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UVOD V PRAZNOVANJE
19. OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE RAZKRIŽJE

IN DNEVA  DRŽAVNOSTI

I. UVOD

Občinski praznik Občine Razkrižje je povezan z osamosvajanjem Slovenije in osamosvojitveno vojno, ki je leta 1991 
divjala tudi po naših vaseh. Za uspešno zoperstavitev napadalcem na našo komaj rojeno državo je prvi občinski 
svet naše nove občine 28. junij razglasil za naš občinski praznik, ki ga obeležujemo s sedaj že tradicionalnimi 

prireditvami od konca maja do prvih dni julija.

Lepo je, če imamo ob občinskem prazniku občankam 
in občanom povedati kaj pomembnega. Od minulega 
do letošnjega praznika se je zgodilo nekaj pomembnih 
stvari za vse naše ljudi. Na prvo mesto prav gotovo lahko 
postavimo, da so dveletna prizadevanja rodila sadove, da 
smo končno dobili stalnega zdravnika in da po 15 letnem 
prizadevanju skupaj z državo temeljito obnavljamo 
državno cesto od Mejnega prehoda Gibina do glavnega 
razkriškega križišča s pločniki, javno razsvetljavo, optičnim 
širokopasovnim omrežjem, s položitvijo zračnega elektro 
omrežja v zemljo,…  

Tako kot se je v preteklosti, se bo tudi v prihodnje dogajalo 
nekaj pomembnih aktivnosti, da bi ljudem tukaj ob meji 
bilo bolje in lepše živeti.

II. MED OBEMA PRAZNIKOMA

Ob obeleževanju lanskega občinskega praznika smo 
poročali o zaključenem novem vrtcu, energetsko sanirani 
zgradbi osnovne šole, tudi njene notranjosti, energetsko 

sanirani zdravstveni postaji in še nekaterih drugih pomembnih 
nalogah. S tem smo izredno uspešno zaključili prejšnjo finančno 
perspektivo s črpanjem evropskih sredstev. Ta so v naslednjih letih 
bistveno bolj omejena in namenjena pretežno za večje investicije 
regijskega pomena. 

Kljub vsemu pa nam je vendarle marsikaj uspelo, kar pa ni bilo 
odvisno samo od nas samih, ampak predvsem tudi od tistih, ki 
o nas odločajo na državni ravni, a hkrati tudi od enotne drže nas 
izvoljenih predstavnikov v občini, da smo tisto,  o čemer smo se 
dogovorili in kar je pomembno za ljudi, znali enotno zagovarjati. 

1. PRIDOBITEV STALNEGA ZDRAVNIKA

1.1. Žalostna izguba prejšnje zdravnice in trnova pot do 
novega zdravnika

Vsem je znano, da nas je v maju 2015 za vedno zapustila naša 
spoštovana in od večine ljudi zelo cenjena zdravnica Božica 
Ceković Budinski, ki je pri nas začela delovati 1. oktobra 2005. Ker 

pa je delovala kot zasebnik in kljub temu da si je prizadevala, da bi 
pred svojo smrtjo zagotovila stalnost zdravstvene oskrbe pri nas, 
jo je žal smrt prehitela. Da bi prenesla svojo dejavnost na drugega 
zdravnika, je občino in Ministrstvo za zdravje zaprosila za soglasje 
in spremembo njene organiziranosti iz samostojne podjetnice 
v družbo z omejeno odgovornostjo. To spremembo ji je uspelo 
doseči, kljub temu, da so ji posamezniki, tudi iz domače občine,  
močno nasprotovali. Ni pa ji za časa njenega življenja uspelo 
zaposliti zdravnika. Ker pa je podeljena koncesija vezana na ime 
zdravnika, je s smrtjo zdravnice ugasnila tudi koncesija. Zato se je 
znova pričela trnova pot, saj smo morali s strani pristojnih organov 
Ministrstva za zdravje pridobiti najprej potrebno soglasje, da 
lahko izvedemo javni razpis za zdravnika specialista družinske 
medicine. Ko smo to soglasje dobili, so stvari stekle kar hitro.

1.2. Prvi delovni dan zdravnika in veličasten sprejem

Prvi delovni dan našega novega zdravnika je bil 3. april 2017. Kaj 
to pomeni za naše ljudi, še posebej starejšo populacijo, vedo samo 
oni, kajti s ponovnim delovanjem zdravstvene ambulante imamo 
zagotovljeno tudi stalno delovanje lekarne.  Zato gre vsa zahvala 
tudi zasebnemu lekarnarju mag. Janezu Špringerju, ki je dve leti 
obdržal delovanje lekarne s polnim delovnim časom, čeprav je 
lekarna delovala z minimalnim prometom.



6. aprila 2017 je bila veličastna slovesnost, namenjena dobrodošlici in sprejemu našega 
novega zdravnika. Na njej je bilo mnogo uglednih gostov. Iz Ministrstva za zdravje so na 
slovesnost prišle kar tri predstavnice: državna sekretarka dr. Ana Medved in obe ključni 
sodelavki, ki sta vodili postopek dodeljevanja soglasja za podelitev koncesije, to sta vodja 
sektorja za kakovost in organizacijo zdravstvenega varstva mag. Bernarda Kociper in 
direktorica direktorata za zdravstveno varstvo ga. Tanja Mate. 

Nekaj spodnjih fotografij kaže na to, kot so se izrazili gostje, da bi naš sprejem novega 
zdravnika moral biti za Slovenijo vzor.

2. V TEKU JE DOLGO PRIČAKOVANA OBNOVA DRŽAVNE CESTE

2.1. Aktivnosti za uvrstitev v državni proračun

Minilo je 15 let od kar smo začeli s prvimi aktivnostmi, da bi prišlo do modernizacije državne ceste. Res je, da nam je v letu 2010 uspelo 
uresničiti del tega programa na območju dela Razkrižja in Veščice tam, kjer se je takrat gradilo kanalizacijsko omrežje.  Za nadaljevanje 
teh del proti Gibini pa je bilo zaradi varčevalnih ukrepov v državnem proračunu iz leta v leto premalo sredstev. Končno se je zgodilo leto 
2015, ko sem bil kot župan ob obisku Vlade RS v Pomurju povabljen na pogovor z ekipo Ministrstva za infrastrukturo, ki jo je vodil sedanji 
minister dr. Peter Gašperšič. Minister je na tem sestanku z nekaj župani dal jasno vedeti, da bi prioriteto v modernizaciji državnih cest 
morale dobiti občine, kjer še skozi center občine ni pločnikov in posodobljene ceste. Zgodilo se je leto 2016, ko so sredstva bila zajeta v 
državnem proračunu, marca 2017 pa se je začela realizacija obnove te ceste.

2.2. Začetek del  22. marca 2017 in obisk ministra na delovišču 24. marca 2017

To pa ne pomeni, da bomo dobili le gladko, sodobno cesto, tudi hodnike za pešce, od Gibina do Razkrižja. Med šolo in cerkvijo bodo 
pločniki na obeh straneh ceste. Dobili bomo tudi sodobno javno razsvetljavo, zračni del elektro omrežja bo pretežno položen v zemljo. 
Podjetje Teleing d.o.o. pa hkrati z rekonstrukcijo ceste gradi tudi širokopasovno optično omrežje. Velik poudarek je dan tudi odvodnjavanju 
meteornih voda, na kar smo še posebej v nekaj pisnih točkah obvestili ministra.



2.3. Izročena pisna prošnja ministru

Ker so zaznane nekatere pomanjkljivosti v projektu obnove 
ceste smo ministru ob njegovem obisku izročili pisne zahteve po 
nekaterih dopolnitvah projekta. Ključne od teh zahtev so:

- povečanje dimenzij vtočnih jaškov in kanalov za odvajanje 
meteorne vode,

-  dodatni prehodi za pešce,
- dodana obnova ceste neposredno pred mejnim prehodom 

Gibina in med obema mejnima prehodoma Gibina in Bukovje,
- ureditev glavnega razkriškega križišča in navezava ceste 

Razkrižje sever s pločniki in javno razsvetljavo.

2.4. Pisni odgovor ministrstva

Pod vse podane točke je minister preko svojih služb dal odgovor. 
Na delovni sestanek je poslal odgovornega vodjo projekta, ki je 
prišel skupaj s projektantom in izvajalci del, tako da so bile stvari 
usklajene na terenu samem.

Ocena sodelovanja z Ministrstvom za infrastrukturo in njegovimi 
službami je v času tega ministra zaenkrat več kot dobra.

3. DOGRAJEVANJE CENTRA ZAVIRJE IN SPREMEMBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

3.1. Aktivnosti za področje športnih, rekreacijskih, kulturnih, turističnih in samozaščitnih dejavnosti

Občina je za potrebe športnih, rekreacijskih, kulturnih, turističnih in samozaščitnih dejavnosti začela postopoma širiti in urejati Center 
Zavirje. Za ta namen je pridobila dodatna zemljišča. Še posebej za potrebe športa in tudi vseh ostalih dejavnosti je skupaj s Športnim 
društvom Razkrižje, ki se je letos januarja preimenovalo iz prejšnjega Kluba malega nogometa Šafarsko, mnogimi prostovoljci in 
podjetniki, urejala prostore za potrebe delovanja NK Teleing Razkrižje v pomurski ligi malega nogometa na travi, ki tekmuje v okviru 
Športnega društva Razkrižje. Pogoj za to so slačilnice s tuši. Pretežno neodplačno  nam je s strani Ministrstva za finance uspelo pridobiti 
dva kontejnerja, s strani podjetja Varis Lendava pa po minimalni ceni dve tuš kabini. Vse to je montažno, hkrati pa oblečeno v les tako, da 
izgleda lepo. 

Istočasno pa za center Zavirje nastaja celovit projekt, ki se bo uresničeval v skladu s finančnimi možnostmi občine in drugih vlagateljev. V 
kratkem pričakujemo ureditev igrišča za odbojko na mivki,  teniškega igrišča in fitnesa na prostem.



3.2. V zaključni fazi je postopek spremembe občinskega 
prostorskega načrta

Da bi se omogočile nekatere investicije, poleg Centra Zavirje tudi 
nekatere investicije zasebnikov, je v zaključni fazi sprememba 
občinskega prostorskega načrta. Trenutno se čaka na potrebna 
soglasja s področja Ministrstva za kmetijstvo.

4. SKRB ZA STAREJŠE OBČANE

Vlaganja v mlade, zlasti z novim vrtcem in obnovljeno šolo,  so v preteklih letih bila izjemno velika. Zato smo v letu 2016 v okviru projekta 
NAZDRAVJE v Občini Razkrižje spodbudili aktivnosti starejših. Pričel je delovati Klub 65 + Razkrižje, ki je namenjen starejšim ljudem, 
njihovim svojcem in prijateljem, z namenom ponuditi informacije, podporo, pomoč, druženje in aktivnosti za kvalitetno staranje ter 
socialno vključevanje v domačem okolju.

Klub sodeluje z različnimi organizacijami priložnostno s popoldanskimi ali dopoldanskimi aktivnostmi. Dejavnosti kluba so za udeležence 
brezplačne in so namenjene tudi tistim, ki niso člani društva upokojencev. Izdali smo tudi priročne zloženke s koristnimi informacijami.

5. GLAVNE PRIREDITVE

Poleg vseh tradicionalnih prireditev je prav, da ob tej priložnosti 
omenimo prireditev, ki je prva tovrstna v Sloveniji -  1. FESTIVAL 
KAMRICA – DAN SLOVENSKE NARODNE PESEMI, na kateri so 
sodelovali nastopajoči od Primorske do Pomurja.  Do sedaj 
že uveljavljene pa so prireditve: Božična noč, prireditev ob 
svetovnem dnevu maternega jezika, Pomlad v prleških goricah, 
Pozdrav jeseni.



6. PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE 
PRVIČ V OBČINI RAZKRIŽJE

Letos ob obeleževanju mednarodnega 
dneva maternega jezika se je zgodilo, da je 
prvič v zgodovini nasploh Občino Razkrižje 
obiskal predsednik Republike Slovenije. 
Gre za spoštovanje predsednika do naše 
skrbi za svoj materni jezik in vse, kar smo 
skozi zgodovino za to namenili, na drugi 
strani pa gre z naše strani za spoštovanje 
inštitucije predsednika države. Ne glede 
na stranke je vsakokratnemu predsedniku 
potrebno dati spoštovanje tako,  kot smo to 
storili mi 5. marca 2017.

7.  PRIZNANJA

Skoraj ne mine leto, da občina ne bi bila deležna katerega od 
pomembnih priznanj, ki se podeljujejo na različnih področjih v 
vseslovenskem merilu. Da smo kot tako majna občina iz obrobja 
Slovenije prepoznavni, pa gre zasluga mnogim posameznikom, 
tudi društvom, še zlasti Turistično narodopisnemu društvu 
Razkrižje. Omenjamo samo dve najpomembnejši priznanji, ki se 
nanašata na obdobje med obema praznikoma:

- Petič zapored ja Občina Razkrižje prejela naziv » Planetu Zemlja 
prijazna občina«, kar pomeni največ na tem področju. Dvakrat 
smo prejeli priznanje.

- Petič zapored je Pot kulturne in naravne dediščine  Razkriški kot 
prejela naziv »Naj tematska pot v Pomurju«.

Zaradi teh priznanj so ljudje, ki so glavni ocenjevalci s področja 
varovanja okolja, obiskali občino in se na terenu samem prepričali 
o aktivnostih občine, ki se nanašajo na to, da bi našo naravo 
čimbolj očuvali tudi za naše zanamce.



III. ZAHVALA TISTIM, KI MI KOT ŽUPANU POMAGAJO

Kljub temu da tudi z letošnjim letom dobivamo dodatno 
velike obveznosti za sofinanciranje investicije ceste, 
hkrati pa moramo poravnati še del preostanka obveznosti 
iz prejšnjih investicij, je dobro delo občine odvisno od 
sicer majhne uprave in predvsem od odločnosti in veliki 
zavzetosti članic in članov občinskega sveta. To, kar se 
enkrat dogovorimo, drži. Velikokrat se je zgodilo, da 
so vsi člani občinskega sveta dali svoj podpis zraven 
županovega. Kot na primer, ko je šlo za zdravnika ali za 
državno cesto ali druge pomembne stvari. In ko tudi tisti, 
ki na državni ravni odločajo, vidijo, da vemo, kaj hočemo 
in kaj zahtevamo, nas vzamejo veliko bolj resno, kot pa, 
če bi trije vlekli naprej in štirje nazaj. 

Tisto, kar vam spoštovane občanke in občani, glede na 
moje dolgoletne izkušnje, posebej želim povedati, je naslednje: »Če ne bi imeli takšnega občinskega sveta, kot ste ga 
z veliko večino izvolili, danes ne bi imeli ne zdravnika ne novega vrtca in obnovljene šole, še posebej pa ne obnovljene 
državne ceste. Zato se vam zahvaljujem, da ste takšen občinski svet izvolili. Tisti, ki pa ste drugačnega mnenja,  vam 
zagotavljam, da delamo le in samo v interesu vseh ljudi.

IV. ZAKLJUČEK:

Če smo kolikor toliko objektivni, si moramo priznati, da se je v naši občini marsikaj zgodilo v preteklosti, ko smo veliko 
vlagali v to, da bi se naši najmlajši počutili kar se da dobro tako v vrtcu kot v osnovni šoli in da nam je od prejšnjega do 
tega občinskega praznika uspelo tisto, kar je dobro za vse ljudi, še posebej za starejše, pridobiti stalnega zdravnika. Cesto 
s hodniki za pešce in vsem, kar sodi zraven, pa bomo rabili vsi in tudi prometna varnost se bo izboljšala. 

Zato vsem vam, drage občanke in občani, državljanke in državljani,  želim vse dobro ob našem 19. občinskem prazniku, ob 
dnevu državnosti in ob 26-letnici samostojne Slovenije. Hkrati pa vas vljudno vabim, da se slovesnosti ob 19. občinskem 
prazniku, kakor tudi drugih prireditev udeležite, da se družimo med seboj in skupaj z drugimi, ki radi prihajajo v naše 
kraje.

        Župan Stanko Ivanušič 
        z upravo in občinskim svetom

               OBČINA RAZKRIŽJE
                     Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

t.: 02/584 99 00 • f: 02/584 99 01 •  e: obcinarazkrizje@siol.net • h: www.razkrizje.si
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VABLJENI
NA OSREDNJO PROSLAVO OB 19. OBČINSKEM PRAZNIKU 

OBČINE RAZKRIŽJE Z OBELEŽITVIJO 26-LETNICE  
SAMOSTOJNOSTI IN ODHODA JLA IZ TEGA DELA SLOVENIJE

V CENTRU ZAVIRJE V VELIKEM ŠOTORU
ob Ivanovem izviru na Razkrižju

v soboto, 1. julija 2017, ob 18.30 uri.

Spoštovani !

Vljudno vas vabimo na osrednjo slovesnost ob 19. občinskem prazniku Občine Razkrižje z obe-
ležitvijo 26-letnice slovenske samostojnosti in odhoda JLA iz tega dela Slovenije. Prireditev or-
ganizira Občina Razkrižje v sodelovanju z: Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo 
Ljutomer, Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje in Območnim združenjem slovenskih 
častnikov Ljutomer.

Zaradi velikih gradbenih del od Razkrižja do Gibine in lažje dostopnosti, smo se odločili, da bo 
tokratna osrednja prireditev v Centru Zavirje na Razkrižju. Prireditev je namenjena ohranjanju 
spomina na največjo enotnost slovenskega naroda, kar je bil temelj za to, da smo postali samostojna 
država Slovenija. V okviru svojih moči smo k temu prispevali tudi ljudje, ki živimo tukaj ob meji, v 
sedanji Občini Razkrižje.

Protokol slovesnosti:

1. ZBIRNO MESTO ZDRUŽENJ JE NA PARKIRNEM PROSTORU OB KOVAŠKEM MUZEJU NA 
RAZKRIŽJU, ob 18:15.

2. OB 18:30 POVORKA S PRAPORI OD KOVAŠKEGA MUZEJA DO PRIREDITVENEGA PROSTORA V 
CENTRU ZAVIRJE (200 METROV). 

3. OB 18:35 ZAČETEK SLOVESNOSTI Z DRŽAVNO HIMNO
 ~ POZDRAVNI NAGOVOR ŽUPANA OBČINE RAZKRIŽJE
 ~ KULTURNI PROGRAM
 ~ ZAŽELENI NAGOVORI PREDSTAVNIKOV ZDRUŽENJ 

4. SLAVNOSTNI NAGOVOR. 
5. SLOVESNA RAZGLASITEV ČASTNEGA OBČANA OBČINE RAZKRIŽJE in PODELITEV 

OBČINSKIH IN ŽUPANOVIH PRIZNANJ.
6. PO KONČANI SLOVESNOSTI SLEDI POGOSTITEV VSEH UDELEŽENCEV PRIREDITVE OB 

ŽIVI GLASBI.

              Stanko IVANUŠIČ
         Župan Občine Razkrižje


