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10. Kmetija Fortner

Družina Fortner prideluje sadje in zelenjavo na člove-
ku in okolju prijazen način. Po predhodni najavi imajo 
obiskovalci možnost nakupa sezonskih pridelkov ter 
ogleda inovativnega samooskrbnega vrta, ki je primer 
dobre prakse v prizadevanjih za zdrav način življenja.

11. Šafarov zdenec

Šafarov zdenec predstavlja bogat arhitekturni in etno-
loški spomenik, ki služi kot rezervni vodni vir. Vodnjak 
se nahaja v središču vaškega jedra Šafarsko med ob-
činsko zgradbo, Domom kulture in stanovanjskim blo-
kom. Kdaj je bil vodnjak zgrajen, ni mogoče ugotoviti, 
predvideva se, da je bil v uporabi že v času dvorca Kaš-
tel. Stal je na grajski pristavi dvorca, ker pa je bil loci-
ran ob cesti, je bil namenjen vsemu prebivalstvu v vasi 
in ne le prebivalcem dvorca. Vodnjak je poimenovan 
po grofu Šafaru in z narečnim imenom »zdenec«. Od 
šestdesetih let naprej so se z njegovo vodo oskrbovali 
okoliški porabniki že preko vodovodnega omrežja, v 
osemdesetih, ko je bilo zgrajeno vodovodno omrež-
je za področje celotne občine, pa je njegova funkcija 
žal zamrla. Vodnjak je bil leta 2001 obnovljen v okvi-
ru projekta obnove slovenskih krajevnih vodnjakov s 
sredstvi Občine Razkrižje in podporo Heliosovega skla-
da za ohranjanje slovenskih voda.

S-15B. Mlin je deloval tako, da so z zapornico preusme-
rili potok in voda je gnala mlinsko kolo. V letu 2012 je 
bila za stari potočni mlin nabavljena notranja oprema, 
mlinsko kolo, nameščen pa je bil mlinski kamen za de-
lovanje na vodni pogon. V letu 2015 je bila obnovljena 
še zunanjost objekta in okolica. Potočni mlin obdaja 
čudovita narava, najvišji slap v Pomurju, vodni sistem 
bobra in sotočje rek Ščavnice oz. Murice in Mure.

5. Gibinski slap

Gibinski slap je eden večjih naravnih slapov v Pomurju. 
Na potoku, ki priteče iz Štrigove in ga vaščani prepros-
to imenujejo kar Gibinski potok, je imel Franc Smolko-
vič potočni mlin na velika »kola« (kolesa). Leta 1918 je 
njegov sin Matija zgradil zapornice na samem slapu. 
Čeprav so tla pod slapom naravno kamnita, jih je vsee-
no zabetoniral, saj je za zapornice potreboval močnej-
še temelje. Slap je eden najlepših naravnih spomeni-
kov v občini Razkrižje in je odličen kraj za sproščanje.

6. Domača žgajarnica

Pri Makovčevih na Šafarskem kuhajo žganje na staro-
dobni način iz najrazličnejših vrst sadja. V idiličnem 
domačem okolju, ki se nahaja tik ob državni meji s 
Hrvaško, je mogoče poskusiti več kot dvajset različnih 
sort žganja, prava posebnost pa je degustacija žganja 
na domačem kruhu.

7. Prazgodovinska naselbina 
Gradišče na Šafarskem

Leta 1960 je lastnik zemljišča, kjer se danes nahaja 
prazgodovinska naselbina, ob oranju njive našel za-
nimiv predmet. Na srečo ga ni zavrgel, ampak ga je 
odnesel v muzej v Mursko Soboto. Tam so ugotovili, 
da gre za kamnito sekiro, ki sodi v čas bakrene dobe. 
Arheologi so še isto leto opravili površinski ogled te-
rena in že takrat našli veliko ostankov, zlasti lončenih 
predmetov. Obsežna arheološka izkopavanja pa so po-
tekala v letih 1979 – 1984. Ugotovljeno je bilo, da je na 

tem mestu dejansko bilo naselje, ki sodi v čas bakrene 
dobe. V okviru projekta »Razkriški kot« je pod strokov-
nim vodstvom Pomurskega muzeja Murska Sobota, 
bila postavljena rekonstrukcija identičnega naselja, 
kot je bilo pred 5500 leti. Domačini pa za napovedane 
skupine v živo uprizorijo življenje takratnih prebival-
cev: način življenja, prehranjevanja - peka prakruha 
v prapeči, obdelava zemlje s kamnitim ralom, izdelo-
vanje kamnitega orodja z angažiranim sodelovanjem 
obiskovalcev. Tukaj je z amaterskimi igralci, našimi do-
mačini, dokumentarni film z naslovom Dnevi bakrenih 
ljudi, leta 2003, posnela tudi nacionalna televizija.

8. Kmetija Žižek, Apartma Zemljanka
Lokalna Eko Zdrava Tržnica

V neposredni bližini prazgodovinske naselbine, v 
osrčju Razkriškega kota, so ob ekološko pridelanem 
sadju in zelenjavi, v ponudbi tudi odlična sortna vina, 
jabolka ter borovnice družine Žižek, ob čemer si je 
ob dobri hrani in pijači mogoče privoščiti še počitek 
v edinstveni, za bivanje povsem opremljeni zemljanki. 
Pot je mogoče nadaljevati do lepo urejenega prostora 
v naravnem okolju, kjer se odvija ponudba na stojni-
cah, postrežba razkriških mlincev ali pa se obiskoval-
ci preprosto lahko spočijejo. Uspešna je tudi lokalna 
iniciativa, kjer so obiskovalcem brez fizične prisotnosti 
lokalnega ponudnika ob vsakem času na voljo njihovi 
pridelki in izdelki. 

9. Kulturna dediščina družine Gašparič

Na ogled je razstavljeno »šoštarsko« in »dimnikar-
sko« orodje, zdenčarstvo, stara mlatilnica ter drugo 
kmečko orodje. Obiskovalcem ponudijo malico starih 
obrtnikov ter napitke.

1. Srnečeva domačija

Srnečeva domačija je popolnoma obnovljena, a hkrati 
ohranjena kmečka hiša zadnjega gibinskega murskega 
mlinarja. Domačija ima lepo urejene prenočitvene in 
bivanjske zmogljivosti, kjer s pridihom sodobnega časa 
vsakdo lahko zaužije oddih na podeželju in hkrati do-
živi utrip domačnosti in gostoljubnosti v idiličnem in 
mirnem okolju. 

2. Oljarna Zanjkovič

Oljarna Zanjkovič na Gibini deluje že od leta 1999, tra-
dicija oljarstva v družini pa sega še dlje v preteklost. 
Edinstveno bučno olje (ali »štajersko zlato«) iz doma-
čih prleških bučnic je vrhunski produkt oljarskih izku-
šenj naših dedov. Poseben postopek predelave le naj-
kvalitetnejših vrst bučnih semen zagotavlja njihovemu 
olju poln okus, prijeten vonj in značilno barvo. Bučno 
olje ima mnogo zdravih učinkov na človekovo telo. Po-
nuja raznolike možnosti uporabe in kulinaričnih užit-
kov. Obiskovalci si lahko ogledajo oljarno in postopek 
pridobivanja bučnega olja ter spoznajo delo oljarja, 
poskusijo bučno olje s kruhom, bučna semena in ob 
tem spijejo kozarec domačega rdečega vina. Možen je 
nakup bučnega olja in bučnih semen.

3. Zeliščni vrt in zeliščna kuhinja

Družina Tivadar iz Gibine izdeluje več vrst zeliščnih ča-
jev, začimb, krem, žganja in likerjev, ki jih obiskoval-
cem zeliščnega vrta ponudijo ob sveže pripravljenih 
zeliščnih namazih na domačem kruhu. Nudijo tudi vo-
den ogled zeliščnega vrta.

4. Potočni mlin

Potočni mlin na Gibini stoji že več kot 200 let. Mlin stoji 
v dolinici tik ob izlivu reke Ščavnice v reko Muro. Sam 
mlin ima bogato zgodovino iz predvojnih, medvojnih 
in tudi povojnih časov. V tem mlinu, je v času narodno-
osvobodilnega boja delovala kurirska postaja javka 

12. Ivanov izvir, turistična pešpot 
in zdravilne energijske točke, MOST

Ivanov izvir je biser naravne dediščine destinacije in 
po ljudskem izročilu njegova izvirska voda ugodno vpli-
va na počutje in zdravje. Anekdota pravi, da je slepa 
deklica, ki si je z vodo iz Ivanovega izvira umivala oči, 
spregledala. Tako neokrnjena in čista pitna voda priva-
bi ne samo domačine, temveč tudi mnoge obiskovalce 
od blizu in daleč, kjer se v naravnem ambientu lahko 
okrepčajo, umirijo in spočijejo. Za napovedane skupi-
ne pa domačini ljudsko izročilo, povezano z Ivanovim 
izvirom, tudi uprizorijo. Prostor je obdan s posebno 
energijo, ki ugodno vpliva na človekovo počutje. Tako 
obiskovalci pot od Ivanovega izvira lahko nadaljujejo 
mimo drevoreda prijateljstva in spomina po urejeni 
poti vzdolž reke Ščavnice, ob kateri se nahaja 22 ener-
gijskih točk z urejenimi klopcami, kjer se obiskovalci 
lahko ustavijo, spočijejo, sprostijo in napolnijo z zdra-
vilno zemeljsko energijo. Ob poti so označena tudi za 
to območje značilna drevesa, kakor tudi ureditve na-
ravnega okolja MOST (zeleni didaktični in gibalni ele-
menti, ekoremediacije). Pot se konča na sotočju rek 
Ščavnice (Murice) in Mure, v naselju Gibina.

13. Cerkev Sv. Janeza Nepomuka

Zgrajena je bila leta 1779, posvetili pa so jo leta 1784. 
Za mnoge obiskovalce pomeni simbol prizadevanj za 
ohranitev maternega jezika, kajti šele leta 1994 je z 
dekretom Sv. Sedeža v tej cerkvi uradni jezik postal 
slovenski. Cerkev je poznobaročna stavba iz leta 1784, 
posvečena svetniku Janezu Nepomuku. Ena največ-
jih vrednosti v cerkvi je leseni križ iz ameriškega lesa, 
okrašen z indijskimi školjkami. Prinesli so ga leta 1783 
iz cesarske zakladnice iz Dunaja kot darilo Marije Te-
rezije. Cerkev svetega Janeza Nepomuka je romarska 
cerkev in je zelo zanimiva za izletnike, ki prihajajo v naš 
kraj. Cerkev je zaščitena kot sakralni spomenik.

14. Slomškov mlin

Leta 1905 je pranečak blaženega škofa Antona Martina 
Slomška, Anton Slomšek prodal domačijo na Slomu in 
kupil v Razkrižju pod cerkvijo mlin in žago. Mlinarska 
obrt je v kraju znana od leta 1912. V zadnjih letih An-
glež, Paul Terence Wadkin mlin lepo obnavlja. Obisko-
valci si namreč želijo vse bolj aktivnega in zanimivega 
preživljanja svojih počitnic, zato v delu objekta nudi 
prenočišča, s svojim podjetjem Simply Cycling Slovenia 
(SCS) pa nudi pestro izbiro izposoje koles in kolesarske 
opreme, ter organizira kolesarske izlete in počitnice. 

15. Turistična kmetija Dervarič

Turistična kmetija Dervarič se nahaja v idilični vasici 
Kopriva z lepim razgledom na pokrajino in s številni-
mi možnostmi izletov in sprehodov v okolici. Ponujajo 
domače jedi prleško-prekmurske kulinarike, razne su-
homesnate izdelke, izvrstno vino, domači jabolčni sok, 
bučno olje, kis, likerje in žganja. Posebnost kmetije pa 
so hladno stisnjena olja, ki v kombinaciji s hrano dajo 
le-tem dodatno vrednost, okus in aromo. Prav tako je 
možno vse izdelke kupiti in si tudi doma pričarati pr-
leško-prekmursko doživetje. Za utrujene goste in le-te, 
ki bi radi ostali v teh prelepih krajih za dlje, pa so na 
voljo tri sobe.

16. Vinogradništvo Sodec

Z vinogradništvom se ukvarjajo že 40 let. Vinograde 
obdelujejo na površini 4 ha in pridelujejo 6 različnih 
sort grozdja. Pridelajo deželno in kakovostno vino 
sort: Laški rizling, Šipon, Renski rizling, Sauvignon, Ru-
meni muškat in Beli pinot.

17. Kovaški muzej

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

treh generacij, starim preko 200 let. Svojo zbirko so 
Horvatovi obogatili še s kolarskim muzejem.

18. Kmetija Čarička

Na majhni kmetiji Čarička na Veščici so svojo tržno 
nišo našli v pridelavi kisa. Znanje o predelavi sadja, ki 
se na njihovi kmetiji prenaša iz roda v rod, so uporabili 
za pridelavo kisa, ki ga po starem postopku pridelajo 
iz neškropljenih starih sort jabolk in bezgovih cvetov. 
Bezgove cvetove nabirajo v neokrnjeni naravi ob Muri. 
Njihov ekološki bezkov kis, za katerega imajo prido-
bljen tudi ekološki certifikat, pa je prava posebnost in 
je bil v letu 2020 nagrajen kot najbolj inovativni izde-
lek. 

19. Vinogradniška kmetija Krampač

Korenine vinogradniške kmetije Krampač iz Koprive 
segajo v prejšnje stoletje, saj so se z vinogradništvom 
ukvarjali že njihovi predniki. Pridelujejo vrhunska bela 
vina, v katerih se zrcali odnos do te najžlahtnejše ka-
pljice, ki ga kakor vino samo poskušajo negovati na 
njegovi poti vse od vinograda preko kleti do steklenice 
in uporabnika. Vino zori v 190 let stari obokani vinski 
kleti. Pridelujejo suha, polsuha, polsladka in sladka 
vina ter tudi vina poznih trgatev, izborov in ledena 
vina. Vino dostavljajo po vsej Sloveniji, v prostoru za 
degustacijo vin, ki sprejme do 50 ljudi, pa po predho-
dnem dogovoru ob degustaciji z veseljem postrežejo 
tudi vsakega obiskovalca.

20. Thinktura

Kozmetiko Thinktura je razvila Urška Rob, univ. dipl. 
ing. kemijske tehnologije. Izdelki so sveži, sestavljeni 
iz visokokakovostnih in 100% naravnih sestavin ter 
pakirani v naravno embalažo s pridihom umetnosti. 
Kozmetika je izdelana v skladu z dobro proizvodno 
prakso in ima opravljene vse potrebne teste ter prido-
bljene kozmetične certifikate.
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