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UVOD V PRAZNOVANJE

20. OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE RAZKRIŽJE

IN DNEVA  DRŽAVNOSTI

I. UVOD

1. Do občine z referendumsko odločitvijo, začetni datum delovanja 12. december 1998

Na podlagi referendumske odločitve občank in občanov Občine Razkrižje in postopka na državni ravni je v letu 1998 bila ustanovljena 
Občina Razkrižje. Uradni datum, ko je bila konstitutivna seja občinskega sveta in potrjeni mandati izvoljenega župana ter članic in članov  
občinskega sveta, je 12. december 1998. Letos je torej 20. obletnica delovanja občine. 

2. Prizadevanja za samostojno občino že v letu 1994

Pot do ustanovitve ni bila lahka, saj je referendumska odločitev 
občank in občanov takratne Krajevne skupnosti Razkrižje bila 
sprejeta že v letu 1994, vendar takrat poslanci v Državnem zboru 
te odločitve ljudi niso upoštevali. Štiri leta smo se potem mučili v 
okviru takratnega občinskega sveta Občine Ljutomer, kjer je občino 
v celoti obvladovala takratna politična koalicija, večina torej, ki za 
probleme takratnih Krajevnih skupnosti ni kaj dosti skrbela. Zato 
je v letu 1998 dozorelo spoznanje večine občanov v takratnih 
krajevnih skupnostih Križevci, Veržej in Razkrižje, kjer so ljudje 
šli ponovno na referendume in v vseh teh sredinah izglasovali 
ustanovitev samostojnih občin. Takrat je temu veliko ljudi, zlasti 
v Občini Ljutomer, nasprotovalo, prav tako je temu nasprotovala 

tudi večina političnih strank. Odločilno za ustanovitev novih občin 
je bilo tudi soglasje občinskega sveta Občine Ljutomer, ki je z enim 
glasom večine soglašal, da se nove občine lahko ustanovijo. To ni 
bilo tako enostavno, kot se komu morda zdi, kajti tudi predstavniki 
v občinskem svetu Občine Ljutomer iz takratne Krajevne skupnosti 
Razkrižje pri tem niso bili povsem enotni. A vseeno nam je uspelo in 
današnje javno mnenje, tudi med občani sedanje Občine Ljutomer, 
glede na novo nastale občine, se je bistveno spremenilo. 

3. Cena za ustanovitev občine je bila še posebej visoka 
zlasti v občinah Veržej in Razkrižje

V teh prizadevanjih za ustanovitev novih občin sta visoko ceno 
strankarsko-političnega kupčkanja plačali občini Veržej in 
Razkrižje. Občina Veržej je tako izgubila Grlavo, Krištance in Šalince, 
ki sta danes v sestavi Občine Ljutomer, in  Občina Razkrižje, ki je 
izgubila  kraj Globoko, ki je danes v sestavi Občine Ljutomer, čeprav 
bi Občini Razkrižje bilo nekoliko lažje pridobivati sredstva zaradi 
njene izrazite obmejnosti tudi za potrebe Globoke. 

4. Temelj občinskega praznika – v obrambi slovenske 
samostojnosti in neodvisnosti

Že prvo leto svojega delovanja je v letu 1999 občinski svet občine 
določil občinski praznik, ki temelji na srčni, enotni in pogumni 

obrambi slovenske samostojnosti in neodvisnosti v osamosvojitveni 
vojni 1991. Zlasti v dneh 28. junija in 2. julija 1991 so tukaj ozemlje 
Republike Slovenije uspešno branili pripadniki takratne Teritorialne 
obrambe, slovenske policije in občani. Tudi tu so naši kraji dali za 
osamosvojitev Slovenije velik prispevek.



II. ODLOČITEV O USTANOVITVI OBČINE RAZKRIŽJE JE BILA DOBRA

1. KAJ SO TISTI GLAVNI ARGUMENTI, DA JE USTANOVITEV OBČINE RAZKRIŽJE PA TUDI DRUGIH OBČIN V NAŠI SOSEŠČINI, 
KI SO NASTALE IZ PREJŠNJE SKUPNE OBČINE LJUTOMER, BILA DOBRA ?

Da je odločitev o samostojni občini bila dobra, nam danes priznavajo tudi v Občini Ljutomer in  marsikdo v Sloveniji, pa tudi večina naših 
občank in občanov, čeprav se Občina Razkrižje srečuje z nekaterimi problemi in vprašanji, s katerimi se vse slovenske občine ne srečujejo. 
Gre predvsem za nedorečenost slovensko hrvaške meje in njeno neživljenjsko postavitev takoj po drugi svetovni vojni v letih 1945–
1947. Tudi begunska kriza, katere rezultat je bodeča žica, se je naše občine neposredno dotaknila. Geografska umeščenost območja 
med reko Muro na severu in slovensko hrvaško mejo na vzhodni in južni strani, je ovira predvsem za možnost skupnega reševanja odprtih 
vprašanj  med večjim številom slovenskih občin.   A vendarle je občini uspelo tudi čez reko Muro povezati Občino Razkrižje s petimi 
prekmurskimi občinami v izvedbi črpanja sredstev evropskega kohezijskega sklada in izgradnji kanalizacijskega  sistema. 

2. KATERI SO TISTI BISTVENI DOSEŽKI, KI 
JIH ZAGOTOVO NE BI BILO, ČE NE BI BILA 
USTANOVLJENA SAMOSTOJNA OBČINA ?

2.1 Pošta
Ko se je občina ustanavljala, ni bilo pošte. Danes 
je, čeprav nekoliko omejenega delovanja, ampak 
je. Ustanovljena je bila leta 2010.

2.2  Knjižnica in čitalnica, urejen dom  
kulture, bančni avtomat

Ni bilo knjižnice in čitalnice ter primerno 
urejenega doma kulture. Danes tudi to je. Obnova 
doma kulture se je izvedla v letih 2000–2002. 
Vrednost del in nabave opreme je bila 146.000 
EUR. Knjižnica je bila obnovljena v letih 2003–
2006, investicija je znašala 58.000 EUR. Ni bilo 
tudi na prvi pogled enostavnih stvari, kot je 
bančni avtomat. Po velikih trenjih tudi ta je in 
kljub poskusom odvzema smo ga obdržali.



3. KAJ JE V SAMOSTOJNI OBČINI RAZKRIŽJE VREDNO OMENITI, DA SE JE POMEMBNEGA ZGODILO, GLEDANO OD DANES IN 
NAZAJ V PRETEKLOST

3.1 Temeljita prenova državne ceste s pločniki, javno razsvetljavo, elektro omrežjem,... 
Prizadevanja za sodobno cesto skozi osrednji del občine so se začela že pred 15. leti in vedno, ko smo bili za cesto na vrsti, je bila ta naloga 
prenesena na poznejši čas. Sadove je rodilo srečanje ob obisku prejšnje vlade v Pomurju, ko je bilo organizirano srečanje s tedanjim 
ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem. Za tem se je ta naloga znašla v državnem proračunu, 22. marca 2017 pa se je 
naloga začela uresničevati. V tem času je minister s svojo ekipo dvakrat obiskal občino. Najprej 24. marca 2017 in potem še na otvoritveni 
slovesnosti 25. maja 2018.

2.3 V zadnjih 13. letih dvakrat do 
stalnega zdravnika in do lekarne

Tisto, kar je izjemnega pomena in je 
Občino Razkrižje posebej zaznamovalo 
po svoji nepopustljivosti in odločnosti 
tistih, ki v imenu občanov odločajo, 
se je odrazilo predvsem v zadnjem 
mandatu. To so prizadevanja za stalnega 
zdravnika. V zadnjih letih se je to zgodilo 
že dvakrat. V letih 2005–2015 nam je 
z velikimi težavami in nasprotovanju 
mnogih, žal tudi tedanje Občine Ljutomer, 
Zdravstvenega doma Ljutomer in še 
nekaterih drugih, leta 2005 le uspelo 
pridobiti stalnega zdravnika. Ker je ob 
zdravstveni postaji in ob zdravniku bila 
potrebna lekarna, smo v letu 2010 našli 
investitorja, zasebnega lekarnarja mag. 
Janeza Špringerja, ki je ob zdravstveni 
postaji zgradil lekarno, katera od leta 2011 
deluje stalno s polnim delovnim časom. 
Žal se je na našo veliko žalost zgodilo, da 
je v letu 2015 po hudi bolezni tedanja 
zdravnica Božica Ceković Budinski umrla. 
Kljub pričakovanju, da bomo zdravnika 
dobili takoj, pa so se prizadevanja odvijala dve polni leti. Zaradi naše vztrajnosti in resnične popolne enotnosti izvoljenih predstavnikov 
ljudi, zlasti v tem zadnjem mandatu, nam je v letu 2017 ponovno uspelo pridobiti stalnega zdravnika Davorina Kolarića, specialista 
družinske medicine, ki je ob odlično organizirani, sicer majhni, a živi lekarni, na razpolago ljudem iz naše občine in tudi drugim, ki so si 
poiskali zdravniško pomoč pri nas.

2.4 Nič od tega nam ni bilo podarjeno
To je le nekaj največjih dosežkov, ki nam po nekem avtomatizmu ne pripadajo, ker smo žal tukaj v tem t.i. geografskem kotu, kjer nas 
je majhno število. Žal se mnoge stvari merijo po številu prebivalcev, čisto statistično in nič kaj življenjsko, a nam je vseeno uspelo tale 
statistični pogled na zagotavljanje potreb ljudi preseči. A za to je bilo potrebo najti kar nekaj zagovornikov naših potreb, hotenj in želja, 
da smo državni ustroj lahko prepričali.



3.1.1 Že pred uradno otvoritvijo ljudsko veselje nove pridobitve
25. aprila 2018 smo že množično preizkusili nove pločnike. 
Podali smo se skozi RAZKRIŽJE, ŠAFARSKO DO GIBINE in ob 
tem imeli spontano ljudsko druženje. Naše vasi so tako dobile 
zares svojo novo podobo, lepši izgled. Tudi ljudje  so začeli  še 
bolj skrbno urejati okolice svojih domov.

3.1.2  Ne gre samo za novo cesto
Ne gre samo za novo cesto, sodobno javno razsvetljavo…, 
gre tudi za dva ne majhna mostova, več kamnitih zložb 
in betonskih parapetov.., gre tudi za  sočasno izgradnjo 
širokopasovnega optičnega omrežja in položitev zračnega 
električnega omrežja v zemljo.
Tako je cestni del, kjer je poleg ceste, pločnikov, javne 
razsvetljave, meteorne kanalizacije, mostov, kamnitih zložb, 
odkupa zemljišč, urejenih še nekaj drugih nalog, vreden 1,7 
mio EUR. Od tega je delež države 1,4 mio in občine 300.000 
EUR. Položitev električnega omrežja v zemljo je znašala 
130.000 EUR in širokopasovnega optičnega omrežja 200.000 
(kar je v izvajanju). Skupno torej nekaj čez 2 mio EUR.

3.1.3 Izvajalec, nadzorni…
Izbrani izvajalec del je bilo pomursko podjetje GMW d.o.o. iz 
Turjancev – Občina Radenci, nadzorni inženir je bilo podjetje 
Gradal iz Lendave in odgovorni nadzorni inženir Bojan 
Sekereš. Bilo je tudi nekaj podizvajalcev, tako je asfaltno 
prevleko izvedlo hrvaško podjetje PAVLIC-ASFALT-BETON 
d.o.o. iz Goričana.

3.1.4 Komisijski pregled
Komisijski pregled je bil opravljen 16. maja 2018. Ob 
pregledu so izvajalcu naročene še nekatere naloge, ki jih 
mora do določenega roka opraviti. Še tik pred natisom tega 
gradiva je bil pomemben sestanek župana na Ministrstvu 
za infrastrukturo – Direkcije RS za infrastrukturo, kjer je 
z najodgovornejšimi predstavniki za investicije v cestno 
infrastrukturo potekal pogovor  o uresničitvi nalog na 
obstoječi investiciji, ki jih je določila komisija ob komisijskem 
pregledu in o končnem   razmerju fi nanciranja. Beseda pa je 
tekla tudi o prioritetah bodočih državnih investicij v cestno 
infrastrukturo v občini ter investicije v obmejne poti, ki so povezane z interventno zakonodajo implementacije arbitražne razsodbe.



3.2 Samo majhen pogled nazaj
Če k temu dodamo naloge samo tega mandata 2014–2018, je bilo storjeno zares  veliko. Omenimo samo najpomembnejše:

 ~ izgradnja nizkoenergijskega vrtca pri osnovni šoli v letu 2015, za 44-66 otrok, površine 427,93 m2 In vrednosti 903.990,72 EUR
 ~ energetska  sanacija celotne zgradbe osnovne šole in preureditev notranjosti v letu 2015, z urejenimi parkirišči na severni in južni 

strani  šole in vrtca v vrednosti 693.129,19 EUR
 ~ energetska sanacija zgradbe Zdravstvene postaje v vrednosti 20.355,40 EUR
 ~ Pomurski vodovod Sistem C, del za Razkrižje, v vrednosti 769.687,64 EUR
 ~ največja investicija pred zadnjim mandatom pa je bila izgradnja kanalizacijskega sistema v letih 2008–2014 v 

vrednosti 4.024.593,95 EUR.

Že vse prej našteto je več, kot bi lahko kdaj dosegli, v kolikor samostojne občine ne bi imeli. Če pa smo to hoteli res doseči prioritetno, so 
nekatere stvari morale v drugi plan, zlasti je to urejanje lokalnih poti, čeprav jih je bilo kar nekaj na novo asfaltiranih in obnovljenih takoj 
po nastanku nove občine (obnovljena občinska cesta Razkrižje–Mota in še več občinskih javnih poti: Razkrižje–Vučko, Šafarsko–Gibina–
Sovičevi–Gjerekovi, Šafarsko–Šafarščak, Veščica–Kopriva– Krampačevi, Veščica–Šprinc, Razkrižje–pri križu, Razkrižje–Razkriški breg- 
državna meja, Gmajna – Razkrižje – Veščica, Veščica – Šprinc dolina – Globoka, Šafarsko – Ulica muzejev itd.).   Urejanje lokalnih poti bo 
ena od prioritetnih nalog za prihodnje, zlasti reševanje odvodnjavanja in pretoka meteornih hudourniških voda.

4. NEKATERI DOSEŽKI NIKAKOR NISO PRIŠLI SAMI OD SEBE TUDI NA DRUGIH PODROČJIH

Nekatere stvari, ki so v večjih urbanih 
sredinah samoumevne, pri nas to 
zagotovo niso. 

Poleg nalog, ki smo jih uresničevali, smo 
v vseslovenskem prostoru bili večkrat 
prepoznani in prejemniki različnih priznanj 
in nagrad. Omenjamo samo večje, zadnje, ki 
se je zgodila letos aprila. V vseslovenski akciji 
Turistična patrulja je v zadnji akciji Občini 
Razkrižje po oceni tujih državljanov pripadlo 2. mesto in posebno priznanje kot Dežela likerjev in hobitov. Priznanja so bila podeljena v 
Zdravilišču Dobrna v soboto, 14. aprila 2018.

5. GLAVNE PRIREDITVE

Poleg vseh dosedanjih znanih prireditev je prav, da ob tej priložnosti omenimo prireditev, ki je prva tovrstna v Sloveniji  FESTIVAL KAMRICA 
– DAN SLOVENSKE NARODNE PESEMI, na kateri sodelujejo nastopajoči od Primorske do Pomurja.  Letos 8. junija je bila že druga, hkrati 
pa je potekala v petih slovenskih krajih: v Mali Nedelji, Celju, Ljubljani, Izoli in Sevnici.  Kot sedaj že uveljavljene pa so prireditve Božična 
noč, prireditev ob mednarodnem dnevu maternega jezika in Pozdrav jeseni. Eden od pomembnih jubilejev je bilo obeleževanje 90 letnice 
PGD Razkrižje.



6. PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE V ZADNJEM 
LETU DVAKRAT OBISKAL OBČINO RAZKRIŽJE

Letos je Občino Razkrižje že drugič zaporedoma obiskal 
predsednik RS Borut Pahor in sicer ob obeleževanju 
mednarodnega dneva maternega jezika. 

7. OBISKI DRUGIH VISOKIH PREDSTAVNIKOV DRŽAVE  
V OBČINI RAZKRIŽJE

V povezavi z arbitražno razsodbo so Občino Razkrižje poleg predsednika vlade dr. Mira Cerarja obiskali še nekateri ministri in večkrat 
Komisija za implementacijo arbitražne razsodbe.
Vloga občine je bila v strpnem in konstruktivnem reševanju odprtih vprašanj, da se na lokalni ravni ne sprožijo spori in konfl ikti, kot so se 
z arbitražno razsodbo pojavili na državni ravni. Uspelo nam je ohraniti mirno sožitje ljudi ob meji.
Vzpostavljeno je bilo dobro sodelovanje tako s slovensko policijo, vojsko in tudi najvišjimi organi RS za zaščito in reševanje.  

III. ZAHVALA ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA, 
       KI SO BILI ŽUPANU IN UPRAVI V POMOČ IN NE V NAGAJANJE

Nekateri ljudje verjamejo, da so le stranke garant demokracije. Menijo, da tudi v občinah morajo vladati stranke. Kot 
pisec tega besedila pa na podlagi 20- letnih izkušenj dela v samostojni Občini Razkrižje in 4 leta v prejšnji skupni Občini 
Ljutomer moram žal ugotoviti, da temu ni mogoče povsem pritrditi. Prestal sem vse možne sestave občinskih svetov, tudi 
takšnih, ko je večina delala po svoje in je vsako odločitev bilo težko sprejeti, četudi je bila v korist kraja. Tudi poraba časa 
za sestankovanje je bila izjemno velika. Žal je v Sloveniji zaenkrat v vse več primerih mnogo preveč strankarskih razprtij. 
Vsaka stranka vidi samo svoje ugajanje volivcem. Velikokrat se zaradi nesporazumov med strankami celotni državi dela 
velika škoda. Enako je v prenekateri občini, ko ni zadostne enotnosti in sodelovanja med pripadniki posameznih strank. 
Posebej v občinah je pomemben človek kot celostna osebnost, človek, ki ima znanje in izkušnje, ki je v svojem življenju že 
kaj pokazal, ne pa za vsako ceno ta ali ona stranka. 

Sedanji občinski svet je za nekatere vprašljiv samo zato, ker je izrazito nestrankarski, čeprav sestavljen iz uglednih ljudi, 
ki so se vsak na svojem poklicnem področju že izkazali. Večina njih je z višjo oz. visoko in univerzitetno izobrazbo. Prav 
vsak od njih je samostojna osebnost, sposobna razmišljati s svojo glavo. Zato sem se kot župan na vsako sejo občinskega 
sveta pripravljal z izjemno skrbnostjo, ker so članice in člani želeli neko vprašanje obdelati z vseh vidikov, predvsem pa 
s strokovnega vidika. A ko so se enkrat odločili, so pri najpomembnejših odločitvah svoj podpis dali k županovemu in na 
ta način pokazali enotno zahtevo npr. do zdravnika, do  nove, sodobne ceste in drugih stvari. Državni nivo nas je tako 
jemal mnogo bolj resno, kot pa če bi bila občina konfl iktov in nesporazumov. Zato najbrž ni naključje, da je ravno v tem 
mandatnem obdobju Občino Razkrižje obiskalo toliko državnih predstavnikov kot celotno zgodovino Razkrižja ne. 



               OBČINA RAZKRIŽJE
                     Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

t.: 02/584 99 00 • f: 02/584 99 01 •  e: obcinarazkrizje@siol.net • h: www.razkrizje.si

Spoštovane občanke in občani, če ne bi imel ob sebi takšnega občinskega sveta, kot ste ga z veliko večino izvolili vi, 
zagotovo pridobitev, ki smo jih v tem mandatu dosegli, ne bi bilo: ne nove ceste, ne vrtca, ne obnovljene šole in zdravstvene 
postaje, ne zdravnika in ne lekarne. So pa med nami posamezniki, strankarsko pregreti ljudje, ki člane občinskega sveta 
jemljejo, kot da so to ljudje, ki ne razmišljajo s svojo glavo. Temu pa še zdaleč ni tako. Vsaka občina bi gotovo bila ponosna 
na takšne ljudi, ki bi tako zavzeto želeli pomagati kraju in ljudem, brez kakršnih koli drugih interesov.

IV. ZAKLJUČEK

Vesel sem, da vsem vam, občankam in občanom Občine Razkrižje, ob vidnih novih pridobitvah lahko z iskrenostjo čestitam 
ob našem 20. občinskem prazniku in s tem tudi 20-letnem jubileju ustanovitve Občine Razkrižje. 

Hkrati pa vsem državljankam in državljanom čestitam ob dnevu državnosti.

Vse vas in vsakega posebej pa vabim, da se udeležite zaključne prireditve v počastitev našega 20. občinskega praznika.

       Župan Stanko Ivanušič 
z upravo in občinskim svetom


