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I. UVOD 
 

 

 

 

Kljub relativni majhnosti območja, umeščenosti v »Razkriški kot«,  med reko 

Muro in slovensko-hrvaško mejo, je Občini Razkrižje uspelo postati 

pomemben dejavnik povezovanja na stičišču dveh sosednjih narodov. Hkrati 

pa je v pomurskem prostoru, kljub oteževalnim okoliščinam, ki jih je z 

osamosvojitvijo Slovenije in vzpostavitve schengenskega pravnega reda, ki za 

obmejno prebivalstvo, kljub veliki potrpežljivosti, prinaša kar nekaj težav, 

postaja prepoznaven dejavnik sodelovanja in povezovanja med ljudmi in 

narodi in po izvirnosti turistično-kulturne predstavitve krajev v občini. Tudi v 

razvojnih prizadevanjih, v skrbi za ohranjenost poseljenosti tega obmejnega 

območja, so storjeni koraki, ki v slovenskem prostoru veljajo za nekaj 

posebnega. 

 

Pričujoči dokument je potrebno jemati kot živ organizem. Nastaja skozi leta 

obstoja občine in se nenehno dograjuje, ki pa v razumljivi besedi opisuje 

problematiko na določenih področjih, tisto, kar je v minulih letih storjeno, 

stanje, kjer danes smo in načrti za prihodnost. Tako je tak strateški program 

nastal že marca 2005 in se iz obdobja v obdobje dograjuje. Vse to pa je osnova 

za pripravo vsakoletnih proračunov in tudi Načrt razvojnih programov občine. 
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II. PREDSTAVITEV OBMEJNE OBČINE 

RAZKRIŽJE 
 

 

1. Osnovni podatki 

1.1. Geografski 
 

- Razprostira se na 9,8 km
2
. 

- Sestavlja jo 6 vasi: Gibina, Šafarsko, Razkrižje, Veščica, Kopriva in Šprinc. 

 

  
 

1.2. Demografski 
 

- Občina šteje po stanju na dan 1.7.2014 - 1286 prebivalcev. 

 

OBČINA RAZKRIŽJE na dan 1. 1. 2014 

Površina v km
2
 9,8 Število gospodinjstev (stanje na dan 1.1.2011) 492 

Naselja 6 Število družin (stanje na dan 1.1.2011) 393 

Število prostorskih okolišev 8 Število živorojenih (v 2013) 7 

Število statističnih okolišev 6 Število umrlih (v 2013) 15 

Število hišnih številk 485 Naravni prirast -8 

Število prebivalcev: 1296 Priseljeni iz tujine 6 

Gibina 240 Odseljeni v tujino  21 

Kopriva 49 Priseljeni iz drugih občin 51 

Razkrižje 264 Odseljeni v druge občine 67 

Šafarsko  285 Skupni selitveni prirast med občinami -16 

Šprinc 137 Sklenitve zakonskih zvez v (v letu 2013) 2 

Veščica 321 Razveze 0 

Število žensk 674 Povprečna starost (po stanju na dan 1.7.2014) 42,4 

Število moških 668   
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1.3. Upravno-politični 
 

- Občina je bila ustanovljena 12.12.1998. 

 
 

 

 

2. Zgodovina 
 

 

2.1. Prazgodovinska naselbina GRADIŠČE 
 

V naselju Šafarsko so bila v letih 1979 do 1984 na površini 500 m2 izvedena sistematična 

arheološka izkopavanja in odkrite arheološke najdbe iz mlajše bakrene dobe. Ugotovljeno je, 

da so tu bile lesene koče, ometane z ilovico, pokrite s trstičjem, naselbina sodi v čas 3500 let 

pred našim štetjem. 

    
 

   

2.2. Prva omemba Razkrižja in Gibine v 15. stoletju 
 

V pisnih virih se Razkrižje prvič omenja leta 1478 kot Racz-Kanizsa, ravno tako tudi Gibina. 

1498 pa se prvič omenja tridesetinska postaja v Rach-Kanizsi. Že takrat je obstajal na reki 

Muri brod med Gibino in Dolnjo Bistrico. Leta 1556 se v pisnih virih omenja poštna postaja 

na Razkrižju. V obdobju 1763 – 1787 se v Jožefinski vojaški karti omenja Trg Razkrižje, kjer 

obstaja tridesetinski carinski urad, cerkev, manjši grad ob sotočju Ščavnice in Murice (beri 

Struge in Murice – grad Kaštel). Leta 1884 je ustanovljena šola.  

 

 

2.3.  Prvi cerkveni pisni viri o Razkrižju in okolici 
 

izvirajo iz cerkvenih knjig,  segajo pa v leto 1694, ko je na tem območju bilo 36 hiš. 
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2.4. Cerkev 

 
Začeli so jo graditi leta 1747 in jo dokončali 9. avgusta 1766, posvetili pa leta 1784 in 

poimenovali po svetniku Janezu Nepomuku.  

 

   

2.5 Pod upravo ogrskega dela Avstro-Ogrske monarhije 
 

1868. leta območje preide pod upravo Ogrske. Tako je bilo do 1. svetovne vojne in razpada 

Avstro-Ogrske monarhije (leta 1918), ko je območje postalo sestavni del Kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.  
 

 

2.6 Pod Dravsko banovino 
 

14. septembra 1931 je območje v okviru Dravske banovine priključeno k ljutomerskemu 

okraju. 

 

 

2.7 Po 2. svetovni vojni pod Slovenijo  
 

Takoj po drugi svetovni vojni, po osvoboditvi teh krajev, 7. maja 1945, je območje sedanje 

občine Razkrižje in Štrigove bilo v sestavi Slovenije. 2. aprila 1946 pa je takratno 

predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta sprejelo zakon o upravni razdelitvi 

LR Slovenije, v katerem več ni bilo Razkrižja in Štrigove. Območji sta brez vednosti 

prebivalstva priključeni k Hrvaški. Šele z velikimi prizadevanji tukajšnjih prebivalcev je bilo 

območje sedanje občine Razkrižje po nekaj mesecih vrnjeno Sloveniji, Štrigova z okolico 

pa je ostala Hrvaški. 
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3. Prelomne obletnice, pomembne za kraj in prebivalce     

občine (od 1934 do 1998) 
 
 

 Leta 1934 se prebivalci v okviru takratne štrigovske župnije izborijo za svoje 

pokopališče. Prvi domačin je bil pokopan 12. decembra 1934. Ker s strani takratne 

župnije Štrigova za to ni bilo soglasja, je prvi domačin pokopan brez prisotnosti 

duhovnika.   
 

 Leta 1937 je bila ustanovljena samostojno občina, ki se je razdružila z Občino Štrigova. 
 

 Leta 1942 je bila ustanovljena samostojna župnija, ki pa je bila v okviru zagrebške 

nadškofije (in šele leta 1994 z dekretom Svetega sedeža prešla pod apostolsko upravo 

mariborskega škofa in leta 2006 postala sestavni del novoustanovljene škofije Murska 

Sobota). 
 

 Leta 1946 je območje sedanje Občine Razkrižje (vključno z naseljem Globoka), proti volji 

ljudi priključeno k takratni LR Hrvaški in na zahtevo ljudi, leta 1947 priključeno nazaj k 

takratni LR Sloveniji. 
 

 Leta 1991 je v vaseh občine Razkrižje divjala vojna za obrambo slovenske samostojnosti 

in neodvisnosti. 
 

 Leta 1994 je Sveti sedež izdal dekret v katerem se ustanovi nova slovenska župnija, ki 

zagotovi uporabo maternega jezika v verskem življenju ljudi. Nova župnija je delovala v 

okviru apostolske uprave mariborskega škofa. Od leta 1994 se v razkriški župnijski cerkvi 

in nasploh v verskem življenju lahko uporablja slovenski jezik, ustanovljena je nova 

slovenska župnija Razkrižje, ki je delovala v okviru apostolske uprave mariborskega 

škofa. Od 7. aprila 2006 dalje pa je razkriška župnija sestavni del novoustanovljene 

Škofije Murska Sobota. 
 

 Leta 1998 je na tem območju ponovno ustanovljena samostojna občina, ki se je razdružila 

na štiri občine in sicer na občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje. 
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III. GLAVNI POUDARKI AKTIVNOSTI OBČINE 

OD USTANOVITVE DALJE 

 
 

1. Občinske ceste in javne poti 
 

 

 

Posodobljene in modernizirane so bile naslednje občinske ceste in občinske 

javne poti: 

 

 

1.1 Občinska cesta RAZKRIŽJE – MOTA (1999) 
 

1.2 Občinska javna pot RAZKRIŽJE – VUČKO (1999) 
 

1.3 Občinska javna pot ŠAFARSKO - GIBINA - SOVIČEVI-

GJEREKOVI (2000) 
 

1.4 Občinska javna pot ŠAFARSKO – ŠAFARŠČAK (2001) 
 

1.5 Občinska javna pot VEŠČICA - KOPRIVA – KRAMPAČEVI 

(2001) 
 

1.6 Občinska javna pot VEŠČICA – ŠPRINC (2002) 
 

1.7 Občinska javna pot RAZKRIŽJE - PRI KRIŽU (2002) 
 

1.8 Občinska javno pot RAZKRIŽJE - RAZKRIŠKI BREG - 

DRŽAVNA MEJA (2002) 
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1.9 Občinska javna pot VEŠČICA – ŠRPINC – MEJA (2005) 
 

1.10 Občinska javna pot GIBINA – GIBINKA GRABA , (1. del 

2006) 

 

1.11 Občinska javno pot GIBINA – GIBINSKA GRABA (2008) 
 

1.12 Občinska javno pot GIBINA – DO ČISTILNE NAPRAVE 

(2009) 
 

1.13 Občinska javna pot VEŠČICA – KOPRIVA (2013) 
 

1.14 Občinska javna pot VEŠČICA – PERGAR (2013) 
 

1.15 Občinska javna pot ŠPRINC-GLOBOKA (2013) 
 

1.16 Občinska javna pot RAZKRIŽJE –GMAJNA (2014) 

 

 

 

2. Državne ceste 
 

2.1 Obnovljen je del državne ceste na severnem delu Razkrižja 
 

2.2 Posodobljena je državna ceste skozi Razkrižje in Veščico s 

pločniki in javno razsvetljavo   (2009-2011) 
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Občina vodi večletne aktivnosti za čimprejšnje nadaljevanje rekonstrukcije od 

cerkve do mejnega prehoda Gibina.  

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Avtobusna postajališča 
 

 

3.1. Asfaltiranje avtobusnih postajališč in namestitev osmih 

avtobusnih hišic (2000, 2001) 

 

3.2. Premestitev dveh avtobusnih postajališč na Razkrižju zaradi 

rekonstrukcije državne ceste in obnova dveh avtobusnih hišic 

(2010) 
 

 

 

 

4. Izvedba primarnega dela kanalizacijskega sistema s       

čistilno napravo in gradnja sekundarnega dela 

kanalizacijskega omrežja 
 

 
V skrbi za učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami smo kot edina občina “z desnega brega 

reke Mure« sodelovali v skupnem projektu Dolinska kanalizacija, v okviru katerega je bilo na 

območju Občine Razkrižje zgrajenih nekaj več kot 8 km primarnih gravitacijskih in tlačnih 
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vodov fekalne kanalizacije, vključno z 9 prečrpališči, ter biološka čistilna naprava za 2050 

PE. 

Istočasno so izvedeni trije projekti izgradnje sekundarnih gravitacijskih in tlačnih vodov 

kanalizacije v skupni približni dolžini 10 km, vključno z dvema prečrpališčema. 

 

Za priključitev na javno fekalno kanalizacijo je pripravljenih pretežni del gospodinjstev in 

drugih porabnikov. Priključitev uporabnikov na JKO poteka že od vključno leta 2010.  

 

Vsi deli kanalizacije so bili zaključeni v letu 2013. Omogočena je priključitev 400 

uporabnikom. 

 

V zvezi t.i. »črnih lis«, to je posameznih območij, ki zaradi večje oddaljenosti od že 

zgrajenega JKO, ali posebnih tehnoloških zahtev, priključitev na omrežje ni možna, so bile 

izdelane posamezne tehnične rešitve oziroma so te še v izdelavi. Glede na posamezne rešitve 

občina v okviru svojih zmožnosti pristopa k realizaciji le-teh. 

 

Aktivno se pogovarjamo s sosednjo Občino Štrigova iz Republike Hrvaške o možnostih 

skupnega sodelovanja na področju fekalnih vod, v tej zvezi predvsem o možnostih izgradnje 

in vezave kanalizacijskega omrežja v naseljih na območju Republike Hrvaške, ki mejijo na 

Občino Razkrižje, na že zgrajen sistem JKO na območju Občine Razkrižje ter v tej zvezi 

priključitev uporabnikov iz sosednje Republike Hrvaške na kanalizacijski sistem in biološko 

čistilno napravo Razkrižje.  
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5. Področje zdravja 
 

 

5.1 Obnovljena je zdravstvena postaja. 

 

5.2 Nabavljena je nova oprema za zobozdravstveno ambulanto 
 

      
 

 

5.3 Občina je podelila koncesijo za stalnega zdravnika, specialista 

pediatra, ki deluje tudi za odrasle paciente. 
 
 

   
 

 

5.4 Občina je zagotovila investitorja za izgradnjo lekarne pri 

zdravstveni postaji in zagotovila izvajanje koncesijo v soglasju z 

Občino Gornja Radgona.(2011)  
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5.5 Občina je nosilec številnih aktivnosti za preventivo in zdrav 

način življenja, zlasti v okviru programov »Živimo zdravo«, 

»Skupaj do zdravja« ipd.  

   

 

 

 

6. Skrb za ohranitev poseljenosti 
 

 

6.1 Občina je v okviru občinskega prostorskega načrta zagotovila 

zemljišča  za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš za mlade 

družine 

 

6.2 Prvi del programa Stanovanjske cone Gibina, ki je v kraj 

privabil 13 družin je uresničen 
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7. Razvoj obrti 
 

 

7.1 Izdelan je Izvedbeni načrt za obrtno cono na Veščici, ki pa ga 

je potrebno dopolniti z možnostjo izvedbe več manjših projektov 

 
 

8. Skrb za izboljšanje pogojev kulturnega življenja v 

občini 
 

8. 1 Obnovljen je Dom kulture Razkrižje 
V tej zvezi je bilo urejeno: 

- elektroinštalacije v vseh prostorih, 

- vodovodne instalacija, 

- na novo zgrajene instalacije centralnega ogrevanja, 

- obnovljen oder, 

- dograjen balkon, 

- dograjeni sanitarni prostori, 

- nabavljena oprema (sedeži, ozvočenje, klavir) 

- zamenjana streha, okna in nekatera vrata. (2013) 
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8.2 Urejeni so prostori za delovanje knjižnice in čitalnice, ki so v 

funkciji večnamenskih prostorov  (2005) 
 

    

8.3 Uvedeno je redno delovanje knjižnice in čitalnice  

 

8.4 Zagotovljeno je zemljišče in začel se je urejati Kulturno 

športni center Zavirje. 

    

8.5 Urejena je okolica  Ivanovega izvira s postavitvijo prizorišča 

in brvi čez Murico 

   
 

 

 

 

9. Skrb za nemoteno delovanje osnovne šole in vrtca 

9.1 Zavedanje pomembnosti ustanove 

 
OŠ RAZKRIŽJE je naša najdragocenejša ustanova. Še posebej v času novonastale občine 

smo zanjo skrbeli dobro, obravnavali smo jo prioritetno in tudi vsa leta zagotavljali zelo 

solidna sredstva (letno po 65.000 € za materialne stroške OŠ, za delovanja vrtca 108.000 € 
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letno, in še 38.000 € za zunanje vrtce izven občine, SKUPAJ VRTEC IN ŠOLA 172,480.00 

€, ob upoštevanju podatka, da znaša celotni osnovni proračun, t.i. primerne porabe 780.000 

€). 

 

9.2. V kaj je občina kot ustanovitelj vlagala na zgradbo šole in 

vrtca ter   opreme 

 

- dala obnoviti streho na šolski telovadnici, 

- obnovljena je bila celotna vodovodna instalacija z delom instalacij ogrevanja v kuhinji in 

celotnem pritličju, 

- zamenjava gorilnika na peči centralnega ogrevanja, 

- obnovljeni so bili sanitarni prostori za potrebe OŠ in vrtca z odtoki, 

- obnovljene so bile učilnice za prehod na 9. letno OŠ, 

- zamenjano je celotno plinsko omrežja in ureditev kemijske učilnice, 

- preplastitev rokometnega igrišča, 

- razsvetljava za potrebe igrišča in šolske zgradbe, 

- namestitev vodovodnega hidranta za potrebe požarne varnosti, 

- zamenjane so žaluzije na oknih, 

- okrog šolske zgradbe je položen tlakovec, 

- urejena je bila pisarna za socialno delavko, 

- nabavljena je celotna oprema za 1. razred 9- letke, 

- zamenjana je žična ograja okrog igrišča.  

- zamenjane so talne obloke v pritličju šolske zgradbe, 

- nabavljena oprema za računalniško učilnico z 10 računalniki in vsemi instalacijami, 

- nabavljena je oprema za kabinet 

- nabavljena je oprema za pisarno ravnatelja, 

- dala obnoviti prostore kuhinje, (2010) 

- nabavila kuhinjsko opremo v kuhinji, (2010) 

- zamenjana so štiri okna v vrtcu, 

- zamenjana so okna v avli šole,  

- prenovljena je bila streha in nameščena sončna elektrarna. (2013) 
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10. Projekti s katerimi je občina bila uspešna na državni in       

evropski ravni                                                                                                    

10.1 Projekt Dolinska kanalizacija za črpanje sredstev evropskega 

kohezijskega sklada. 

  

10.2 Projekt izgradnje sekundarnega dela kanalizacijskega 

omrežja iz sredstev »razvoja regij«. 

  10.3 Sofinanciranje investicij na področju kulture, ministrstva za 

kulturo za obnovo strehe, oken in vrat na domu kulture (2010-

2013) 

 

10.4  Projekt kulturno verskega značaja BOŽIČNA NOČ 
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10.5  Projekt "Razkriški kot" 

   

10.6  Projekt "Ohranjanje slovenskih voda" ŠAFAROV 

ZDENEC" 

  

10.7 Festival turističnih in kulturnih društev Pomurja in 

Medžimurja 

 

10.8  Projekt "Zeliščarski paviljon" 

 

10.9 Projekt Interreg »Turistične cone Prlekije in Medžimurja 

(2002) 

 

10.10 Projekt Interreg »Mlinarske poti« 

 

10.11 Izdelava študije izvedljivosti za projekt daljinskega 

ogrevanja na lesno bio maso 

 

10.12 Projekt »Ekomuzej Mura« (2009-2013) 
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11. Pomemben je prispevek občine pri reševanju obmejnih       

vprašanj 
 

 

11.1 Sporazum o čezmejnem sodelovanju 
Občini Razkrižje in Štrigova sta že leta 2002 na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in 

sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisali Sporazum o 

čezmejnem sodelovanju, v katerem sta določili prioritete svojega sodelovanja.  

 

11.2 Turistična cona Razkrižje – Štrigova 
Na podlagi SOPS-a in medsebojnega sporazuma sta občini Razkrižje in Štrigova med prvimi 

ob slovensko hrvaški meji dobili potrjen projekt »Turistična cona Razkrižje – Štrigova.  

 

11.3 Prehodna mesta in prehodne točke 
 

Na podlagi SOPS-a in medsebojnega sporazuma sta občini uspeli ohraniti večje število 

prehodnih mest in prehodnih točk, ki jih lahko uporabljajo pravno upravičeni državljani obeh 

držav, zlasti dvolastniki in tudi drugi občani, ki za to izpolnjujejo zakonske pogoje.  

 

11.4 Zagotovitev dostopa do vseh domačij na ozemlju občine in 

RS 
V dialogu z državnimi organi RS je občini uspelo vzpostaviti dostopnost do vseh domačij v 

občini, tudi tistih, kjer so nameščena zapornice zaradi varovanja schengenske meje. 
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12. Storitvene dejavnosti javnega pomena 

12.1 Pridobitev bankomata (2004) 

          

12.2 Ustanovitev pošte Razkrižje – 9246 
 

Občini je v sodelovanju s pošto Slovenije, Območno enoto Murka Sobota v letu 2010 uspelo 

ustanoviti pošto 9246 Razkrižje. Občina in njeni prebivalci so s tem  pridobili eno od 

pomembnih dejavnosti javnega pomena.  
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13. Drugi projekti 
 

13.1 Sofinanciranje Doma starejših občanov Ljutomer 

13.2 Sofinanciranje Pokrajinske in študijske knjižnice Murska 

Sobota 

13.3 Sofinanciranje nabave vozila in izgradnje kotlovnice v 

Zdravstvenem domu  Ljutomer 

13.4 Sofinanciranje skupnega zbirno sortirnega centra odpadkov 

v Ljutomeru 

13.5 Sofinanciranje sanacije odlagališča komunalnih odpadkov v 

Ljutomeru 

13.6 Sofinanciranje CERO Puconci, regijskega odlagališča 

komunalnih odpadkov 

13.7 Sofinanciranje Izgradnje Pomurskega vodovoda  Sistem C 

(2014) 
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IV. STRATEŠKI PLAN IN VIZIJA NADALJNJEGA 

RAZVOJA  OBČINE  RAZKRIŽJE 

 

 1. Strateški položaj obmejne občine Razkrižje v    

regionalni razvojni  politiki Pomurja 
 

 

1.1 Zaustavitev trenda padanja števila prebivalcev in  praznjenja 

obmejnega območja 
 

1.1.1 Naloge občine 

 

1.1.1.1 Ustvariti pogoje za individualno stanovanjsko gradnjo 

 

Na območju sedanje Občine Razkrižje že štiri desetletja beležimo negativne demografske 

trende. Z ukrepi, ki jih na voljo ima občina, jih je potrebno ublažiti in postopoma obrniti v 

pozitivno smer.  

Izkušnje zadnjih let, po tem, ko je bila ustanovljena občina, so bile pozitivne, saj so bili 

zaznani pozitivni trendi, ki so plod zastavljenih ciljev občine v smislu privabljanja mladih 

družin.  

Na podlagi sprejetega prostorskega plana občine, so bili izdelani izvedbeni akti, ki so  

omogočili po letu 2005 uresničevanje Stanovanjske cone Gibina. Občina je zagotovila 

gradbena zemljišča in jih pod ugodnimi pogoji namenila mladim družinam. V tej stanovanjski 

coni je občina zagotovila 13 gradbenih parcel, ki so danes pozidana in pretežni del hiš že 

vseljen.  

Z novim OPN je potrebno zagotoviti pogoje širitev stanovanjske cone na zahodno stran 

ob občinski javni cesti Šafarsko za najmanj 20 individualnih hiš in omogočiti gradnjo na 

obstoječih gradbenih parcelah, ki so v zasebni lasti. Za obstoječo stanovanjsko coni Gibini in 

predvideno širitev na zahodno stran lokalne ceste je zgrajena vsa potrebna infrastruktura. Za 

namen obstoječe stanovanjske cone in tudi širitve le-te je povečana kapaciteta 

vodovodnega omrežja, na novo zgrajeno omrežje kanalizacije, kabelske televizije in 

električno omrežje. 
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1.1.1.2 Ustvariti pogoje za izgradnjo neprofitnih stanovanj 

  

V OPN je potrebno zagotoviti primerna zemljišča za najmanj za 20 stanovanj v manjših 

stanovanjskih blokih. Občina se vključi v aktivnosti Republiškega stanovanjskega sklada in 

išče vse možne oblike sodelovanja, tudi javno-zasebnega partnerstva.  

 

1.1.1.3 Ustvariti pogoje za zagotovitev stanovanjskih površin za posebne 

namene 

 

V OPN je potrebno zagotoviti primerno manjše zemljišče za ureditev stanovanjskih površin 

za posebne namene – dom za starejše, oziroma bivalne enote za starejše, tudi dnevni center za 

starejše občane in oskrbne storitve. V naslednjih letih bi zadostovale kapacitete za 20 oseb. 

Pri tem je potrebno izkoristiti obstoječo organiziranost tovrstnih ustanov in njihovo dejavnost 

razširiti na območje občine, da se s tem doseže večja racionalnost in tudi ekonomičnost 

delovanja tovrstnih ustanov. 

 

1.1.1.4 Ustvariti pogoje za uresničevanje socialnovarstvenih programov 

 

Občina bo s svojim delovanjem zasledovala tudi humane cilje pomoči potrebnim. V ta namen 

bo z zunanjimi ustanovami razvijala različne programe. Posebej se bo dejavno vključevala v 

razvijanje obstoječega programa Domačija, za katerega je namenila 8 hektarsko posestvo s 

stanovanjsko hišo in gospodarskim poslopjem in razvila krog strokovnih sodelavcev.   

 

1.1.1.5 Ustvariti pogoje za zagotovitev obrtniško – poslovne cone 

 

V OPN je potrebno zagotoviti zemljišča za obrtno poslovne namene. V ta namen so 

najprimernejša zemljišča na območju med lokalno cesto – smer Poljski in lokalno cesto smer 

Košar. Ta zemljišča so peščena, na njih v sušnih letih kmetijske kulture ne uspevajo. 

Zemljišča se zagotavlja postopoma. 

 

1.1.1.6 Zagotoviti pogoje za tihe in mirne dejavnosti v stanovanjskih delih 

občine 

 

S prostorskimi akti občine je potrebno zagotoviti opravljanje tihih in mirnih dejavnosti tudi v 

okviru obstoječih stanovanjskih hiš in tudi v novozgrajenih stanovanjih. Zlasti gre za 

storitvene dejavnosti kot so: šiviljstvo in krojaštvo, frizerstvo, finomehanika, računalništvo, 

intelektualne storitve (odvetništvo, notarstvo…) ipd.  

 

1.1.1.7 Izdelava in sprejem Občinskega prostorskega načrta  

 

Najpomembnejši dokument uresničevanja strategije razvoja občine je sprejem OPN in 

izvedbenih aktov, hkrati pa vključenost območja v regionalne in državne prostorske načrte. Še 
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posebej obmejni položaj občine z državno mejo in schengenskim pravnim redom narekuje več 

pozornosti, zlasti reševanja  komunalne in cestne infrastrukture z ohranitvijo poseljenosti.  

 

 

1.1.2 Pričakovane naloge države in njenih organov 

 

1.1.2.1 Na zakonodajnem področju 

 

Občina, skupaj z drugimi slovenskimi občinami, ki se srečujejo s podobnimi problemi 

negativnih demografskih trendov, se v okviru delovanja institucij države, zagotovi s ciljem 

ohranjanja poseljenosti slovenskega podeželja, tudi prijaznejšo in bolj naklonjeno 

zakonodajo. Da bi lahko zagotovili uresničevanje teh ciljev je potrebno spremembami in 

dodelati veljavno zakonodajo, zlasti 

-  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. 

list, štev. 86/2010), 

-  Zakon o kmetijskih zemljišč (Ur. List RS, št. 71/2011) in 

-  Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur .list št. 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010 

in 43/2011).  
Vsi trije navedeni zakoni v največji meri preprečujejo uresničevanje strategije privabljanja 

mladih družin v odročne, obmejne kraje, takšne, kot je tudi Občina Razkrižje.  Prvi preprečuje 

mladim družinam zagotoviti pod ugodnimi pogoji gradbena zemljišča, drugi vse graditelje 

obremenjuje z novimi obremenitvami in tretji nalaga obveznosti na komunalnem področju.  

 

 

1.1.2.2 Vključevanje Republiškega stanovanjskega sklada 

 

Vključevanje Republiškega stanovanjskega sklada v uresničitev pridobivanja stanovanj za 

zaustavitev negativnih demografskih trendov. 

 

 

1.1.2.3 Uresničevanje regionalnih razvojnih spodbud 

 

Z ustrezno podporo in regionalnimi razvojnimi spodbudami prioritetno zagotoviti podporo za 

uresničitev zastavljenih ciljev, zlasti pri pomoči za izgradnjo infrastrukture, ki bo na eni strani 

omogočala najnujnejše potrebe občanov in na drugi strani razvojne možnosti. 

 

 

1.1.2.4 Spodbude za razvoj obrti in podjetništva 

 

Z ustreznimi spodbujevalnimi ukrepi, kot so davčne olajšave, ugodnosti pri novih zaposlitvah, 

ustvarjati privlačne pogoje za razvoj podjetništva, zlasti malega gospodarstva. 
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1.1.2.5 Spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

 

Z ustreznimi davčnimi in drugimi ukrepi, spodbujati preusmerjanje kmetij v naravi prijazno 

kmetovanje in omogočanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, povezanih z razvojnimi 

priložnostmi na področju turizma. 

 

1.1.2.6 Pravično financiranje občin 

 

Z ustreznim sistemom financiranja občin določiti sredstva, namenjena za investicijska 

vlaganja. Pri kriterijih financiranja upoštevati zlasti geografske omejenosti, oteževalne 

okoliščine glede državne meje, odročnost ipd.  

 

1.1.3 Zasledovani cilji 

 

Ključni cilji aktivnosti privabljanja mladih družin v obmejno občino pomeni so: 

- ohranitev poseljenosti obmejnih krajev, 

- ohranitev popolne osnovne šole, 

- posledično omogočanje delovanja drugih ustanov, 

-    zasledovanje humanih ciljev skrbi za sočloveka v stiski, 

- ohranitev in razvoj podjetništva, obrti in malega gospodarstva, 

- razvoja turizma. 

 

 

 

1.2 Vlaganja v razvoj na obeh straneh slovensko – hrvaške                

meje z namenom ohranjanja poseljenosti 
 

 

1.2.1 Pomen vlaganj na obeh straneh meje 

 

Predvideti je potrebno tudi skupne investicije ob meji s Hrvaško, ki bodo izboljšale kakovost 

življenja ljudi ob meji, omogočile nove zaposlitve in omogočale tudi pridobitev sredstev 

evropskih strukturnih skladov.  

 

V pomurski pokrajini je območje Občine Razkrižje najbolj izrazito obmejno območje. Že 

zaradi zgodovinskih dejstev in tudi zaradi neživljenjskega korigiranja republiške meje v letih 

po 2. svetovni vojni (1946-1947) je to imelo negativne razvojne posledice zlasti po letu 1991. 

Sedanje območje Občine Razkrižje se je leta 1937 odcepilo od občine Štrigova, ki je danes na 

ozemlju RH in se je ustanovila samostojna občina. S tem se je začela razvijati osnova za 

obmejno lokalno središče,  leta 1942 je bila ustanovljena tudi samostojna župnija Razkrižje, 

ki se je razdružila z Župnijo Štrigova. Zaradi nedorečenosti republiške meje na tem območju, 

nerešenega vprašanja jezika na cerkvenem področju je po letu 1948 območje bilo precej 

zapostavljeno.  
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Znotraj Pomurske regije je na obmejnem območju sedanje Občine Razkrižje pomembno 

ohraniti poseljenost tudi zaradi  narodno-obrambnih vidikov in zaradi naravnih in kulturnih 

kakovosti . 

 

Tako v času 2. svetovne vojne, kot tudi v osamosvojitveni vojni leta 1991, se je izkazalo, da 

leži območje Občine Razkrižje na strateško pomembnem območju - med reko Muro na 

severni strani in vzhodnimi obronki Slovenskih goric, kjer so se v vojnem času zaustavljale 

kolone oklepnih vozil.  

 

Hkrati pa je to območje del naravne krajine reke Mure in njenega pritoka Murice – Ščavnice 

ter prvih obronkov vinorodnih predelov: Tukaj je na majhnem prostoru veliko znamenitosti 

kulturne in naravne dediščine Najbolj znana in obiskovalcem kakovostno predstavljena je 

zlasti prazgodovinska naselbina "Gradišče" na Šafarskem, ki sodi v obdobje 3500 let pred 

našim štetjem. 

 

 

1.2.2. Usmerjanje prometnih tokov 

 

Pri pripravi Regionalne zasnove prostorskega razvoja Pomurja je potrebno upoštevati dejstvo, 

da je najbližja prometna povezava med Avstrijo in Hrvaško na relaciji Radgona - Ljutomer - 

Razkrižje in naprej v smeri Čakovec - Varaždin. Na območju Občine Razkrižje pa sta za 

prehajanje državne meje tudi dva mejna prehoda, ki po novi meddržavni uskladitvi med 

Slovenijo in Hrvaško, oba dobivata status "mednarodnih mejnih prehodov". To dejstvo je 

gotovo potrebno v Regionalni zasnovi prostorskega razvoja Pomurja upoštevati. To prometno 

povezavo je potrebno temu primerno urediti. Hkrati to dejstvo lahko pomeni priložnosti za 

turistični razvoj in hkrati razbremenitev nekaterih cestno prometnih tokov v Pomurju. 

 

 

1.2.3 Povezanost mejnih prehodov s cestami po evropskih merilih 

 

Nujno je povezati oba mejna prehoda in s tem vse obmejne kraje te občine, po evropskih 

merilih normalno cestno povezavo. Zato je  nujno urediti naslednje odseke državnih cest: 

 

- od razkriškega križišča do mejnega prehoda na Gibina, vključno z ureditvijo križišča 

v središču Razkrižja s pločniki in javno razsvetljavo 

- odcep državne ceste v Razkrižju do mejnega prehoda Razkrižje 

- od Veščice do Stročje vasi 

- od Razkrižja – križišče do mostu na reki Muri 
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1.2.4 Skrb za lokalo cestno infrastrukturo 

 

Poleg lokalnih cest, potrebnih za uresničevanje turistične cone je potrebno celovito urediti 

naslednje občinske javne poti: 

 Obnova občinske javne poti OJP 724791 Šafarsko – meja s Hrvaško, 

 Obnova občinske javne poti OJP 724773 Gibina – meja s Hrvaško,  

 Obnova občinske javne poti OJP 724871 Veščica – meja s Hrvaško,  

 Novogradnja občinske javne poti OJP 724901 Šprinc I,  

 Novogradnja občinske javne poti OJP 724803 Šafarsko – pokopališče,  

 

 

1.2.5 Ponovna vzpostavitev BRODA na reki Muri med Gibino in Dolnjo 

Bistrico. 

 

Pred 40 leti je brod na reki Muri,  med Gibino v Občini Razkrižje in Dolnjo Bistrico v Občini 

Črenšovci, bil pomemben v povezovanju desnega brega reke Mure z znanim koliščem 

BOBRI. Leta 1980 je bil brod zaradi velike povodnji  uničen.  

 

Občini Razkrižje in Črenšovci sta sklenili dogovor, da bosta brod ponovno zgradili, služil pa 

bo  predvsem v smislu povezave:  

- turističnih kolesarskih poti, 

- turističnih pešpoti, 

- povezavo z vinskimi turističnimi cestami na levem in desnem bregu reke Mure ter  

povezavo z Medžimurskimi vinskimi cestami, 

- vzpostavljena bo direktna povezava z že uveljavljenim turističnim projektom RAZKRIŠKI 

KOT, ki je v Občini Razkrižje zelo dobro zaživel in s koliščem BOBRI. 

- brod pa bo služil tudi v gospodarske namene - prevoz za potrebe obdelave zemljišč, ki jih 

imajo prebivalci tako na levem, kot desnem bregu reke Mure. 

 

 

1.2.6 Upoštevanje novih dejstev v prizadevanjih na področju razvoja 

turizma 

 

V Regionalni zasnovi prostorskega razvoja Pomurja je potrebno upoštevati tudi dejstvo o 

novih priložnostih v razvoju turizma, katerim pravno podlago daje "Sporazum o obmejnem 

prometu in sodelovanju med RS in RH" (SOPS), na podlagi katerega so ustanovljena območja 

TURISTIČNIH CON. In prav na območju Občine Razkrižje in sosednje hrvaške Občine 

Štrigova, je v soglasju obeh držav oz. njenih pooblaščenih komisij, 9. marca 2004 bila 

razglašena Turistična cona Razkrižje - Štrigova. Uspešno funkcioniranje turistične cone je 

življenjskega pomena za obmejno prebivalstvo. Da turistična cona lahko živi, je potrebno 

primerno urediti zlasti cestno infrastrukturo na obmejnem območju z Hrvaško. 

Izkoristiti je potrebno tiste priložnosti, ki se že izvajajo (npr. v okviru projekta RAZKRIŠKI 

KOT), da se v polni meri izkoristijo nekatere prednosti podeželja - razvoj tistih gospodarskih 
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dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in 

vitalnosti podeželja ter prispevajo k prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove 

naravne in kulturne krajine.  
 

  
 

Za delovanje Turistične cone Razkrižje – Štrigova, kjer je po odobreni dokumentaciji 

ustanovitve Turistične cone Razkrižje – Štrigova, odobreno prehajanje državne meje izven 

mejnih prehodov,  je nujno potrebno obnoviti naslednje občinske javne poti: 

- OJP Gibina Gibinska graba, odcep Vušivščak 

- OJP Razkrižje – Razkriški breg – Kunčič 

- OJP Veščica – Kopriva – Šprinc – Robadje 

 

 

1.2.7 Ohranitev popolne osnovne šole in vrtca ter skrb za urejanje 

prostorskih kapacitet obnovo 

 

1.2.7.1 Osnovna šola 

 

Zgradbo osnovne šole, ki je stara več kot 35 let je potrebna temeljitejše obnove, zlasti v 

smislu energetske varčnosti.  

Nižje razrede otrok je potrebno namestiti v spodnje prostore, kjer so v času nastajanje tega 

dokumenta prostori vrtca. Vrtec pa se preseli v nove prostore.  

Izkoristila se je možnosti, da se je najprej obnovila streha šolske zgradbe z namestitvijo 

fotovoltaične elektrarne, v letu 2015 pa občina načrtuje energetsko sanacijo zgradbe osnovne 

šole skupaj z zdravstveno postajo. 

 

 

1.2.7.2 Vrtec 
 

Zaradi  zagotavljanja predpisanih normativov je ob šolski zgradbi potrebno zgraditi nov vrtec 

kot prizidek pri osnovni šoli. Izgradnja je predvidena v letu 2015.  
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1.2.8 Ekologija – skrb za čisto okolje 

 

Občini je uspelo zgraditi čistilno napravo in kanalizacijsko omrežje. Nekaj odmaknjenih 

zaselkov za 30 hiš ostaja izven zgrajenega sistema kanalizacije. Za te namen je v okviru 

čezmejnega projekta »Dobra voda za vse« naročena študija rešitev za teh nekaj zaselkov. 

Hkrati pa se vodijo pogovori o možnostih, da se že zgrajeno kanalizacijsko omrežje in tudi 

čistilna naprava na Gibini v okviru možnih kapacitet da v souporabo ožjemu delu sosednje 

hrvaške občine Štrigova. Poglavitni cilje je znižanje obratovalnih stroškov za občane Občine 

Razkrižje in tudi Štrigove, slednja bi privarčevala za izgradnjo nove čistilne naprave, ki bi 

bila nekaj stro metrov od že zgrajene v Občini Razkrižje.  

 

Občina spodbuja k čistejšemu okolju z organizacijo vsakoletne čistilna akcije, ter v 

sodelovanju s koncesionarjem za zbiranje komunalnih odpadkov, skrbi za dober sistem 

zbiranja (ločevanja) in odvoza odpadkov.  

 

              
 

 

1.2.9. Pomurski vodovod – odsek Veščica – Razkrižje 

 

Del pomurskega vodovoda se je izvedel tudi na območju Občine Razkrižje in sicer za potrebe 

poslovno obrtne cone na območju Veščice in dela Veščice – Gmajna in Razkrižja – Gmajna. 

Občina Razkrižje kot partner sodeluje v projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, 

katerega osnovni cilj je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in dolgoročna 

zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva sodelujočih občin z neoporečno pitno vodo, po 

sodobnih načelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega rešitve bodo 

racionalno sprejemljive in realno izvedljive in katerega bodo sodelujoče občine izvajale pod 

dogovorjenimi pogoji. 
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1.3 Zaščita in reševanje -  varstvo pred naravnimi in     drugimi 

nesrečami 

 

1.3.1 Zagotovitev protipoplavne zaščite – stanje in predlog rešitev 

 

1.3.1.1  Obstoječe stanje – poplave 

 

13. in 14. septembra 2014 so občino Razkrižje, po 9. letih ponovno zajele izrazite poplave, 

kjer je reka Ščavnica dosegla višji vodostaj, kot leta 2005.  

V tej zvezi je Občina Razkrižje na seji Sveta pomurske razvojne regije, ki je bila 

namenjena odpravi posledic deževja in velikih poplav, ki so zadele Pomurje, jeseni 2014 

predstavila problematiko, ki je že več leto prisotna v Občini Razkrižje: 

»V Občini Razkrižje je problematika poplav toliko večja, ker celovite zaščite visokovodnih 

nasipov reke Mure na tem območju ni. Nekatere rešitve v preteklosti ne zdržijo strokovne 

presoje, npr. nasip vzhodno od Vučkovih na Razkrižju, v smeri »njiv« v Šafarskem. Tudi 

nekatera vlaganja v zaustavitev reke Mure so bila nedomišljena. 

Tudi napake iz preteklosti, ko je še prejšnja skupna občina izdala gradbena dovoljenja na 

območju, kjer so pred tem bili stoletni jarki za odtok zalednih voda iz kmetijskih površin, 

kažejo na problem odtoka zalednih voda iz kmetijskih površin. Nekateri ljudje so jarke zasuli, 

ker ob gradbenem dovoljenju niso bili zavezani, da bi jarke morali ohraniti. Zaradi takšnih 

odločb v preteklosti, pristojni kmetijski inšpektor po navodilih pravnih služb, ni mogel 

ukrepati. Jarki so zasuti, škoda na kmetijskih površinah pa je velika. Edina možna celovita 

rešitev bi bile melioracije zemljišč, za kar pa lastniki do sedaj niso bili navdušeni, kljub temu, 

da je za ta namen zagotovljeno 100% financiranje.  

Na območju Občine Razkrižje visokovodni protipoplavni nasipi niso v celoti urejeni, hkrati pa 

gre za kritično območje, ker se na Gibini reka Ščavnica izliva v Muro in ob visokem vodostaju 

reke Mure, prihaja do povratne vode. Če pa narašča Ščavnica je problem poplav toliko večji. 

Predvsem so ogroženi deli naselij Razkrižje in Veščica.  

Velik problem je tokrat povzročila narasla voda Gibinskega potoka, ki ima večje zaledje na 

območju Občine Štrigova na Hrvaškem. Potok je poplavil del zaselka Gibina- gibinska graba 

in ob gibinskem slapu zarezal novo strugo izven obstoječe. Poplavo dela novega naselja na 

Veščici pa je povzročil potok, ki priteče iz mejnega območja med Koprivo in Banfijem. 

Reka Ščavnica je močno poškodovala večji leseni most na Šafarskem in odnesla leseno brv pri 

Kernovih na Šafarskem. Zemeljski plazovi so zasuli več lokalnih cest. 

Visoki vodostaj Ščavnice je razdejal znameniti Ivanov izvir, od turistične pešpoti pa je 

odrezan potočni mlin na Gibini za katerega občina ima odobrena sredstva za dokončno 

ureditev, obnova pa je zaradi razdejanja trenutno onemogočena. 
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Ker gre za pretežno gričevnato območje, je veliko škode na cestah, na nekatere je naneslo 

veliko blata, tudi jarki so napolnjeni z blatom.  

V kritičnih dneh so se izkazali člani razkriškega PGD, kakor tudi veliko število občanov. Na 

pomoč so priskočila tudi sosednja gasilska društva. Sodelovanje s regijskim štabom za CZ, 

kakor tudi s centrom za obveščanje je bilo dobro. Potrebe po večjih količinah vreč so bile 

pravočasno zagotovljene iz osrednjega skladišča v Murski Soboti. 

Opozorjeno je bilo na pomanjkanje merilnih mest na reki Muri, saj merilno mesto v Gornji 

Radgoni, ne odraža stanja dolvodno po Muri. Ko voda v Gornji Radgoni začne upadati, na 

območju Občine Razkrižje narašča še 12 ur, zato bi bilo dobro postaviti merilno mesto pri 

mostu čez Muro, med Razkrižjem in Bistrico. 

Čim prej je potrebno zagotoviti intervencijska sredstva, da si občine pokrijejo vsaj del 

nastalih stroškov in sanirajo škodo (mostovi, brvi, ceste…)« 

 

   

   
Poplave septembra 2014 

 

Ob poplavah 22. 8. 2005 je vodostaj reke Mure, do tedaj dosegel kritično točko. Na določenih 

delih nasipa je voda začela prehajati rob nasipa. Ekipe CZ so pretok uspele preprečiti. Zaradi 

specifičnosti problema izlitja reke Mure čez nasip na t.i. območju Zavirja in v izjemno 

kratkem času porasta povratne vode reke Ščavnice, pa v središču Razkrižja ob mostu čez 

Ščavnico učinkovito varovanje ni bilo možno. 

Po tem datumu je bilo še nekaj poplav, čeprav vodostaj ni bil tako izjemno visok, kar terja 

nujne rešitve. 

     

Poplavljene hiše ob mostu na reki Ščavnici (na levem bregu)         Poplavljene hiše ob reki Ščavnici (na desnem bregu)    
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Poplave ob nenadnem taljenju snega 8.2.2009. Na fotografijah je prikazana reka Ščavnica, ki ni imela  

prostora odtekati, saj je močno narasla tudi reka Mura. 

 

 

1.3.1.2 Glavni problemi, ki so jih povzročile poplave in vzroki za to so naslednji: 

 

- Dvojna ogroženost 

V RAZKRIŽJU obstoji namreč DVOJNA OGROŽENOST, na eni strani od REKE MURE in 

hkrati od REKE ŠČAVNICE. Ko Mura doseže določeno KRITIČNO TOČKO pride do 

preliva reke MURE v ŠČAVNICO, to je približno 300 m dol vodno od MOSTA na Ščavnici 

NA CESTI RAZKRIŽJE – ČRENŠOVCI.  

   
Stičišče reke Ščavnice in Mure  (tukaj prihaja do kritične točke, prelitje reke Mure v 

Ščavnico) 

 

Po več letnih prizadevanjih nam je v okviru sanacij poplav iz prejšnjih let uspelo izvesti 

zaščito brežine in s tem zadnje slovensko naselje ob slovensko – hrvaški meji obvarovati 

težjih posledic. V letu 2013 je v okviru Ministrstva za okolje in prostor najnujnejša sanacija 

izvedena.  

 

- Opis problema 

V trenutku, ko se višina reke Ščavnice IZRAVNA z gladino reke Mure, se v 30 minutah 

vodostaj ŠČAVNICE v naselju RAZKRIŽJE in VEŠČICA poveča z 1 meter. V takšni 

situacije je določene mikrolokacije nemogoče braniti niti z vrečami niti drugače.  

Je pa na teh mestih NUJNO POVEČATI NASIP ŠČAVNICE vsaj za 80 cm v dolžini 350 m, 

hkrati pa zavarovati tudi desni breg reke Ščavnice do mostu čez Ščavnico na Veščici.  

 

- Poplavljenost objektov 

Na Območju Razkrižje in Veščice je ogrožanih najmanj 13 hiš in gospodarskih poslopij ter ob 

malo večjih vodah regionalna cesta Razkrižje – Črenšovci 
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1.3.1.3  Napake stroke s področja vodnega gospodarstva 

 

- Nasip »Zavirje« 

ISTOČASNO pa že nekaj časa ugotavljamo in tudi OPOZARJAMO, da STROKA, ki je 

načrtovala MURSKI NASIP na območju RAZKRIŽJA t.i. ZAVIRJA, v bližini 

IVANOVEGA IZVIRA, je po prepričanju VSEH DOMAČINOV in tudi vodstva občine, 

načrtovala ZMOTNO IN NAPAČNO. Ta nasip v bistvu povzroča več težav kot koristi.  

   
        Poplavljen Ivanov izvir                                                Poplavljeno Zavirje 

 

- Območje Razkrižja brez nasipa in območje z dvojnim neustreznim nasipom 

Osrednji del Razkrižja do odcepa občinske ceste smer Veržej nima nasipa. Od križišča ceste 

za Veržej in ob starem rokavu reke Mure sta v razdalji 400 m vzporedno dva nasipa, kar kaže 

na nestrokovno in neracionalno reševanje obrambnih nasipov v preteklosti. Med obema 

nasipoma se razlije voda, vmes pa do območja »Zavirje« ob naseljenem delu pa nasipa ni.  

                       

 Primer razlitja vode čez regionalno cesto R3-1322 (cesta Razkrižje –Črenšovci) 

 

1.3.1.4 Predlog rešitev 

- Reka Mura 

Po več letnih razpravah na organih občine je predlog, da se obstoječi nasip iz smeri Mota 

poviša in na novo zgradi do regionalne ceste Razkrižje – Črenšovci. Ob starem rokavu do 

novega mostu na starem koritu Mure se dvigne cesta, da je hkrati nasip. Od mostu v smer 

jugovzhod pa do t.i. območja NJIVE se zgradi nasip na novo. Naprej proti vzhodu se voda 

širše razlije med območjem Mure in Ščavnice.   

Med mostom na stari Muri in obstoječim mostom na Muri (Razkrižje – Črenšovci) pa se cesta 

dvigne, za pretok poplavne vode izvede večje število prepustov ali najde druga rešitev, 

(podaljšanje mostu).  

V letu 2013 je v okviru sanacij poplav iz prejšnjih let uspelo izvesti zaščito brežine in s tem 

zadnje slovensko naselje ob slovensko – hrvaški meji obvarovati težjih posledic. V letu 2013 

je v okviru Ministrstva za okolje in prostor najnujnejša sanacija izvedena. 
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- Reka Ščavnica - Murica 

Jeseni letu 2014 so bila izvedena interventna vzdrževalna dela s  pričetkom poviševanja 

nasipov na Razkrižju pri mostu. Za ta namen je občina ob gradnji kanalizacijskega 

sistema ob nasipu navozilo zemljo. V nadaljevanju pa ga je potrebno povišati v povprečju 

do 50 cm do mostu na Veščici. Ne desnem bregu pa 300 m od mostu na Ščavnici na Razkrižje 

do avtobusnega postajališča na Razkrižje in nato od križišča k mejnemu prehodu Razkrižje pa 

do mostu na Veščici še nadaljnjih 1000 metrov.  

Aktivnosti za tovrstno nadaljevanje bomo vodili do pristojnih intenzivno še naprej. 

Nujno potreben je še dvig nasipa na kritičnih mestih na levem bregu Ščavnice in tudi na 

desnem bregu, kjer stoji Slomškov mlin in je zaščitena kulturna dediščina, da ne bo 

prihajalo do trajnih škod. Mlin je trenutno v fazi obnove. Priporočila za zaščito je podal 

tudi Zavod za varovanje kulturne dediščine Slovenije, enota Maribor.  

 

       
 

Dela na povišanju nasipa v središču Razkrije v septembru 2014 

 

Na celotnem območju Pomurja je opravljen popis škode, ki je ob minulih poplavah nastala na 

vodni infrastrukturi in vodotokih, kar bo osnova za sanacijskih načrt, ki ga pripravlja ARSO, 

Urad za vode M. Sobota. Občina Razkrižje je že dala vse relevantne podatke,  kaj je potrebno 

na območju občine storiti tako kratkoročno kot dolgoročno. 

 

1.3.1.5 Kaj s predlaganimi rešitvami dosežemo  

 

S tem se bo doseglo to, da se prepreči poplavnost precejšnjega dela kmetijskih površin, 

nevarni tok ob visoki vodi se nekoliko odmakne od poseljenega dela Razkrižje in Veščice, do 

mosta na stari Mure in med mostom na stari Muri in Muro se prepreči poplavnost ceste ob 

malo večjih vodah med Razkrižjem in Črenšovci, vode Mure in Ščavnice se združita na 
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VZHODNI TOČKI »NJIV« s tem se bistveno zmanjšajo povratne vode po reki Ščavnici 

navzgor do Veščice (Predlog rešitve v kartografski prilogi Osnutek poteka visokovodnega 

nasipa reke Mure na območju občine Razkrižje) 

 

 

 

1.3.2 Priprava projekta CELOVITO UPRAVLJANJE Z VODAMI V 

POMURJU 

 
a) Vsebinski uvod:  

 

Občina Razkrižje se  je aktivno vključila v skupni projekt pomurskih občin za pripravo 

projekta Celovitega upravljanja z vodami Pomurju. 

 

Občina Razkrižje, ki je zadnja na slovenskem ozemlju na desnem bregu reke Mure, je 

poplavno ena od najmanj zaščitenih. Na določenem delu občine sploh še visokovodnih 

nasipov ni, tam kjer so, pa ne služijo svojemu namenu, ker so ali dotrajani ali prenizki in 

strokovno vprašljivo izvedeni. Zato si že vrsto let (še preden je bila ustanovljena občina) 

prizadevamo, da bi se ta problematika uredila.  Problem je toliko večji, ker je na območju 

Gibine sotočje Mure in Ščavnice, in v primeru narasle Mure povratne vode pritiskajo 

gorvodno po Ščavnici vse do Ljutomera. Najbolj ogrožena naselja so tako Razkrižje, Veščica 

in Pristava (slednja že v Občini Ljutomer).   

 

Razumemo predlagatelje, da je ravnanje z vodami zamišljeno širše kot samo protipoplavni 

nasipi, saj je potrebno najti rešitve kako vodo zadrževati v sušnih obdobjih in uporabiti za 

namakalne sisteme, kako oživeti danes suhe murske rokave, da bi postali kontrolirano 

pretočni itd.  

 

Prav tako se v projekt ravnanja z vodami lahko vključijo manjši vodotoki, kjer se ravno tako 

da vodo zadržati med posameznimi gričevnatimi območji in ta voda lahko služi za namakanje 

nasadov sadovnjakov.  

 

Med gričevnatimi območji pa so problematične tudi hudourniške vode, ki povzročajo veliko 

škode na imetju ljudi in tudi na infrastrukturi. Še posebej je to pereče na celotnem južnem 

delu občine, tik ob državni meji z Republiko Hrvaško, kjer se območje iz hrvaške strani v 

smeri proti severu strmo spušča navzdol in prihaja do velikih količin meteorne vode.  

 

Občina Razkrižje torej daje podporo za pripravo projekta za naslednjo finančno 

perspektivo 2014-2020 CELOVITO UPRAVLJANJE Z VODAMI V POMURJU in je to 

lahko skupen regijski projekt vseh ali pa v saj velike večine občin.  
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b) Vsebina ukrepov z finančnim ovrednotenjem:  
 

Vsebina ukrepa                                     merska enota ocenjena vrednost 
 
a) protipoplavni nasipi 
Protipoplavni nasipi – Mura                     4.000 m 10.000.000,00 EUR 
Protipoplavni nasipi – Ščavnica              8.000 m 2.400.000,00 EUR 
Skupaj pod a)  12.400.000,00 EUR 
b) ureditev vodotokov 
Ureditev vodotoka Gibina                        1.000 m 50.000,00 EUR                      
Ureditev vodotoka Razkrižje 600 m 30.000,00 EUR 
Ureditev vodotoka Veščica                      1.500 m 75.000,00 EUR 
Ureditev vodotoka Globoka-Šprinc        1.800 m 90.000,00 EUR 
Skupaj pod b)                                                                                               245.000,00 EUR 
 
c) ureditev zadrževalnikov 
na vodotoku Gibina                                    200 m2                                      30.000,00 EUR 
na vodotoku Globoka Šprinc                     200 m2                                     30.000,00 EUR 
Skupaj pod c   60.000,00 EUR 
 
d) ureditev stoječih voda 
Ureditev gramoznih jam Razkrižje       20.000 m2                                   200.000,00 EUR 
Skupaj pod d)                                                                                               200.000,00 EUR 
 
e) Izgradnja mostov 
Izgradnja mostu na Ščavnici, Veščica          22 m                         350.000,00 EUR 
Izgradnja mostu na Ščavnici, Šafarsko        24 m 400.000,00 EUR 
Skupaj pod e)                                                                                               750.000,00 EUR 
f) izgradnja meteorne kanalizacije od meje z Hrvaško: 
Ob cesti Gibina za Banfi                  800 m                                      48.000,00 EUR 
Ob cesti Gibina novo naselje          800 m                                      48.000,00 EUR 
Ob Cesti Šafarsko Šafarščak           900 m                                       54.000,00 EUR 
Ob cesti Šafarsko Vozlič 400 m                                                    24.000,00 EUR          
Ob cesti Šafarsko Razkrižje              400 m                                       24.000,00 EUR 
Ob cesti Razkrižje Banfi                   800 m 48.000,00 EUR 
Ob cesti za Koprivo                                           1.000 m                                             60.000,00 EUR 
Ob cesti Veščica – Globočki vrh 500 m                                       30.000,00 EUR 
Skupaj pod f)  336.000,00 EUR 
 
g) Izgradnja hudourniških jarkov 
Ob cesti Veščica Veščički vrh         900 m 40.500,00 EUR 
Ob cesti Kopriva 300 m                          13.500,00 EUR         
Ob cesti Veščica – Globoka            400 m 18.000,00 EUR 
Skupaj pod g)                                                                                                  72.000,00 EUR 
 
VSEGA SKUPAJ a+b+c+d+e+f+g    14.063.000,00 EUR 
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c)  Kartografski pregled             

                                           
Skica 1: Nasip Mura, nasip Ščavnica 
 

 
 

 

 

Skica 2: potoki – Gibinski, Razkriški, Veščički, Globoka-Veščica 
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Skica 3: akumulacije na potokih – Gibina , Globoka-Veščica 

 
 
 
 

1.3.3 Zagotavljanje požarne varnosti 

 

Gasilska enota v Občini Razkrižje, ki deluje kot osrednja operativna občinska gasilska enota 

in izvaja lokalno gasilsko javno službo na celotnem območju občine je PROSTOVOLJNO 

GASILSKO DRUŠTVO RAZKRIŽJE, Šafarsko 49, 9246 Razkrižje. 

Operativna gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Razkrižje se na podlagi Meril za 

organiziranje in opremljanje gasilskih enot (priloga Uredbe o organiziranju, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč - Uradni list RS, št. 92/2007, 54/2009, 

23/2011) razporedi v: gasilsko enoto   II. KATEGORIJE. 

Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, ki nudi pomoč v sili in opremi pri zaščiti in reševanju 

ob požarih na celotnem območju Občine Razkrižje, je določeno kot gasilska enota IV. 

kategorije.  

 

Občina Razkrižje, Prostovoljno gasilsko društvo Razkrižje in Gasilska zveza Ljutomer 

so podpisale tripartitno Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe št. 845-

0003/2008-5. Prostovoljno gasilsko društvo Razkrižje opravlja tudi naloge gradnje in 

utrjevanja nasipov v Občini Razkrižje. 
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1.3.4 Zagotavljanje prometne varnosti 

 

Zaradi zamika rekonstrukcije regionalne ceste od Razkrižja do Mejnega prehoda Gibina, 

ostaja cesta še vedno potencialno nevarna za udeležence v prometu, predvsem peščice. Zaradi 

varnosti otrok so bili na seji Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu in seji 

Občinskega sveta sprejeti sklepi za določitve varnih šolskih poti ter sklep, da se do 

rekonstrukcije organizirajo šolski prevozi otrok.  

  

Občina si prizadeva in vodi postopke za čimprejšnjo rekonstrukcijo ceste s pločniki.  

Cilji:  

STALNO ISKANJE SREDSTEV ZA OBNOVO OBČINSKIH JAVNIH POTI po 

prioritetnem vrstnem redu. Najprej tistih, ki so v najslabšem stanju. 

- ZAGOTOVITEV SOFINANCIRANJA PLOČNIKOV IN JAVNE 

RAZSVETLJAVE na državni cesti med Razkrižjem in Gibino. Gre za državno 

investicijo, ki je odvisna od sredstev državnega proračuna. Zemljišča za pločnike  je 

občina že odkupila.  Prav tako je potreba po obnovi ceste s pločniki in javno razsvetljavo 

v smeri  Prekmurja. Urediti je treba tudi glavno razkriško križišče. 

 

 

1.4 Zagotavljanje zdravju prijaznega okolja 
 

 
Občina bo še naprej spodbujala vse oblike skrbi za zdravje svojih občanov, da ohrani stalnega 

zdravnika in da pridobi zobozdravnika s polnim delovnim časom.  Občina bo podprla vse 

medobčinske projekte, ki bodo v korist naših občanov. Velika skrb pa bo namenjena 

programom, ki spodbujajo zdrav način življenja od različnih predavanj in drugih aktivnosti, 

zlasti pohodništva, športa in  rekreacije čim širšega kroga ljudi. 

 

 

1.5. Skrb za duhovno, družabno in društveno plat življenja 

 
V obmejnih krajih zlasti spodbujanje KULTURE v najširšem smislu velikega pomena. 

Temelje smo si ustvarili s primerno urejenostjo doma kulture, kateremu je potrebno zagotoviti 

še dodatno potrebno obnovo (streha, okna vrata. Potrebno pa mu je dati čim boljšo kulturno 

vsebino. 
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1.5.1 Oblikovanje vaških jeder 

 

Za izboljšanje kvalitete življenja na duhovnem, družabne, društvenem in kulturnem področju 

se bodo po posameznih vaseh oblikovala vaška jedra 

 

 

1.5.1.1 Vaško jedro center – Šafarsko 

 

Ureditev okolice doma kulture s prostori za potrebe lokalne skupnosti, matičnega urada ter 

društvenih prostorov. 

   
 

 

 

1.5.1.2 Vaško jedro Razkrižje – okolica Župnijske cerkve Sv. Janeza Nepomuka 

 

Potrebno je zagotoviti  normalen dostop do cerkve za potrebe vseh verskih dejavnosti, 

dejavnosti župnijske Karitas. Za te dejavnosti je potrebno urediti primerno parkirno mesto. Za 

potrebe romarjev je poleg parkirnega prostora potrebno urediti celotno okolico cerkve v obliki 

parka z urejenimi stezami ter klopmi. Za potrebe izvajanje veroučnega programe je potrebno 

urediti še manjše športno igrišče. Del prostora na južni strani cerkvenega zemljišča pa 

nameniti za stanovanjske površine za posebne namene (doma za starejše, dnevni center in 

oskrbne storitve). 

To, eno od osrednjih vaških jeder je potrebno vsebinsko povezati z okoliškimi kulturnimi in 

naravnimi dobrinami kot so: Ivanov izvir, Kulturno športni center Zavirje, Kovaški muzej, 

Slomškov mlina in izjemno kulturno zgodovinskim bogastvom,  kleti, ki se nahajajo pod 

cerkvijo.  
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1.5.1.3 Vaško jedro Gibina – kapelica 

 

Obnoviti je potrebno kapelico na Gibini z ureditvijo okolice za potrebe izvajanja verskih in 

kulturnih dejavnosti kraja.  

 

1.5.1.4 Vaško jedro Veščica – križ 

 

Urediti je potrebno vaško jedri pri križu na Veščici z vključitvijo obstoječe lesene brvi ter na 

željo ljudi postaviti manjšo kapelico in urediti prostor za verske in kulturne dejavnosti. 

 

 

1.5.1.5 Vaško jedro – kopriva –Šprinc – kapelica 

 

Vaško jedro, ki ga je potrebno povezati v celoti med obstoječo kapelico na stičišču dveh 

vinorodnih krajev Koprive in Šprinca, povezanima z lokalno cesto in obstoječim 

prireditvenim prostorom v Šprincu.  

 

Namenjen je najširši uporabi, tako za poletne prireditve kot sprejem obiskovalcev teh krajev, 

kot tudi za poročne in druge slovesnosti , izobraževanje ter predavanja zlasti s področja 

kmetijstva in posebej vinogradništva. Projekt podpira tudi Občina Štrigova, ki na hrvaški 

strani, v Robadju, načrtuje podoben projekt. Oba projekta imata možnost pridobiti tudi 

evropska sredstva. 

 

      
 

 

1.5.1.6 Projekt Center Zavirje za področje športa, kulture, turizma in požarne 

varnosti  

 

Občina že v dosedanjem obdobju aktivno išče različne vire za uresničitev tega projekta. Del 

tega projekta  je že v uresničevanju. Zanj je deloma namenila sredstva občina, deloma NK 

Teleing Razkrižje in občani podporniki NK Teleing. Prostor bo imel urejeno travnato igrišče 

za nogomet, igrišče za odbojko na mivki in teniško igrišče. Poleg tega bo poligon za izvajanje 

aktivnosti zaščite in reševanja, zlasti gasilstva. Za vse te potrebe bo pokrit prostor, v okviru 

katerega bodo garderobe za športnike, sodnike, tuši s sanitarijami. Ob tem pa bo večji pokrit 

prostor za poletne prireditve, tudi poroke, razna predavanja itd. 
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1.5.2 Urejeno pokopališče, ogledalo kraja 

 

Pokopališče je pomemben infrastrukturni objekt, ki terja veliko skrb za redno vzdrževanje in 

posebno skrb do umrlih in njihovih svojcev. Zato bo nenehno obnavljanje in dograjevanje 

potrebne infrastrukture važna naloga. Ena od te je ureditev ulične razsvetljave od Župnijske 

cerkve Svetega Janeza Nepomuka do pokopališča. 

 

 

 

1.6. Vizija zaposlitvenih možnosti  
 

 

1.6.1 Razvoj turizma v povezavi z preusmeritvijo kmetij na naravi prijazno       

kmetijstvo 

 

Posebej prepoznaven je naš projekt imenovan RAZKRIŠKI KOT, ki že danes privablja 

številne turiste, tudi organizirane skupine. 

 

Turistični projekt v katerem na celovit način predstavljamo vse naše bisere kulturne in 

naravne dediščine, ter naravne lepote in bogastva, od obmurskih do prelepih vinorodnih 

predelov se imenuje RAZKRIŠKI KOT. Glavne značilnosti tega projekta so: 

 

Slomškov mlin je znan po tem, ker so v letih 1905 do 1937 na Razkrižju  živeli Slomškovi 

sorodniki, ki so tu imeli tudi mlin, le ta pa je danes turistično verska zanimivost kraja. 

Odkupila ga je občina, ga deloma obnovila in prodala angleškemu kupcu, ki se ja z notarskim 

zapisom zavezal mlin obnoviti za turistične potrebe.  

Kupca je potrebno spodbuditi, da mlin nemudoma obnovi, tako kot se je zavezal ali pa mu 

pomagati najti drugega zainteresiranega kupca, ki bo pripravljen uresničiti program 

Slomškovega mlina.  
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Romarska cerkev Sv. Janeza Nepomuka, ki  simbolizira veliko borbo vernikov za uvedbo 

slovenskega jezika v verskem življenju. 

                 
 

Kovaški  in kolarski muzej je uredil kovaški mojster Anton Horvat na svoji domačiji. Muzej 

ima lično urejeno zbirko starih kovaških predmetov, ki turistično ponudbo popestrijo. 

     
 

Muzeji Žganjekuhe, Dimnikarski muzej in Čevljarski muzej na Šafarskem, so bogata 

popestritev turistične ponudbe, ki sta jih uredila domačina Drago Makovec in  Branko 

Gašparič. 

    
 

Ivanov Izvir, ki ga vsako leto  obišče po nekaj tisoč romarjev, največ zadnjo nedeljo junija in 

na božični večer, ko domače Turistično narodopisno društvo vsako leto uprizarja čudovito 

predstavo v živo, BOŽIČNA NOČ, ki  jo je leta 1998 v okviru programa PHARE podprla 

tudi Evropska unija. 
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Prazgodovinska naselbina, imenovana GRADIŠČE. V okviru projekta Razkriški kot smo 

skupaj s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota uredili muzej na prostem, rekonstrukcijo te 

prazgodovinske naselbine, kjer pa za organizirane obiskovalce domačini uprizorijo v živo 

prikaz življenje izpred 5500 let.  

          
 

Najvišji slap v Pomurju na Gibinskem potoku je edini v bližnji okolici. 

    
 

 

Stari potočni mlin na Gibini je v obnovi, ki jo je postopoma potrebno dokončati. 

         
 

Oljarna na Gibini je prikaz majne domače oljarne, prikaz tega, kako lahko družina od 

svojega lastnega dela na majni kmetiji preživi. 

     
 

Naši vinorodni predeli Koprive in Šprinca z Vinotoči in turističnimi kmetijami so vse bolj 

privlačni. Vsako leto pa organizirajo promocijsko prireditev Dan odprtih kleti in veselih ljudi. 
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Turistično ponudbo dopolnjujejo dobre domače gostilne in vrsto ostalih lokalov. 

 

Naša vizija je, da bi v kraju  ZAGOTOVILI do 50 PRENOČITVENIH KAPACITET v 

zasebni lasti.  

 

Ta možnost se ponuja kot DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH ali v obliki 

OSEBNEGA DELA, na podlagi pravilnika o osebnem delu, ali pa kot poklicna dejavnost. 

 

Ena od dodatnih priložnosti razvoja turizma je tudi že ODOBRENO OBMOČJE 

TURISTIČNE CONE RAZKRIŽJE – ŠTRIGOVA. 

 

 

 

1.6.2 Spodbuditi sodelovanje vseh ljudskih potencialov 

 

Aktivirati pred leti že ustanovljen FORUM RAZKRIŠKIH IZOBRAŽENCEV, ki si je 

ustanovil na pobudo častne občanke prof. dr. Cvetke Hedžet Toth, ki si je zadal nekaj 

pomembnih nalog: 

 

 povezati želi vse ljudi, ki tem obmejnim krajem lahko na gospodarskem, kulturnem in 

socialnem področju pomagajo, vse, ki to želijo, ki čutijo, da lahko pomagajo in imajo ta 

kraj in te ljudi radi. 

 

 da bo v širši javnosti zagovarjal identiteto razkriškega območja, ki je bilo v svoji 

zgodovini prevečkrat zapostavljeno in predmet različnih manipulacij.  

 

 pozitivni "odmev", ki prihaja iz Razkrižja, je potrebno gojiti tudi v prihodnje, da bodo 

ljudje ob meji s Hrvaško živeli mirno življenje in da bodo tu ostajali. 

 

 forum bo pomagal vplivati na nosilce pomembnih funkcij v državi, ki odločajo o usodi 

slovenskega podeželja, da bodo kreirali takšno razvojno politiko, ki bo za obmejna in 

gospodarsko šibka območja pomenila razvojne spodbude.  

 

 forum se bo vključeval v aktivnosti za povezanost  v takšno regijo, ki bo po meri občanov 

in podpiral prizadevanja za čezmejno - evroregijsko povezovanje. 

 

 

 

1.7. Skrb za vse oblike delovanja občine na družbenem in 

gospodarskem področju 
 

 

 ŠOLSTVO IN OTROŠKO VARSTVO: Šola je najpomembnejša ustanova v občini. 

V investiciji prostorske ureditve, energijske prenove in novega vrtca je to velik 

prispevek k temu, da se šola z vrtcem v občini očuva za prihodnje rodove. Pomembna 

pa je tudi prizadevnost vseh zaposlenih na osnovni šoli, vključno z vsakokratnim 
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ravnateljem. Občina brez investicij za namen delovanja osnovne šole in vrtca 

prispeva tretjino letnega proračuna. 

 KULTURA: Spodbujanje interesnega delovanja na kulturnem področju, ki je že do 

sedaj bilo na zadovoljivi ravni. Občina bo spodbujala  folklorne dejavnosti, delovanje 

tamburaških skupin, pevskih zborov in tudi dramske dejavnosti, ki se je v minulih 

letih,  zlasti s predstavo Božična noč, dvignila  na nivo prepoznavnosti po vsej 

Sloveniji in čez njene meje. 

 ŠPORT: Posebna skrb bo zagotovitev pogojev za potrebe trenutno uspešnega novega 

društva NK Teleing Razkrižje, ob hkratni skrbi, da se v okviru prostorske ureditve 

osnovne šole primerno uredita šolska telovadnica in šolsko igrišče. S tem, da bo 

možnost koriščenja športnih terenov v Centru Zavirje, kar je povezano z že 

opisano investicijo. 

 TURIZEM: Nadaljevanje z aktiviranjem večjega števila ponudnikov v okviru 

prepoznavnega projekta RAZKRIŠKI KOT, ki temelji na tem, da so vanj vključeni 

ljudje tako v predstavitvah, kulinarični ponudbi in iniciativo množice ponudnikov, ki 

imajo za to interes. Osnova za to je v preteklih letih že zgrajena. Za potrebe turizma pa 

bodo prišli prav projekti, zlasti Center Zavirje in Vaško jedro Šprinc – Kopriva. 

Veliko truda bo potrebno vložiti, da se obnovi razdejanje po zadnjih poplavah. 

 PODJETNIŠTVO: Priložnost za dodatni zaslužek je v privabljanju čim večjega 

števila obiskovalcev, ki prihajajo v te kraje. Posredna korist  gre predvsem 

ponudnikom, ki imajo kaj ponuditi. Najprej so to gostinci, nato vinogradniške in 

turistične kmetije, lastniki muzejskih zbirk  in ponudniki, ki se trudijo na zanimiv 

način ponuditi obiskovalcem preživljanje dopusta v našem kraju (bivanje v zemljanki 

in prazgodovinskem naselju). Vse več obiskovalcev zahaja v naše kraje  tudi zaradi  

mednarodne kolesarske poti, ki pelje skozi našo občino. 

 KMETIJSTVO: Priložnost za kmetijstvo je v preusmerjanju v zdrav način pridelave 

hrane, da bi tako več pridelkov lahko prodali doma.  Še enkrat bi bilo potrebno 

razmisliti o potrebi za izvedbo melioracij in zlasti hidromelioracij kmetijskih zemljišč. 

Še ponoviti pogovor z lastniki zemljišč, nekaj jih je v preteklosti bilo že opravljanih. 

To je edina priložnost, da se ob mokrih letih uredi odvodnjavanje iz kmetijskih 

površin, zlasti na razkriškem in veščičkem polju. 

 VODNI REŽIMI: Občina je aktivno vključena v pripravo naslednje finančne 

perspektive za program Ravnanje z vodami. Predlagali smo  nabor potrebnih 

projektov. Najpomembnejši med njimi so vodni nasipi ob reki Muri in Ščavnici ter 

ureditev potokov.  V občini je izdelana idejna zasnova samega poteka vodnih nasipov, 

da naši kraji ne bi bili ogroženi tako, kot so sedaj. Vendar je to naloga celotne države 

in tudi z njeno pomočjo zagotavljanje evropskih sredstev, za kar pa so aktivnosti v 

teku. Potrebno  bo zagotoviti tudi kratkoročne rešitve, še posebej za Gibinski potok, ki 

zajema hudourniško vodo s pretežnega dela štrigovskega območja. Rešitve je potrebno 

iskati na čezmejni ravni v sodelovanju z obema državama ter občinama Razkrižje in 

Štrigova. 
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1.8 Reševanje obmejne problematike – stiske ljudi zaradi       

neživljenjskega potega državne meje 
 

 

Vprašanje določitve državne meje med RS in RH, bi se odpravile življenjske stiske 

posameznih prebivalcev. 

 

Uresničevanje SOPS-a omogoča nekatere olajšave v življenju prebivalcev ob meji. Ne 

odpravlja pa neenakega položaja lastnikov zemljišč na hrvaški strani, ki niso upravičeni do 

državnih spodbud in subvencij, ne s strani Slovenije in ne s strani Hrvaške.  

 

Na podlagi 6. člena Sporazuma med RS in RH o obmejnem prometu in sodelovanju in na 

podlagi 3. člena Sporazuma o obmejnem sodelovanju med Občino Razkrižje v RS in Občino 

Štrigova v RH (podpisan je bil 27.3.2002), sta obmejni občini pristopili k izdelavi projekta 

ustanovitve območja turistične cone, ki zajema območji celotnih občin, Občine Razkrižje v 

RS in Občine Štrigova v RH, z možnostjo širitve tega območja in z vključevanjem drugih 

obmejnih občin ob meji med RS in RH. 

 

V okviru zagotavljanja pogojev delovanja območja turistične cone je ena od osrednjih nalog 

ureditev cestne infrastrukture na tem obmejnem območju. Zato Občina Razkrižje, usklajeno z 

Občino Štrigova, načrtuje modernizacijo in ureditev nekaterih že omenjenih lokalnih cest. 

 

Občina bo vodila aktivnosti s sosednjimi hrvaškimi občinami, zlasti z občino Štrigova in 

skupaj z njimi iskala priložnosti za skupno urejanje cestnih povezav. Sedaj, ko je Hrvaška v 

EU, bo to nekoliko lažje. Potreben  je skupni nastop na razpisih, vključevale pa se bodo še 

ostale obmejne občine na slovenski in hrvaški strani, kar poteka že v dosedanjem obdobju in 

bo potekalo tudi vnaprej. 

Posebej projekt VAŠKO JEDRO KOPRIVA – ŠPRINC je lahko uspešen, ker podoben 

projekt načrtuje Občina Štrigova v bližnjem Robadju. Našemu projektu pa je Občina Štrigova 

že dala podporo. 

V teku so pogovori, da se Štrigova priključi na čistilno napravo na Gibini. To bi pomenilo 

bistveno zmanjšanje obratovalnih stroškov čistilne naprave in delitev teh na večje število 

porabnikov. O tem se morajo izreči  še pristojne državne službe na slovenski strani. 

Še naprej aktivna vključenost za potrebe arbitražnega sodišča za določanje državne meje tako, 

kot je to bilo že do sedaj. 

Čezmejno sodelovanje vključuje vse možne oblike sodelovanja, še posebej s področja 

turizma, kulture, športa in vseh drugih področij, ki so v obojestransko korist 
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V. ZAKLJUČEK 

 

 

 

Prebivalci območja današnje Občine Razkrižje so v svoji razgibani zgodovini 

morali pogosto sami reševati življenjska vprašanja, še posebej, ko so v 

določenih zgodovinskih obdobjih, svojim lastnim organom oblasti, morali 

dokazovati pripadnost slovenskemu narodu. Ta njihova prizadevanja so v  

določenih zgodovinskih obdobjih bila razumljena z negativno konotacijo.  

 

 

V prvih letih svojega obstoja je občini, kljub relativno skromnim sredstvom, 

uspelo uresničiti nekatere, za ljudi življenjsko pomembne naloge - od 

izgradnje infrastrukture, do pridobitev, pomembnih za  izboljšanje kvalitete 

zdravstvenih storitev, do bistvenega izboljšanja pogojev kulturnega in 

duhovnega življenja v najširšem smislu. 

 

 

Da bi se zaustavili več kot štiri desetletja prisotni negativni demografski trendi, 

je vizija občine jasna, tudi vlaganja za odpravo teh trendov so velika, 

upravičeno pa pričakuje tudi državne spodbude. 

 

 

Z namenom enakomernega razvoja v državi in regiji, se je občina aktivno 

vključila v izdelavo Regionalne razvojne strategije, vključno z lastno 

STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE.  

 

 

Posebej na področju turizma, naslonjenega na naravi prijazno kmetovanje, so 

priložnosti za dodatna delovna mesta in dopolnilne dejavnosti na kmetijah, ob 

hkratnem razvoju drobnega gospodarstva. 

 

 

Ob izboljšanju financiranja občin, zlasti zagotavljanja namenskih sredstev za 

investicije, bo možno, z relativno majhnimi sredstvi, zagotoviti normalne 

življenjske pogoje bivanja ob novo nastali državni meji. 

 

 

Država s svojimi mehanizmi, zlasti tam, kjer ima neposredni vpliv, lahko brez 

velikih vlaganj zagotovi podporo ostalemu razvoju.  
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Poleg lastnih naporov, pa je tudi od državne razvojne strategijo odvisno, ali se 

bodo posamezna podeželska obmejna območja ohranila pri življenju. Danes za 

to priložnosti še obstajajo. Puščanje problematike občini sami pa lahko 

povzroči tudi popolno izpraznitev območja. 

 

 

 

Razkrižje, december 2014       
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

   Župan 

              Občine Razkrižje: 

                Stanko Ivanušič 


