Green Destination Indicator Report
DESTINACIJA RAZKRIŽJE
Destinacija Razkrižje je manjša slovenska obmejna destinacija. Obsega 9,8 km2 in ima po zadnjih
uradnih podatkih 1265 prebivalcev. 88 % površine destinacije predstavlja narava. Od tega je 23 %
narave varovanega bodisi kot Natura 2000 bodisi kot naravna vrednota bodisi kot ekološko
pomembno območje. Destinacija je tudi del Biosfernega območja Mura pod okriljem UNESCA. Narava,
živalstvo in rastlinsko so tukaj še ohranjeni in negativni vplivi turizmi niso bistveno vplivali nanje.
Večji del destinacije predstavlja kopno, destinacijo prečkata le vodotoka Mura in Ščavnica, nekaj
manjših pritokov, mrtvih rokavov in mrtvic ter naravna vrednota gramozne jame. Z opazovanjem
narave destinacija ponuja tudi več priložnosti za opazovanje rastlinstva in živalstva. Trgovine z
ogroženimi vrstami ni bilo zaznati.
90,4 % destinacije ostaja nepozidane. Odvajanje odpadnih komunalnih vod je urejeno preko javnega
kanalizacijskega omrežja, kjer se odpadne komunalne vode odvajajo do biološke čistilne naprave v
Gibini. Na biološki čistilni napravi v Gibini se očisti 90 % vse prodane vode. Večina deležnikov v turizmu
biva v destinaciji in so porabniki vode, zato so tudi vključeni v ta odstotek. Povprečni % trdnih
odpadkov, ki so ločeno zbrani v destinaciji (66,13%). Destinacijo odlikujejo visoka kakovost zraka in
tišina, mir.
Destinacija je dostopna z avtomobilom, avtobusom ali kolesom. Ostale prometne povezave so že
nekoliko odmaknjene. V sami destinaciji je mogoče pri lokalnem ponudniku izposoditi kolo in
kolesarsko opremo.
V destinaciji se nahaja bogata kulturna in naravna dediščina. V različnih delih destinacije se nahaja 13
registriranih objektov zgodovinskega in spomeniškega pomena. Vse vasi so ohranile svoj tradicionalni
slog, najbolj izpostavljene pa so tri. V destinaciji se nahaja tudi muzej. Negativni vplivi turizma so v tem
okviru v primerjavi z pozitivnimi zanemarljivi, saj je kultura in kulturna krajina pridobila na vrednosti,
oživila turistično ponudbo, uredila se je infrastruktura, ki je vsem na voljo pod enakimi pogoji, in tako
je postavljen temelj turistične ponudbe na lokalnih kulturnih, značajskih in tradicionalnih posebnostih.
Destinacija sodi med varnejše destinacije. Visok je indeks kakovosti zdravstvene nege, prav tako indeks
človekovih pravic, nekoliko manjši odstotek pa predstavljata mednarodni indeks stabilnosti v državi in
indeks svobode tiska.
Destinacija za obiskovalce postaja tudi vse bolj odprta. Število nastanitvenih kapacitet se iz leta v leto
povečuje. Tako so v zadnjih par letih nastanitvene kapacitete ponudili 4 ponudniki. Turistična ponudba
je sezonska in se uresničuje letno v povprečju v obsegu 10 mesecev. Javni prevoz je sicer dostopen,
vendar redek. Priložnosti za kolesarjenje je obilo, predvsem po urejenih gozdnih in poljskih poteh.
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