
UTRINKI IZ SLOVESNOSTI OB ZAKLJUČKU DEL  
V OKVIRU PROJEKTA “OSKRBA S PITNO VODO 
POMURJA – SISTEM C” V OBČINI RAZKRIŽJE 





SLOVESNOST JE POTEKALA V SOBOTO, 20. 12. 2014 



Na slovesnosti smo obeležili uspešen zaključek del v okviru projekta 
"Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem C", na območju Občine 
Razkrižje.  
V projektu so poleg naše občine in nosilne občine Občine Ljutomer, 
vključene še: Apače, Gornja Radgona, Križevci, Radenci, Sveti Jurij 
ob Ščavnici in Veržej. 
V sklopu projekta smo v Občini Razkrižje dobili povečano kapaciteto 
vode vsaj za naslednjih 50 let, tudi nove priključke ter sodobno 
hidrantno omrežje na delu Veščice in Razkrižja ter obnovili občinsko 
javno pot Razkrižje – Veščica.  Podjetje Teleing d.o.o. pa je z lastnimi 
sredstvi sočasno položilo optične kable  za namen širokopasovnega 
optičnega omrežje, saj želijo svojim naročnikom tudi v bodoče 
zagotavljati vse najsodobnejše telekomunikacijske storitve. 
V okviru projekta smo zgradili 2405 metrov vodovoda in obnovili 
lokalno cesto vredno  en milijon petdeset tisoč evrov, od tega je 
večina evropskih in državnih sredstev, občina pa je zagotovila 2,31 
odstotka proračunskega denarja. 



Slovesnost je povezovala Adriana Bogdan 



Uvodoma se je župan zahvalil za sodelovanje vsem 
partnerskim občinam, še posebej nosilni občini Občini 

Ljutomer, izvajalcem in nadzornikom.  



Slavnostno rezanje traku so opravili: župan Stanko Ivanušič, članica 
projektne skupine Monika Holc, član občinskega sveta Andrej Nemec 
in s strani izvajalca, podjetja SGP Pomgrad d.d. g. Marjan Černčič. 



Gasilci PGD Razkrižje so simbolično poškropili vodo iz 
hidranta in ob lepem vremenu se je pojavila mavrica. 





Novo pridobitev je blagoslovil razkriški župnik in 
generalni vikar murskosoboške škofije  

msgr. Franc Režonja 





Zaigrali so Lotmerški tamburaši 



…zaplesali pa člani folklorne skupine KUD Razkrižje 







Članice in člani TND Razkrižje ter prebivalci Gmajne so 
poskrbeli za pogostitev vseh zbranih. 



Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; 

prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo. 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 

programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; 

prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih vod. 

“OSKRBA S PITNO VODO POMURJA – SISTEM C” 


