
KRIŽE
IN BLIŽNJA OKOLICA

GEOGRAFIJA

Andraž Kraševec, 6.b



NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KRAJA KRIŽE in bližnje okolice – opis in lega

GEOGRAFIJA, Andraž Kraševec 6.b 1

Opis in lega kraja Križe: 

❖ severni del Slovenije, pokrajine Gorenjske

❖ vas Križe je naselje v občini Tržič

❖ leži južno od mesta Tržič ob cesti Tržič – Golnik, severno od mesta 

Kranj, na levem bregu Tržiške Bistrice, na jugozahodnem podnožju 

Kriške gore, na robu polja

❖ nadmorska višina: 508 m 

Vetrovnica:

Panoramska risba:

Križe



IZOBLIKOVANOST POVRŠJA KRAJA KRIŽE in bližnje okolice
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Izoblikovanost površja: 

❖ prve Križe so nastale na hribovitem delu ob vznožju 

gozdnatega grebena Kriške gore

❖ širilo se je proti ravninskemu delu kriškega polja –

severni del ljubljanske kotline (Dobrave)

❖ proti severu, vzhodu in zahodu se pokrajina dviguje 

v hribovje in naprej v gorovje - Karavanke

❖ glavna ulica je Hladnikova ulica

hribovje -

pobočje 

Kriške gore

KRIŽE

ravnina -

kriško polje

gorovje –

osrednje Karavanke
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❖ Križe spada med strnjeno naselje

❖ ima 874 prebivalcev

❖ ime je dobila po prvem križu, ki so ga kristjani 

postavili na tem mestu

❖ zaradi sončne lege, alpskega podnebja in ravnega 

površja (kriško polje – rodovitna prst) se ljudje 

ukvarjajo s poljedelstvom in vrtnarstvom: zelje, repa, 

pesa, solata, koruza in oves (za hranjenje živine)

pogled na kriško polje

❖ trgovine, ki jih najdemo v Križah: 

▪ Market Križe Mercator

▪ MCL Mesni center Luka Križe – mesarstvo

▪ Učila International – založba (knjige)

▪ Športni center Grašca (kolesa, oprema, oblačila,

tek in pohodništvo)

▪ Avtodeli Potokar

▪ Hitri kruhek

▪ Triler pekarstvo

❖ negospodarske dejavnosti, ki jih pogrešam v vasi: 

▪ lekarniška dejavnost - lekarna

▪ enota policije



DEDIŠČINA – ZNANE OSEBOSTI
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IGNACIJ HLADNIK

❖ cerkveni skladatelj,

glasbenik 

in organist

❖ *1865, † 1932

❖ službo organista je

je opravljal v Šentjakobu ob Savi,

Stari loki in Novem mestu

❖ vodil je Glasbeno matico v Novem 

mestu, bil je tudi glasbeni pedagog

❖ najbolj znani skladbi Marija skoz′ 

življenje (zborovska),  Fantazija in 

fuge (za orgle)

❖ po njem se danes imenuje glavna 

ulica v Križah – Hladnikova ulica

JANEZ KAVAR

❖ vojaški časnik,

veteran vojne

za Slovenijo,

publicist, gornik

❖ rojen: 23.6.1950

❖ rezervni častnik v TO Slovenije 

❖ v vojni za Slovenijo je postal poklicni 

častnik TO Slovenije

❖ namestnik poveljnika in poveljnik TO 

Gorenjske pokrajine

❖ načelnik oddelka G7

❖ od 2007 je predsednik Združenja 

vojaških gornikov

❖ knjiga: Kriške prigode

ŽAN KOŠIR

❖ športnik

❖ rojen: 11.4.1984

❖ je najuspešnejši 

deskar na snegu 

v Sloveniji 

❖ tekmuje v paralelnem veleslalomu in 

slalomu

❖ 4 zmage v svetovnem pokalu

❖ prvi Slovenec, ki je osvojil veliki kristalni 

globus (2014/15)

❖ na svetovnem prvenstvu je osvojil 

srebrno medaljo v paralelnem slalomu

❖ ima 2 bronasti in 1 srebrno olimpijsko 

medaljo



ZNAMENITOSTI
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Kulturna znamenitost: CERKEV SV. KRIŽA

❖ sedanja cerkev je bila 1810 leta  postavljena na 

mestu srednjeveške predhodnice

❖ v notranjosti freske Fr. Wissiaka, Goetzla križev pot 

J. Wolfa iz 19. stoletja

❖ oprema je sočasna

❖ vpisana v Register kulturne dediščine leta 1999

Naravna znamenitost: MOKRIŠČE BLATA

❖ nahaja se med kriškim zaselkom Snakovo in Sebenjami

❖ gre za različna življenjska okolja na prehodu med 

kopenskimi in vodnimi ekosistemi

❖ je življenjsko okolje številnih redkih in ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst

❖ leži na nadmorski višini malo pod 500 m, veliko cca. 5 ha

https://voca.ro/ksRufQWuoo1


