
 

 
 

Popotna malha  
NA OBISKU PRI PRAČLOVEKU – (Razkrižje)  

Torek, 24.10.2017 
 
Prlekija je prepoznavna pokrajina v severovzhodni Sloveniji, leži med Slovenskimi Goricami in reko Muro, ime je 

dobila po znamenitem prleškem narečju. Porodila je mnoge 
zgodovinske osebnosti, pravijo ji »najbolj künštni« del Slovenije, najbolj znana sta dr. Fran Miklošič in dr. Anton 
Trstenjak. Prleki so ustvarjalni, ponosni in veseli ljudje, pred leti so ustanovili »samostojno Republiko Prlekijo« s 
predsednikom, vlado, ministri, prleškimi potnimi listi… 
Pokrajina je ohranila starožitnost, ljudje so še vedno povezani z zemljo in s tradicijo. Prlekija slovi po bogati naravni, 
arheološki, etnološki, duhovni in rokodelski dediščini, znana je po vrhunskih vinih in raznoliki kulinariki (prleška 
gibanica, prleška tünka, bučno olje…). 
Vzhodni del Prlekije se zaključuje z Razkriškim kotom ob slovensko-hrvaški meji. Razkrižje je »križpotje, ki 
združuje«, kot se radi pohvalijo prebivalci obmejne občine Razkrižje. Ena najmanjših slovenskih občin meri le 10 km2 
in šteje nekaj več kot 1300 prebivalcev, a je po izjemnosti naravnih, duhovnih in kulturnih biserov – Prlekija v malem. 
Tamkajšnji ljudje, preprosti in skromni, a delovni in pokončni, zaradi močnih zgodovinskih raznarodovalnih okoliščin 
znajo stopiti skupaj, kar se vidi na vsakem koraku. Kraj je prejel mnoga priznanja za najlepše urejeni kraj, za najboljšo 
tematsko pot, za najbolje urejeno trško jedro, občina Razkrižje je uvrščena med najbolj prodorne občine v Sloveniji, 
prejela je tudi naziv Planetu Zemlja prijazna občina. 
Kraj je nastal ob sotočju Ščavnice in Mure, srce kraja predstavlja znameniti zdravilni IVANOV IZVIR, znan že iz davnih 
časov. Legenda pravi, da se je v njem umila slepa deklica in spregledala. Zato Razkrižje slovi tudi kot romarski kraj, 
kar označuje zgodovina župnijske cerkve sv. Janeza Nepomuka (zavetnika zoper poplave in obrekovanje). 
 

Ob prihodu nas bo sprejel župan, ki nam bo ob uvodni predstavitvi podal tudi aktualni pogled na stanje po arbitražni 
odločbi o mejnih vprašanjih v Razkrižju. Nato se bomo prepustili znamenitostim kraja: zdravilni Ivanov izvir, tematska 
pešpot naravne in kulturne dediščine »RAZKRIŠKI KOT« (energijski park z zdravilnimi točkami za dobro počutje idr.), 
ogled prikaza življenja izpred 5500 let v prazgodovinski naselbini in romarska poznobaročna CERKEV SV. JANEZA 
NEPOMUKA, ki domačinom in širši javnosti pomeni tudi simbol dolgoletnih prizadevanj za materni jezik. Zaradi 
nasprotovanja hrvaške strani je šele leta 1994 uradni jezik v tej cerkvi postal slovenski.  
Razkrižje z okolico je en sam srčni muzej na prostem, ki ga leto za letom predano urejajo domačini, zato nudi obilje 
spoznanj, doživetij in osebnih izkustev vsakemu obiskovalcu.  
 

Priporočilo za pot: udobna obutev.  
 

Odhod avtobusa: 

7.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 

7.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 

7.15 – CIK Trebnje  

7.25 – AP Mercator Center Trebnje  

7.35 – AP Mirna 

7.40 – AP Šentrupert 

7.50 – AP Mokronog 

7.55 – AP Tržišče 

Cena: 35,00 EUR za minimalno 30 udeležencev 

vključuje:  

             avtobusni prevoz, vodeni ogled po   

             Razkriškemu kotu, program prikaza  

             življenja izpred 5500 let v prazgodovinski  

             naselbini, nezgodno zavarovanje in DDV. 

 

Malica iz popotne malhe. 

Povratek v poznih popoldanskih urah. 

 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5,10€ dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. Pravočasno 

odjava do petka, 20.10.2017 do 12. ure, da prejmete plačilo nazaj. Dodatne informacije na CIK 

Trebnje pri Martina Podlesnik: 07 34 82 104, martina.podlesnik@ciktrebnje.si 

mailto:martina.podlesnik@ciktrebnje.si

