razkrižje in so ga posvetili 

Razkrižankama, ki sta bili izbrani za vinsko kraljico ljutomersko-ormoških goric (Občina 

Razkrižje).   

 

»Ftičekovo gostuvaje« je zelo star razkriški običaj, ki je namenjen otrokom. 14. februarja, na 

valentinovo, se pri nas ženijo »ftičeki« (ptički). Otrokom, ki so čez zimo lepo skrbeli za ptičke, ti 

prinesejo pogačice, ki jih nastavijo na okenske police in veje dreves. Razkriške pogačice se pojavijo 

tudi na porokah, ko jih nevesta in svatje po opravljenem poročnem obredu delijo otrokom.  

 

 

Slika 15: Razkriški mlinci 

Vir: Občina Razkrižje 
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Slika 16: Vino vinske kraljice Marine XV in vino vinske kraljice Martine XVIII 

Vir: Občina Razkrižje 

 

 

Slika 17: Razkriške pogačice 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.2.7 Žganjekuha na star način 

Pri Makovčevih na Šafarskem kuhajo žganje na starodobni način iz najrazličnejših vrst sadja. Imajo 

možnost pokušine in nakupa več kot 20 različnih sort žganja. Specialiteta: degustacija žganja na 

domačem kruhu. Nudijo možnost koriščenja prostora za sprostitev in razvedrilo (biljard, pikado) 

(Občina Razkrižje).  
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Slika 18: Žganjekuha 

Vir: http://www.razkrizje.si/turizem/zganjekuha-na-star-nacin/ 

3.1.2.8 Trajbarova kapelica  

Kapelica pravokotnega tlorisa s polkrožnim zaključkom je s konca 19. stoletja. Pokrita je z 

dvokapnico, fasade členijo sedlasto zaključen vhod v pravokotnem okvirju in pravokotni poslikani 

niši (Občina Razkrižje). 

http://www.razkrizje.si/turizem/zganjekuha-na-star-nacin/
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Slika 19: Trajbarova kapela 

Vir: Občina Razkrižje 

3.1.2.9 Zgodovinska razstava dediščine družine Gašparič 

V zbirkah družine Gašparič na Šafarskem so na ogled staro čevljarsko in dimnikarsko orodje, stara 

mlatilnica, drugo kmečko orodje in prikaz dejavnosti kopanja studencev. Gostom nudijo tudi 

pokušino čevljarske in dimnikarske malice ter napitkov (Občina Razkrižje). 
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Slika 20: Razstava čevljarskega in dimnikarskega orodja 

Vir: http://www.razkrizje.si/turizem/ogled-razstave-kulturne-dediscine-druzine-gasparic-

sostarskega-in-dimnikarskega-orodja/ 

3.1.2.10 Sakralna znamenja 

Sakralna znamenja po posameznih krajih (Smej, b. d.):  

 

Gibina 

• Kapela Srca Jezusovega – zgrajena in blagoslovljena je bila leta 1924. Blagoslovil jo je 

takratni štrigovski župnik Štefan Možar. V kapeli je kip sv. Janeza Nepomuka, ki je bil pri 

Starem Pilu na Gibini.  

• Zadravčev križ – domači so ga postavili leta 1898. 

• Križ na Gibini 8a – postaviti ga je hotel Rudolf Ščavničar za srečno preživete člane družine 

v drugi svetovni vojni, a ga je nato 19. 6. 2005 dala postaviti njegova vnukinja Marta Klun, 

rojena Krznar. Blagoslovil ga je duhovnik Franc Špelič. Na križu je tudi Marijin kip s 

Kureščka. 

• Anderličev križ – leta 1946 ga je dal postaviti Ivan Jug in pri njem imamo šmarnice.  

Šafarsko  

• Kernova kapela – postavila sta jo Mirko in Marija Kern 25. 6. 2009. 

• Šajnovičev križ – najstarejša letnica na starem križu je bila 1786 in druga 1897. Leta 1934 

so ga prenovili Franc in Filomena Šajnovič ter mama Marija Šajnovič, rojena Barat. 

Prenovljen križ sta 14. 10. 1934 blagoslovila salezijanska duhovnika Alojzij Kastelic in 

Jožef Raduha. Križ sta leta 2003 obnovila razkriški mežnar Feliks Šajnovič in žena 

Magdalena. Blagoslovil ga je župnik Marijan Rola.  

Razkrižje  

• Pokopališki križ – postavljen je bil leta 1934. 

• Kutnjakov križ – križ je dal postaviti domačin Pavel Kutnjak leta 1905. 



Strategija razvoja turizma za Razkrižje 2018–2028 

35 

• Golenkov križ – postavljen in blagoslovljen je bil leta 1932. Postavil ga je Ivan 

Golenko, rojen leta 1890 na Razkrižju. Namen postavitve je bil srečno družinsko 

življenje. Križ je bil lesen, leta 1986 ga je družina Ivanke Golenko s hčerko Miro in 

možem Francem Žibratom v celoti obnovila in ima sedaj železno konstrukcijo. Od leta 

2007 je zemlja, na kateri stoji križ, v lasti Franca Mužinčiča z Razkrižja, ki sedaj skrbi 

za križ.  

• Reinerjev križ – zaradi preureditve ceste je bil križ prestavljen na sedanje mesto leta 

1984. 

• Trajberjeva kapela proti Moti – leta 1946 sta kapelo postavila Franc Trajbar in Elemir 

Reiner z Razkrižja v zahvalo za srečno vrnitev iz druge svetovne vojne. Posvečena je 

Sveti Trojici. Freske v njej je poslikal Robert Košar z Veščice. 

Veščica  

• Veščički križ – leta 1929 ga je postavila vaška skupnost, takrat imenovana Občina Veščica. 

Za postavitev križa je bil zadolžen domačin Aleksander Žličar kot zastopnik vaške 

skupnosti. Namen obeleženja je bilo češčenje Jezusa Kristusa, kot je razvidno iz zapisa na 

podstavku križa. Prvotno poimenovanje občine je bilo Žličarjev križ, verjetno zaradi 

lastnikov zemljišča, na katerem je bilo postavljeno. Občasni dogodki ob križu: šmarnice v 

mesecu maju, blagoslov jedi pred veliko nočjo, sveta maša in večernice.  

• Ščavničarjev križ – na željo moža postavila Jelena Ščavničar leta 1935. 

• Stojkova kapela – leta 1988 jo je postavil Branko Stojko z družino. 

Šprinc 

• Kapela se nahaja na stičišču poti Šprinc–Kopriva. Ob njej se vsako leto 15. avgusta odvija 

prireditev Pozdrav jeseni ob prazniku Marijinega vnebovzetja, ki se začne s povorko cvetja, 

nadaljuje s sveto mašo in nadaljuje z druženjem Prlekov, Prekmurcev in Medžimurcev. 

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

3.1.2.11 Spominska obeležja osamosvojitvene vojne 

V spomin braniteljem slovenske samostojnosti so v občini Razkrižje postavljena štiri spominska 

obeležja oziroma spominske plošče (vir: Občina Razkrižje): 

• 26. 6. 1999 je bila na Gibini, 1. 7. 2001 pa na Razkrižju postavljena spominska plošča z 

napisom »BRANITELJEM SLOVENSKE SAMOSTOJNOSTI, TERITORIALNI 

OBRAMBI, POLICIJI IN OBČANOM«; 

• 24. 6. 2000 je bila na mestu, kjer je imela Teritorialna obramba (TO) leta 1991 svoj štab 

(ob gramoznici na Razkrižju), postavljena spominska plošča pripadnikom TO; 

• 23. 6. 2018 je bila na stavbo Osnovne šole Razkrižje nameščena plošča v spomin na 

tamkajšnje bivanje posebne enote milice UNZ Murska Sobota leta 1991. 
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Slika 21: Spominsko obeležje na Gibini 

Vir: Občina Razkrižje 

 

Spominske plošče narodnoosvobodilnega boja (NOB): 

• na potočnem mlinu na Gibini; 

• na razkriškem pokopališču; 

• pri Copotovih na Razkrižju; 

• pri Škrlečevih v Šprincu. 

 

 

Slika 21: Spominska plošča NOB na potočnem mlinu na Gibini 

Vir: Občina Razkrižje 
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Mejni kamni iz 17. in 18. stoletja 

 

V letu 2012 je Občina Razkrižje zavarovala in uredila dva mejna kamna iz obdobja Avstro-Ogrske, 

ki razkrivata bogato zgodovino tega obdobja. Nahajata se na originalnih lokacijah nekdanje meje 

med kraljevino Ogrsko in nemškim cesarstvom (Občina Razkrižje). 

 

 

Slika 22: Mejni kamen 

Vir: Občina Razkrižje 

3.2 SEKUNDARNA TURISTIČNA PONUDBA 

Za sekundarno turistično ponudbo je značilno, da jo človek proizvede z določeno kakovostjo in v 

zahtevani količini. Mednje Planina uvršča osnovno infrastrukturo, turistično infrastrukturo, po 

kateri turist neposredno povprašuje, in turistično superstrukturo, ki se proizvede v obratih turistične 

infrastrukture (Planina, 1966, 161–166). 

3.2.1 Gostinska ponudba 

Gostinska ponudba je glede na majhnost občine relativno dobro razvita. V občini delujeta dve 

gostilni: 

• Gostilna na Gmajni; 

• Gostilna Marinka. 

Obe gostilni sprejemata tako individualne goste kot najavljene in turistične skupine. Poleg ostale 

ponudbe ponujata tudi nekaj jedi z lokalnim značajem. 

 

V občini najdemo tudi eno turistično kmetijo, to je Turistična kmetija Dervarič. Poleg kulinarike, 

ki vključuje predvsem preproste jedi lokalnega značaja, so popestrili svojo ponudbo s prodajo 

lokalnih živilskih izdelkov, predvsem raznih vrst olj, kisov, sokov in likerjev.  
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Na področju občine delujejo štirje bari, ki so priljubljeni predvsem med domačini: Bar Stari Pil na 

Gibini, Bar Viola na Šafarskem, Bar Smole na Razkrižju in Lovec bar na Veščici (Občina 

Razkrižje). 

3.2.2 Prireditve  

Glede na velikost občine je število prireditev veliko in raznoliko ter zelo popestri turistično 

ponudbo. Večino prireditev organizirata občina in Turistično narodopisno društvo v sodelovanju z 

drugimi društvi in zainteresiranimi občani (Občina Razkrižje): 

• Predstava Božična noč pri Ivanovem izviru: prireditev prireja Turistično narodopisno 

društvo Razkrižje v sodelovanju z Občino Razkrižje od leta 1998. Predstava Božična noč 

je kakovosten kulturno-verski dogodek po svetopisemskem izročilu Kristusovega rojstva, 

ki mu ustvarjalci sledijo z veliko natančnostjo. Poleg igralsko-govornega dela je v predstavo 

vključenega veliko odličnega petja, tako celotnega cerkvenega pevskega zbora razkriške 

župnije kot tudi vseh glavnih igralcev, ki del svojih vlog odpojejo. 

• Ivaje: praznik farnega zavetnika, ki pritegne romarje in druge obiskovalce, predvsem iz 

Prekmurja, Medžimurja in Štajerske, ki se po tradiciji najprej udeležijo svete maše v 

romarski cerkvi sv. Janeza Nepomuka, nato pa se odpravijo k Ivanovemu izviru, kjer za 

kulinarično ponudbo z lokalnimi posebnostmi (razkriški mlinci, ribe na mlinarski način) 

poskrbi Turistično narodopisno društvo Razkrižje. 

• Pozdrav jeseni organizirajo na praznik Marijinega vnebovzetja. Prireditev se začne s 

povorko cvetja, nadaljuje s sveto mašo pri kapelici na stičišču poti Šprinc–Kopriva in 

družabnim srečanjem v prireditvenem šotoru. Poudarek prireditve je poleg čaščenja 

velikega krščanskega praznika tudi na sodelovanju med ljudmi dveh sosednjih narodov, 

Slovenije in Hrvaške, ter na srečanju Prlekov, Prekmurcev in Medžimurcev. Ta dan poteka 

v sodelovanju z oblastnimi organi obeh držav, na tem območju so ta dan meje odprte. 

• Blagoslov božično-novoletnega drevesa v razkriškem križišču. Tradicionalno se odvija v 

soboto pred prvo adventno nedeljo. 

• Božični bazar se zadnja leta odvija v organizaciji Osnovne šole Razkrižje. 

• Mednarodni Tek prijateljstva Razkrižje–Štrigova prirejajo od leta 2002, ko sta občini 

Razkrižje in Štrigova razvili edinstveno obliko čezmejnega sodelovanja na športni ravni. 

• Kresovanje se na predvečer dneva slovenske državnosti odvija tradicionalno od leta 1991, 

ko smo prvič zakurili kres takoj po razglasitvi Slovenije kot samostojne države. 

• Pohod Pomlad v prleških goricah – dan odprtih kleti in veselih ljudi prirejajo vsako leto 

zadnjo soboto v mesecu maju. Organizatorja prireditve sta Turistično narodopisno društvo 

Razkrižje in skupina vinogradnikov iz območja občin Razkrižje in Ljutomer. Poudarek 

prireditve je na predstavitvi vinorodne prleške pokrajine, izvrstnih vin, sokov in domačih 

kulinaričnih posebnosti tega območja. Dogodek popestrijo s kulturnim ali zabavnim 

programom. 

• Mednarodni spust murskih ladij, katerih udeležence sprejmejo pri Muri na Gibini. 
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Slika 23: Božična noč Slika 24: Ivaje 

Slika 25: Povorka cvetja v sklopu 

prireditve Pozdrav jeseni 

Slika 26: Spust murskih 

ladij 

Slika 27: Pohod Pomlad v prleških 

goricah 

Slika 28: Mednarodni Tek 

prijateljstva Razkrižje–Štrigova 
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3.2.3 Prenočitveni objekti  

Prenočitve so možne v štirih objektih. Ponudba je sicer majhna, vendar zelo raznovrstna, zapišemo 

lahko celo edinstvena: 

• Slomškov mlin (3 spalnice z možnostjo enojnih postelj ali zakonsko posteljo); 

• Turistična kmetija Dervarič (7 postelj); 

• Apartma Zemljanka (4–6 oseb); 

• Kmečka hiša Srnec (2 sobi z zakonskim ležiščem ali 2 pogradoma ter nov apartma 1/2  + 

2). 

3.2.4 Izposoja športne opreme  

Izposojo koles in opreme za kolesarjenje ponuja Simply Cycling Slovenia (SCS), Paul Wadkin 

Razkrižje. Podjetje ponuja vodena kolesarska doživetja po Sloveniji in okoliških državah. 

Specializirano je predvsem za organizacijo večdnevnih kolesarskih izletov za angleško govoreče 

turiste. Turistom ponuja tudi vinske in pohodne izlete oziroma potovanja. Podjetje upravlja 

namestitvene kapacitete v Slomškovem mlinu.  

3.2.5 Turistično vodenje 

Lokalno vodenje lahko organizirane skupine naročijo na občini ali prek Turistično narodopisnega 

društva Razkrižje. Imajo tri registrirane lokalne vodnike. Redna turistična vodenja po občini za 

individualne goste ob določenih terminih (npr. vsako soboto ob določeni uri) niso organizirana. 

3.2.6 Vaško jedro Šprinc in Kmetija v Šprincu  

Vaško jedro v Šprincu sestavljata dva pomembna objekta: kapelica na stičišču cest in na novo 

načrtovani prireditveni prostor v Šprincu. Vaško jedro ima neposredno cestno povezavo s Kmetijo 

v Šprincu in skupaj tvorita potencial za razvoj turističnega produkta v prihodnosti.  

 

Na novo načrtovani prireditveni prostor bo namenjen najširši uporabi, tako za poletne prireditve 

kot za sprejem obiskovalcev teh krajev, kot tudi za poročne in druge slovesnosti, izobraževanje ter 

predavanja, zlasti s področja kmetijstva in posebej vinogradništva. Projekt podpira tudi Občina 

Štrigova, ki na hrvaški strani, v Robadju, načrtuje podoben projekt. Oba projekta imata možnost 

pridobiti tudi evropska sredstva. 

 

Kmetija v Šprincu je v lasti Občine Razkrižje. Velikost kmetije je 7 ha in obsega gozd, kmetijske 

površine z njivami, sadovnjakom, vinogradom, stanovanjsko hišo in manjšim gospodarskim 

objektom. Kmetija izkazuje potencial za pridelavo sadja, zelenjave ali poljščin, predvsem s 

poudarkom na ekološki oziroma sonaravni pridelavi. Posestvo odraža zanimiva hribovita 

pokrajina, ki izkazuje potencial za razvoj turizma. V turizmu je zaradi težje dostopnosti 

(makadamska cesta) možno razvijati turistične produkte za individualne goste s poudarkom na 
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danostih kmetije, kot so visokodebelni sadovnjaki, njive, travniki, vrtnarjenje in vinograd. 

Območje prav tako izkazuje potencial manjših nastanitvenih enot, ki se zlijejo z okolico. Za razvoj 

kmetije bo občina našla investitorja oziroma najemnika kmetije (Občina Razkrižje). 

3.3 ANALIZA POVPRAŠEVANJA  

Za potrebe priprave strategije razvoja turizma smo pripravili kratek anketni vprašalnik za trenutne 

obiskovalce turističnih znamenitosti v občini Razkrižje. Anketni vprašalnik je obsegal 9 vprašanj 

in v analizo smo zajeli 117 anketirancev. Ciljna skupina so bili obiskovalci, ki smo jih poiskali na 

znanih turističnih točkah v občini v mesecu maju 2018. V nadaljevanju predstavljamo rezultate 

analize.  

• Vprašanje 1: Od kod ste pripotovali v našo destinacijo? 

Graf 1: Gibanje deleža obiskovalcev glede na njihovo domovanje 

 
 

Vir: Lastni vir 

 

Obiskovalci so odgovorili, da so pripotovali od doma in navedli število kilometrov ali lokacijo. 

Nobeden od anketirancev ni navedel, da je prišel obiskat Razkrižje z druge destinacije. 

• Vprašanje 2: Katero obliko prevoza ste/boste uporabljali med bivanjem pri nas? 

 

 

 

 

 

Delež obiskovalcev glede na njihovo 
domovanje 

0-50 km 51-100 km 101-150 km

151-200 km 201-250 km več kot 250 km
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Graf 2: Gibanje deleža števila obiskovalcev glede na obliko prevoza 

 
 

Vir: Lastni vir 

 

Velika večina obiskovalcev je prispela z organiziranim prevozom. Po destinaciji so se premikali z 

matičnim prevozom ali peš. Iz tega sklepamo, da so obiskovalci na organiziranem izletu.  

• Vprašanje 3: Je to vaš prvi obisk naše destinacije? 

Graf 3: Gibanje deleža obiskovalcev, ki so prvič obiskali destinacijo 

 
Velika večina obiskovalcev je destinacijo obiskala prvič.  
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• Vprašanje 4: Kateri je motiv prihoda v našo destinacijo? 

Graf 4: Gibanje obiskovalcev glede na motiv 

 
 

Vir: Lastni vir 

 

Velika večina obiskovalcev obišče Razkrižje zaradi znamenitosti. Nekaj obiskovalcev se je prišlo 

izobraževat v okviru univerze za tretje življenjsko obdobje in spoznavat domovino, štirje pa so 

navedli, da so prišli na pohod.  

• Vprašanje 5: Glavne aktivnosti obiskovalcev  

Graf 5: Navedene aktivnosti obiskovalcev 

 
 

Vir: Lastni vir 
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Vsak obiskovalec je lahko na anketi navedel 1–3 aktivnosti, ki se jih je želel udeležiti ob obisku 

Razkrižja. Aktivnosti smo razdelili na tri kategorije. Graf prikazuje pogostost navedbe aktivnosti 

posameznih kategorij. Največji motiv so naravne in kulturne znamenitosti območja, sledita 

kulinarika in gastronomija.  

• Vprašanje 6: Prenočevanje gostov 

Graf 6: Delež gostov glede na prenočevanje 

 
 

Vir: Lastni vir 

 

Od 117 anketiranih gostov ni nihče prenočil na Razkrižju.  

  

Prespali v Razkrižju Se vrnili domov Brez odgovora
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• Vprašanje 7: Dnevna potrošnja obiskovalcev 

Graf 7: Število obiskovalcev znotraj kategorije 

 
 

Vir: Lastni vir 

 

Obiskovalce smo prosili, da ocenijo porabo sredstev na destinaciji za namen prehrane, pijače, 

nakupov in/ali zabave. Velika večina obiskovalcev se uvrsti v kategorijo 25–50 EUR porabe/dan. 

• Vprašanje 8: Kam ste namenjeni naprej? 

Graf 8: Delež obiskovalcev glede na njihov naslednji cilj  

 
Vir: Lastni vir 
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Praktično vsi obiskovalci se vrnejo domov. To je verjetno posledica tega, da pripotujejo v 

organiziranih skupinah.  

• Vprašanje 9: Zavedanje prizadevanj za razvoj trajnostnega turizma 

Graf 9: Delež obiskovalcev glede na kategorije 

 
Vir: Lastni vir 

 

Obiskovalci so odgovarjali na vprašanje, ali se zavedajo prizadevanj občine in njenih pobud za 

razvoj trajnostnega turizma. Odgovarjali so z DA ali NE. 115 anketirancev se zaveda prizadevanj 

občine za razvoj trajnostnega turizma.  

• Vprašanje: Zadovoljstvo obiskovalcev  

Graf 10: Delež obiskovalcev glede na kategorijo  

 
Vir: Lastni vir 
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Obiskovalci so odgovarjali, kako so zadovoljni z obiskom destinacije. Obkrožili so lahko naslednje 

stopnje: zelo se strinjam, strinjam se, sem neopredeljen, ne strinjam se, sploh se ne strinjam. 

 

Vsi obiskovalci so obkrožili zelo se strinjam ali strinjam se. Vse kaže, da je obisk Razkrižja vsem 

obiskovalcem izpolnil pričakovanja pred izletom. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je cenovna 

kategorija dnevnih stroškov 25–50 EUR običajni znesek za povprečnega obiskovalca Razkrižja.  
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4 SWOT-ANALIZA 

Tabela 2: SWOT-analiza 

PREDNOSTI: 

• bližina množično obiskanih turističnih 

centrov: Moravske Toplice, Banovci, 

Radenci, Lendava, Martin na Muri; 

• dobra dostopnost – bližina avtoceste; 

• bogato naravno okolje (gričevnate gorice in 

gozd, reka Mura, poplavni gozdovi in 

mrtvice); 

• bogata naravna in kulturna dediščina; 

• bogata zgodovina in ljudsko izročilo;  

• zanimive prireditve; 

• povezanost s sosednjo hrvaško Štrigovo;  

• Unescovo Biosferno območje Mura;  

• Natura 2000; 

• murska kolesarska pot;  

• prazgodovinska naselbina.  

• Nočitveni objekti 

• Narodopisno društvo Razkrižje  

SLABOSTI: 

• malo prenočitvenih kapacitet; 

• ni dolgoletne turistične tradicije; 

• ni vedno dostopne vodniške službe; 

• ni razvitih celostnih turističnih 

programov, ki bi vključevali 

Razkrižje; 

• razdrobljenost in slabša povezanost 

majhnih ponudnikov; 

• počasni upravni in drugi birokratski 

postopki, predvsem na področju 

upravljanja prostora. 

PRILOŽNOSTI: 

• vključitev Razkrižja kot mikrodestinacije v 

butične turistične programe; 

• ureditev kolesarskih in sprehajalnih poti; 

• razvoj zelenih turističnih produktov; 

• aktivno povezovanje ponudbe majhnih 

ponudnikov v integrirane produkte; 

• vzpostavitev doživljajsko naravnane 

vodniške službe; 

• razširitev prenočitvenih kapacitet; 

• ponudba za ljubitelje kampiranja in potovanj 

z avtodomi; 

• piknik turizem; 

• Natura 2000. 

NEVARNOSTI: 

• nezmožnost povezovanja majhnih 

ponudnikov; 

• slaba kakovost storitev (neredni 

odpiralni časi ponudnikov, 

nepoznavanje jezikov, slabo 

vodenje itd.); 

• pomanjkanje sredstev za naložbe v 

turizmu (prenočitvene kapacitete, 

kolesarske poti, naravni parki itd.); 

• pomanjkanje sredstev za turistično 

promocijo. 

 

Vir: Lastni vir 
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KLJUČNE UGOTOVITVE, KI IZHAJAJO IZ SWOT-ANALIZE:  

• turizem v občini Razkrižje je v zadnjih dveh desetletjih z velikimi napori, predvsem 

posameznikov, članov Turistično narodopisnega društva Razkrižje, občine in posameznih 

majhnih ponudnikov, prišel na zemljevid predvsem izletniškega turizma; 

• izvedenih je bilo veliko število projektov in urejene precej infrastrukture na področju 

naravne in kulturne dediščine; 

• razvile so se številne prireditve, ki so temeljile izključno na prostovoljstvu; 

• v zadnjih letih je bilo kar nekaj vlaganj v promocijo turizma; 

• ponudba je raznolika, vendar temelji predvsem na majhnih ponudnikih, društvenih 

aktivistih in občini, ki se s turizmom ne ukvarjajo profesionalno; 

• ponudba je razdrobljena in ni dovolj povezana – pogreša se skupna nit. 

KAJ JE TREBA ODPRAVITI: 

• razdrobljenost ponudbe; 

• nerazumevanje potencialov turizma; 

• zapiranje v občinske meje. 

KAJ JE TREBA ZMANJŠATI: 

• nesodelovanje med ključnimi deležniki turizma na nivoju občine. 

KJE JE TREBA RASTI: 

• uporaba novih medijev; 

• število prenočitvenih kapacitet in njihove zasedenosti; 

• prodaja turističnih produktov in doživetij; 

• ustvarjanje zelenih turističnih produktov;  

• profesionalizacija razvoja turizma.  

KAJ JE TREBA RAZVIJATI: 

• sodelovanje med vsemi ključnimi deležniki na področju turizma, kulture in kmetijstva; 

• prepoznavne produkte in programe, tudi s poudarkom na zelenih trajnostnih produktih;  

• vodene programe v različnih jezikih; 

• ponudbo za ljubitelje kampiranja, avtodomov, »glampinga« in drugih trendovskih zelenih 

načinov prenočevanja; 

• načrt promocije in trženja Razkrižja kot turistične destinacije;  

• izdelava promocijskega oziroma celo trženjskega koncepta; 

• sestaviti turistične produkte v sodelovanju s ponudniki iz sosednjih občin oziroma na nivoju 

subregije ali regije; 

• kapaciteto na področju upravljanja in razvoja turizma s poudarkom na kadrih.  
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KDO SO OBISKOVALCI RAZKRIŽJA? 

Glavni motivi za potovanje oziroma obisk kraja, gledano na splošno in glede na trende v svetu, se 

zelo razlikujejo od primera do primera. Na splošno so glavni motivi povezani z delom, religijo, 

obiskom prireditev, željo po sprostitvi, iskanju nečesa novega, iskanju novih doživetij, spoznavanju 

kulinarike itd. Obstajajo številne klasifikacije (Likar, 2009), vendar lahko najpogostejše motive za 

turistična potovanja strnemo v naslednji povzetek: 

• oddih, počitnice, sonce, morje, plaža; 

• zabava, pustolovščine, adrenalin; 

• religijska srečanja, običaji, romanja; 

• obiski sorodnikov, prijateljev; 

• zdravje, zdravljenje, velnes; 

• turistične atrakcije, muzeji, galerije, parki; 

• kulinarika; 

• šport in rekreacija; 

• naravne in kulturne znamenitosti; 

• lov, ribolov; 

• spoznavanje drugih kultur, običajev in navad; 

• naključni izleti in potovanja. 

KATERI SO GLAVNI MOTIVI ZA OBISK RAZKRIŽJA? 

Glede na analizo vprašalnikov gostov, ki so obiskovali Razkrižje v maju 2018, in rezultate 

intervjujev turističnih ponudnikov so glavni motivi gostov za obisk naslednji: 

• obisk naravnih in kulturnih znamenitosti; 

• spoznavanje lokalne kulinarike, gastronomije in navad; 

• obisk prireditev; 

• romarski gostje. 

KAKO BI OPREDELILI OBSTOJEČE OBISKOVALCE RAZKRIŽJA? 

Obiskovalce Razkrižja bi lahko v grobem razdelili v tri skupine, in sicer na: 

• goste, ki pridejo na Razkrižje organizirano z avtobusi (društva, sindikalne skupine, 

upokojenci itd.); 

• goste, ki se udeležijo prireditev; 

• goste, ki na Razkrižju prespijo. 

NOVE CILJNE SKUPINE OBISKOVALCEV 

Za dvig turističnega obiska ter dvig prihodkov iz turizma in razvoj novih turističnih produktov 

moramo v prihodnosti pritegniti obiskovalce iz drugih ciljnih skupin:  

• dnevne individualne goste iz bližnjih termalnih središč; 
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• vodene skupine obiskovalcev; 

• goste turističnih agencij; 

• ljubitelje aktivnega dopusta, ki bodo na Razkrižju prenočevali; 

• tuje goste. 

KAKO BI LAHKO OPREDELILI POVPREČNEGA OBISKOVALCA RAZKRIŽJA 

GLEDE NA ANALIZO ANKET GOSTOV IN POGOVORE S PONUDNIKI: 

• večinoma so to dnevni obiskovalci, ki se še isti dan vrnejo domov; 

• predvsem so to gosti, ki so pripravljeni na destinaciji porabiti 25–50 EUR na dan; 

• prispejo predvsem organizirano z avtobusi in v destinaciji na Razkrižju izkoristijo več 

različnih aktivnosti; 

• geografsko ti obiskovalci prihajajo iz Slovenije, pretežno iz osrednje Slovenije; 

• velika večina gostov na Razkrižju ne prespi; 

• posebna skupina obiskovalcev so dnevni gostje, ki se udeležijo prireditev. Geografsko 

prihajajo predvsem iz Pomurja, Medžimurja in sosednjega Podravja. Razen kulinarike in 

gastronomije večinoma ne posegajo po drugih aktivnosti; 

• obiskovalci, ki na Razkrižju prenočijo, plačajo za nočitev v povprečju 20–30 EUR po osebi. 
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5 KAKO NAPREJ 

5.1 VIZIJA NA PODROČJU TURIZMA ZA RAZKRIŽJE 2019–2028 

Razkrižje bo v letu 2028 sinonim za trajnostno turistično mikrodestinacijo s privlačnimi 

turističnimi produkti s področja naravne in kulturne dediščine v povezavi z gastronomijo in 

raznoliko ponudbo prenočitvenih kapacitet. 

 

Razkrižje bo prepoznana destinacija v slovenskem merilu in ena izmed bolj obiskanih točk v 

vzhodni Sloveniji. Izdelano bo imela trajnostno turistično blagovno znamko in trženjsko dodelane 

programe, ki bodo temeljili na že vzpostavljenih znamenitostih s področja naravne in kulturne 

dediščine. Promocija bo temeljila predvsem na sodobnih komunikacijskih poteh. Imela bo 

opremljeno turistično-informacijsko točko, kjer bodo predvsem individualni obiskovalci našli vse 

potrebne informacije o ponujenih aktivnostih in doživetjih. Sestavljeni in promocijsko bodo 

podprti inovativni turistični produkti, ki bodo temeljili na povezovanju malih ponudnikov in 

ponudniki prenočitvenih kapacitet ob sodelovanju občine oziroma turistično-informacijskega 

centra. Osnova za povezovanje, promocijo in trženje turistične ponudbe bodo visoka kakovost, 

trajnostna naravnanost in ekološka sprejemljivost. Obstoječe nastanitvene kapacitete bodo dobro 

zasedene, morda pa se bo odprlo še nekaj novih, primernejših za mlade goste, ljubitelje kampiranja, 

»glampinga« in potovanj z avtodomi.  

5.2 TEMELJNI STRATEŠKI CILJI TURIZMA V OBČINI RAZKRIŽJE DO LETA 2028 

Temeljni strateški cilji turizma v občini Razkrižje do leta 2028 so:  

• vzpostavitev skupne turistične blagovne znamke;  

• okrepitev sodelovanja turističnih deležnikov na ravni občine; 

• povezovanje z drugimi turističnimi akterji izven meja občine na ravni regije in države; 

• povišanje obsega turistične dejavnosti: 

• povečanje števila obiskovalcev; 

• povečanje povprečne zasedenosti namestitvenih kapacitet; 

• povečanje prihodkov turističnih ponudnikov. 

5.3 PRIORITETE DELOVANJA NA PODROČJU TURIZMA 

Zaključimo lahko, da se mora turistična destinacija Razkrižje za doseganje preboja na področju 

turizma usmeriti v razvoj trajnostno naravnanih programov in produktov, ki bodo povezovali 

naravno in kulturno dediščino ter trenutno precej razpršeno ponudbo malih ponudnikov s področja 

kmetijstva, zeliščarstva, naravne kozmetike in delavnic tradicionalnih rokodelskih obrti.  

Težave turistične ponudbe v občini Razkrižje, ki pomeni priložnost razvoja, so razpršenost in 

pomanjkanje promocije ter neuporaba sodobnih komunikacijskih poti in orodij.  
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Prioritetne programe in produkte smo izbrali na podlagi prepoznavnosti, ki so jo zgradili v 

preteklosti in sedanjosti ter ima še neizkoriščen potencial razvoja in dograditve v prihodnosti. 

Pomembni vidiki oblikovanja prioritet so tudi trajnost, ekološka dimenzija, skladnost s sodobnimi 

trendi v turizmu ter skladnost z občinsko strategijo razvoja in strategijo razvoja slovenskega 

turizma. 

 

Pri številnih ponudnikih, ki se ukvarjajo s turizmom v občini Razkrižje, je turizem le dopolnilna 

dejavnost. Turistično ponudbo s področja občine Razkrižje lahko smatramo kot dopolnitev 

turistične ponudbe Pomurja, z lastnimi posebnostmi. Ker za zdaj ni pogojev za profesionalizacijo, 

je ena izmed možnih rešitev, da se destinacija Razkriški kot poveže z eno od bližnjih, že obstoječih 

in nekoliko večjih destinacij, tudi zaradi ekonomske vzdržnosti. 

 

VSEBINSKE PRIORITETE: 

• pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot; 

• oblikovanje produkta Razkriški mojstri, ki bo povezal zgodovinske zbirke in ponudnike 

zeliščarstva, obrti, pridelovalce napitkov, olja in drugih produktov; 

• dopolnitev nabora lokalnih spominkov; 

• ohranjanje tradicionalnih prireditev; 

• oblikovanje pavšalnih produktov z ogledi, kulinariko in prenočitvami. 

5.4 INDIKATIVNI NABOR CILJEV IN PROJEKTNIH IDEJ 

• Strateški CILJ 1: vzpostavitev blagovne znamke  

− prioriteta 1: vzpostavitev in implementacija blagovne znamke; 

− prioriteta 2: priprava trženjskega načrta turizma destinacije;  

− prioriteta 3: vzpostavitev sodobnega turistično-informativnega centra; 

− prioriteta 4: uporaba sodobnih komunikacijskih poti; 

− prioriteta 5: postavitev sodobnih informativnih in komunikacijskih tabel/označb; 

− prioriteta 6: pozitiven odnos občanov do turizma. 

• Strateški CILJ 2: okrepitev sodelovanja in povezovanja na ravni občine, regije in države 

− prioriteta 1: razvoj novih turističnih produktov in vodenj, ki bodo predvsem 

povezovali že obstoječo ponudbo; 

− prioriteta 2: vzpostavitev in okrepitev sodelovanja s turističnimi agencijami in 

avtobusnimi prevozniki; 

− prioriteta 3: vzpostavitev sodelovanja s termalnimi središči v okolici. 

Dosego strateških ciljev smo povezali s konkretnimi projektnimi predlogi, ki jih navajamo v obliki 

projektnih listov v nadaljevanju.  
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Tabela 3: Strateški cilj 1 – projekt 1: Priprava trženjskega načrta turizma in vzpostavitev blagovne 

znamke 

STRATEŠKI CILJ 1  

Projekt 1 Ime projekta Priprava trženjskega načrta turizma in 

vzpostavitev blagovne znamke 

Naročnik projekta  Občina Razkrižje 

Tip projekta razvojni 

Vodja projekta strokovni sodelavec na občini 

Skrbnik projekta  

Partnerji v projektu • Občina Razkrižje; 

• podjetja, organizacije, društva, krajevne skupnosti; 

• gostinci in nočitveni ponudniki; 

• turistični vodiči, ostali turistični delavci; 

• zunanji izvajalci. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2021 

 Konec projekta  31. 12. 2021 

Glavne faze projekta Faza 1 priprava načrta 

 Faza 2 izvajanje načrta 2021–2028 

Predviden finančni 

obseg 

5.000 EUR 

Kakovostni standardi • upoštevanje standardov trajnostnega turizma in zelene sheme; 

• upoštevanje sodobnih komunikacijskih trendov. 

Kratek opis Izdelava realnega in preprostega trženjskega načrta, ki bo finančno 

vzdržen glede na finančne zmožnosti Občine Razkrižje. Podrobno se 

opredeli, katere promocijske aktivnosti in katere promocijske kanale 

vključiti. Načrt naj vsebuje predvsem naslednje vsebine: 

• določitev ključnih ciljnih skupin gostov; 

• vzpostavitev in implementacija blagovne znamke: ime, 

slogan in zunanja podoba (npr. Razkriški kot), CGP – 

blagovna znamka mora biti povezovalna in z njo se morajo 

domačini identificirati; 

• opredelitev predvsem stalnih komunikacijskih kanalov; 

• smernice za razvoj produktov in paketov; 

• uskladitev komuniciranja z drugimi deležniki: ponudniki, 

regijske ustanove, društva itd.). 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število obiskov na spletni strani; 

• število obiskovalcev v občini; 

• število nočitev v občini; 
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• zabeležena uporaba znaka/podobe na tiskanem gradivu. 

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji. 

 

Vir: Lastni vir 
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Tabela 4: Strateški cilj 1 – projekt 2: Postavitev sodobnih informativnih tabel/označb 

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji. 

 

Vir: Lastni vir 

STRATEŠKI CILJ 1  

Projekt 2 Ime projekta Postavitev sodobnih informativnih 

tabel/označb 

Naročnik projekta Občina Razkrižje  

Tip projekta razvojni  

Vodja projekta strokovni sodelavec na občini 

Skrbnik projekta  

Partnerji v projektu  • Turistično narodopisno društvo Razkrižje; 

• upravljavci objektov. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2022 

 Konec projekta 31. 12. 2024 

Glavne faze projekta Faza 1 izdelava idejnega osnutka 2022 

 Faza 2 pridobivanje soglasij in dovoljenj 2023 

 Faza 3 postavitev tabel 2024 

Predviden finančni 

obseg 

10.000 EUR 

Kakovostni standardi • vsaj dvojezičnost označevalnih tabel; 

• trajnostne in tehnološke okoljsko sprejemljive rešitve na 

terenu; 

• usklajena podoba z zeleno shemo in blagovno znamko; 

• upoštevanje lokalne in regijske turistične strategije; 

• upoštevanje podobe in morebitnega slogana blagovne 

znamke Razkrižja (Razkriški kot). 

Kratek opis • na frekventnih točkah po občini postaviti komunikacijske 

table, ki bodo opozarjale in informirale obiskovalce na druge 

znamenitosti, aktivnosti, doživetja in prenočitvene 

zmogljivosti v občini. Na tablah se lahko izpostavijo tudi 

prihajajoče prireditve, turistični paketi ipd.; 

• razvita in vzpostavljena so sodobna sredstva prezentacije, 

interpretacije in promocije: prezentacija naravne in kulturne 

dediščine na terenu, interaktivna spletna stran/portal, ki bo 

podpirala trženjske in promocijske aktivnosti. 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število tabel; 

• število obiskovalcev. 
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Tabela 5: Strateški cilj 1 – projekt 3: Turistično-informacijski center in razvoj sodobnih 

komunikacijskih kanalov  

STRATEŠKI CILJ 1  

Projekt 3 Ime projekta Turistično-informacijski center in razvoj 

sodobnih komunikacijskih kanalov 

Naročnik projekta  Občina Razkrižje  

Tip projekta razvojni 

Vodja projekta strokovni sodelavec na občini 

Skrbnik projekta   

Partnerji v projektu  • Občina Razkrižje; 

• gostinci in nočitveni ponudniki; 

• LAS Prlekija, Pomurska turistična zveza;  

• turistični vodiči, krajevne skupnosti; 

• društva, podjetja, sponzorji, ostali deležniki v turizmu;  

• zunanji izvajalci. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2021 

 Konec projekta 31. 12. 2028 

Glavne faze projekta Faza 1 zagotovitev in oprema prostora 2022 

 Faza 2 zagotovitev osebja in promocijskega 

materiala 2023 

 Faza 3 zasnova in priprava načrta uporabe sodobnih 

komunikacijskih kanalov 2023 

 Faza 4 izvajanje načrta 2023 (druga polovica leta)–

2028 

Predviden finančni 

obseg 

20.000 EUR letno (delno se prerazporedijo sredstva, ki jih občina že 

namenja za ta namen) 

Kakovostni standardi • povezovanje s turistično-informativnimi centri sosednjih 

občin in v regiji; 

• upoštevanje trendov in standardov trajnostnega turizma in 

zelene sheme; 

• vključevanje in povezovanje ponudbe sosednjih območij; 

• upoštevanje sodobnih trendov v trženju, tehnologiji in 

komuniciranju; 

• upoštevanje podobe in slogana Razkriški kot. 

Kratek opis • Turistično-informativni center Razkrižje postane osrednja 

točka za informiranje obiskovalcev o turistični ponudbi, 

prireditvah in aktivnostih v občini in na širšem območju. 

Ukvarja se s prodajo spominkov, vstopnic, pobiranjem 
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turistične takse, deluje lahko kot recepcija za prenočitvene 

objekte in kraj, kjer se lahko naročijo lokalna ali regijska 

vodenja skupin in/ali posameznikov. Lahko postane 

podizvajalec ali skrbnik ponudnikov izposoje koles ali drugih 

rekvizitov; 

• razvila se bodo sodobna orodja in mehanizmi interpretacije in 

promocije predvsem kulturne in naravne dediščine, in sicer 

predvsem v digitalizirani obliki, ter interaktivna spletna stran, 

ki bo podpirala trženjske in promocijske aktivnosti; 

• potrebno bo vključevanje v sodobne promocijske platforme 

(npr. Facebook, Twitter, TripAdvisor, Instagram ipd.). 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število obiskovalcev turistično-informativnega centra; 

• število naročenih vodenj; 

• obseg prodaje spominkov; 

• število zabeleženih obiskovalcev spletnih strani in interakcije 

na socialnih omrežjih. 

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji. 

 

Vir: Lastni vir 
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Tabela 6: Strateški cilj 1 – projekt 4: Pozitiven odnos občanov do turizma  

STRATEŠKI CILJ 1  

Projekt 4 Ime projekta Pozitiven odnos občanov do turizma 

Naročnik projekta Občina Razkrižje 

Tip projekta delovanje  

Vodja projekta strokovni sodelavec na občini 

Skrbnik projekta   

Partnerji v projektu • Občina Razkrižje; 

• gostinci in nočitveni ponudniki; 

• LAS Prlekija, Pomurska turistična zveza;  

• turistični vodiči, krajevne skupnosti; 

• društva, podjetja, sponzorji, ostali deležniki v turizmu;  

• zunanji izvajalci. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2019 

 Konec projekta 31. 12. 2023 

Glavne faze projekta Faza 1 redno delovanje  

Predviden finančni 

obseg 

1000 EUR 

Kakovostni standardi • upoštevanje uveljavljenih standardov v turizmu. 

Kratek opis • stalna komunikacija s prebivalci prek internih 

komunikacijskih kanalov občine o razvoju turizma v krajih; 

• ozaveščanje prebivalcev o pomenu razvoja turizma v kraju;  

• komunikacija s prebivalci tudi prek medijev (članki v Našem 

časopisu, Glasilo, Facebook, Twitter ipd.) in obveščanje 

preko »mailing« list;  

• delitev dobrih praks iz drugih krajev. 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število brezplačnih vodenj za občane in turistične ponudnike.  

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji.  

 

Vir: Lastni vir 
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Tabela 7: Strateški cilj 2 – projekt 5: Razvoj novih turističnih produktov in vodenj, ki bodo povezali 

že obstoječo ponudbo  

STRATEŠKI CILJ 2  

Projekt 5 Ime projekta Razvoj novih turističnih produktov in vodenj, 

ki bodo povezali že obstoječo ponudbo 

Naročnik projekta Občina Razkrižje 

Tip projekta razvojni 

Vodja projekta Strokovni sodelavec 

Skrbnik projekta   

Partnerji v projektu  • ponudniki v občini Razkrižje; 

• ponudniki v regiji; 

• LAS Prlekija. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2022 

 Konec projekta 31. 12. 2023 

Glavne faze projekta Faza 1 analiza obstoječih produktov in priporočila za 

nadgradnjo – prva polovica 2022 

 Faza 2 implementacija izdelanih produktov na tržišče 

2023–2028 

Predviden finančni 

obseg 

2000 EUR 

Kakovostni standardi • usklajenost s turistično strategijo občine, regijsko turistično 

strategijo in standardi trajnostnega turizma in zelene sheme 

slovenskega turizma. 

Kratek opis • obstoječo ponudbo muzejev, obrtnikov, turističnih kmetij, 

zeliščarjev in ponudnikov nočitev povezati z gostinsko 

ponudbo in prireditvami v občini Razkrižje ter doživetji in 

aktivnostmi v okolici; 

• razvoj inovativnih in raznolikih produktov in programov za 

določene ciljne skupine z namenom podaljšanja bivanja 

turistov na območju ter povišanja prihodkov iz turizma; 

• razvoj palete lokalnih spominkov, ki bodo usklajeni z 

blagovno znamko in zeleno shemo;  

• razširitev ponudbe vodenj in ponudbe vodenj v različnih 

jezikih. 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število obiskovalcev; 

• rast prometa ponudnikov; 

• število nočitev. 

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji. 

Vir: Lastni vir 



Strategija razvoja turizma za Razkrižje 2018–2028 

61 

Tabela 8: Strateški cilj 2 – projekt 6: Sodelovanje s termalnimi središči in organizatorji potovanj  

STRATEŠKI CILJ 2  

Projekt 6 Ime projekta Sodelovanje s termalnimi središči in 

organizatorji potovanj 

Naročnik projekta  Občina Razkrižje 

Tip projekta razvojni 

Vodja projekt strokovni sodelavec  

Skrbnik projekta  

Partnerji v projektu  • turistične agencije; 

• turistični vodniki. 

Časovni parametri Začetek projekta 1. 1. 2021 

 Konec projekta 31. 12. 2023 

Glavne faze projekta Faza 1 povezovanje z »incoming« agencijami 2023 

in termalnimi središči 

 Faza 2 sodelovanje z »incoming« agencijami in 

termalnimi središči 2023–2028 

Predviden finančni 

obseg 

500 EUR letno 

Kakovostni standardi • upoštevanje standardov trajnostnega turizma in zelene sheme; 

• vključevanje čim večjega števila lokalnih deležnikov. 

Kratek opis • vključitev turističnih produktov v daljše turistične programe 

oziroma itinerarje turističnih agencij, ki pripravljajo 

programe/produkte za obiskovalce vzhodne Slovenije, 

pomurske regije ali celo Slovenije; 

• vzpostavitev sistema trženja produktov, primernih za 

individualne goste v termalnih središčih.  

• v sodelovanju s ponudniki iz sosednjih občin oziroma regije 

pripraviti poldnevne itinerarije, ki bodo vključevali tudi 

aktivnosti občine Razkrižje in društev. 

Merila oz. indikatorji 

ukrepa 

• število obiskovalcev turističnih agencij na Razkrižju; 

• število obiskovalcev iz termalnih središč. 

* Opis projekta je informativen, zaradi številnih spremenljivk so možna odstopanja ob realizaciji.  

 

Vir: Lastni vir  
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6 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE 

Spremljanje in vrednotenje uresničevanja strategije razvoja turizma v občini Razkrižje je 

namenjeno doseganju zastavljenih ciljev, ki rezultirajo v razvoju turizma v občini in ustvarijo 

ekonomske učinke. 

 

Uresničitev zastavljenih in načrtovanih ukrepov se izvede enkrat letno s kratkim poročilom. Na 

podlagi poročila se predlagajo dodatni korektivni ukrepi ali se navedeni projekti po potrebi izločijo. 

Strategija je načrt razvoja za naslednjih deset let. Ob spremembi vodstva občine novo vodstvo 

lahko naroči novelacijo obstoječe strategije.  

 

Spremljanje in vrednotenje se izvaja na področju strateških ciljev in ukrepov, ki so merljivi in 

dokazljivi. Spremlja in vrednoti se tudi stroškovna izvedljivost projekta. Za postopke se uporabi 

enostavna Excelova oblika. 

 

Pristojni za spremljanje in vrednotenje so zaposleni v občinski upravi. 
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7 ZAKLJUČEK  

Strategija razvoja turizma občine Razkrižje je razvojni dokument, ki opredeljuje razvoj 

trajnostnega turizma v občini za naslednjih deset let. Je krovni dokument, ki določa smernice 

razvoja in na podlagi opravljene SWOT-analize predlaga strateška področja, cilje in projekte, ki so 

priporočeni za dosego zastavljene vizije razvoja.  

 

Skozi pripravo dokumenta ter vključevanje deležnikov in obiskovalcev smo ugotovili, da ima 

občina Razkrižje bogastvo v kulturni dediščini, ki jo ohranjajo pri življenju Turistično narodopisno 

društvo Razkrižje in lokalni ponudniki. Snovna in nesnovna dediščina sta prepleteni v dejanskem 

življenju tu živečih ljudi, kar je eden izmed osnovnih in poglavitnih atributov razvoja. To se odraža 

v prireditvah in običajih, ki prispevajo k endogenim potencialom okolja za razvoj.  

 

Enega izmed ključnih atributov predstavljata reki Mura in Ščavnica s poplavnimi gozdovi, 

mrtvicami in floro ter favno tega čudovitega okolja, ki v sebi nosi osnovni potencial za razvoj 

turizma. 

 

Vsekakor je potrebno temeljito načrtovanje, če želimo slediti osi trajnostnega razvoja z mislijo na 

naše potomce in naravno dediščino okolja.  

 

Občina se bo morala usmeriti predvsem v ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj turizma in nuditi 

močno podporo v smislu povezovanja ponudbe in krepitve tržne funkcije ter vlagati v kapaciteto 

za razvoj turizma v smislu informacijskega sistema in službe, kadrov za vodenje in podporo ter 

promocijo v širšem smislu in v funkciji trženja turizma.  

 

Kako bo to dosegla? Dosegla bo z izvedbo predlaganih ukrepov oziroma projektov, ki smo jih 

skupno načrtovali v okviru tega strateškega dokumenta.  

 

Temeljna zaveza Občine Razkrižje k trajnostnemu razvoju turizma je, da enakomerno vlaga v 

zagotavljanje pogojev za razvoj turizma, ključne identificirane produkte in prioritetna področja. 

Vlagala bo v kraje, ponudnike in ljudi na način, kjer bo lahko vsak posameznik, ponudnik in vsak 

kraj uveljavljal svojo zgodbo in potencial razvoja. S tako ponudbo in pristopom bo občina 

Razkrižje postala destinacija odličnosti, inovativnosti in posebnosti, če bo ta strategija naletela na 

razumevanje turističnih ponudnikov in pridobivanje novih, pripravljenih za sodelovanje, v 

nasprotnem je ta dokument nemogoče uresničiti.  

 

Strategija razvoja turizma je nova usmeritev, ki pa je pripravljena na podlagi trenutnega stanja na 

trgu. Je živ dokument, ki nima dokončne vsebine, saj ga je treba prilagajati in brati v duhu hitrih in 

stalnih sprememb na trgu in razpoložljivih finančnih sredstev.   
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10 PRILOGE 

Priloga 1: Primer ankete oziroma vprašalnika 

 

 

Lastni vir  
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