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Vsem ljudem želimo, da čas, ki ga živimo, usmerimo v pozitivna dejanja drug 
do drugega, naj nas ne obvlada malodušje. Vsi skupaj prispevajmo k temu, da 
bodo letošnja sveta noč, božič, dan samostojnosti in enotnosti, slovo od starega in 
pozdrav novemu letu, naravnani k optimističnemu pričakovanju boljšega, lepšega. 

Naši medsebojni odnosi naj nam olajšajo pot do lepšega življenja.

Lepe praznične dni vam želimo.

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič z upravo 
in občinskim svetom

Srečno 2021



I. UVOD ŽUPANA OB PRAZNIKIH IN  

IZTEKAJOČEM SE LETU 2020

Leto, ki mineva, je bilo za vse sedanje generacije 

gotovo najtežje. Tudi v Občini Razkrižje nam ni bilo 

lahko. Trudili smo se ohranjati prisebnost in zdravo 

mero razuma pri odločitvah ob spopadanju z epi-

demijo. Ljudem je potrpežljivost vse bolj popušča-

la, saj so se nenehno srečevali s številnimi ukrepi, 

s prepovedmi in priporočili ter obilico vznemirljivih 

novic. 

Preprosti ljudje so se počutili zbegane, saj nam v 

slovenskem političnem prostoru ni uspelo zagoto-

viti enotnosti, tudi ne pri reševanju elementarnih 

vprašanj pri preprečevanju širjenja okužb. Ves čas 

se je v ozadju bil boj za oblast, kot da bi imeli na 

pretek ljudi, ki so v teh težkih trenutkih sposobni 

voditi državo. Vsaj za nekaj časa, dokler se stvari na 

področju obvladovanja epidemije s koronavirusom, 

ne umirijo, bi morali delati skupaj. Ker se vrhovi 

slovenske politične scene niso uspeli o teh vitalnih 

vprašanjih poenotiti, so ostali tudi ljudje razdvojeni. 

Kot da se ne bi zavedali, da iz teh težkih razmer lah-

ko pridemo zmagovalci le vsi skupaj kot narod in ne 

posamezne politične elite.  

V občini smo si nadvse prizadevali, da bi ohranili 

mirnost prebivalstva, angažirali vse strukture, ki jih 

imamo, posebej okrepili občinski štab CZ z mladimi 

ljudmi in se povezovali na regijski in državni ravni. Že 

ob prvi uvedbi izrednih razmer smo kot pomoč štabu 

CZ, županu in občinski upravi, ustanovili Koordinaci-

jski odbor za usklajevanje dela v kriznih razmerah, 

ki je začel delovati že 16. marca 2020. Odbor vodi 

župan, sestavljajo ga člani štaba CZ, predstavnica 

uprave občine, ravnateljica OŠ, predstavniki hu-

manitarnih organizacij, gasilskega društva in lo-

kalni zdravnik. Odbor je opravil pomembno nalogo 

obvladovanja razmer na terenu, predvsem v tem, da 

nihče od občanov ni ostal sam, da je vzpostavljen 

kontakt z vsemi ljudmi, zlasti tistimi, ki so starejši 

in sami. Formirana je dežurna služba, ki sprejema 

sporočila občanov, ki se znajdejo v različnih oblikah 

stisk, bodisi zaradi bolezni ali  drugih razlogov. Or-

ganizirana je dostava osnovnih potrebščin na dom. 

Humanitarne organizacije so organizirale delitev 

pomoči z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tis-

tim, ki so te pomoči potrebni.

Dolgo smo bili brez okužb, nato se je v aprilu po-

javila prva in oktobra druga, za tem pa se je ta val 

postopoma stopnjeval in v decembru bijemo bitko. 

Sprašujemo se, če bo širjenje virusa obvladljivo ali 

pa se bo preveč razbohotilo. Največji problem je 

v tem, ker ljudje v službe morajo hoditi in največ 

okužb se je na ta način preneslo v domače okolje 

in v posamezne družine. Izkušnje ljudi, ki so virus 

preboleli, so izredno različne, nekateri so virus 

preboleli mimogrede, zopet drugi so se srečevali z 

izredno težkimi situacijami. 

Že ob prvi uvedbi izrednih razmer smo se v obči-

ni aktivno vključili v pomoč otrokom, ki za šolo na 

daljavo niso imeli računalnikov. Sprožili smo akcijo 

darovanja računalnikov za potrebe naših šolarjev in 

spoznali, da smo slovenski ljudje, ko gre za pomoč 

sočloveku v stiski, izjemno radodarni. V nekaj dneh 

so bili računalniki zagotovljeni, ne samo s strani 

naših domačinov, ampak od ljudi iz različnih krajev, 

tudi oddaljenih. Zato tudi na tem mestu še enkrat 

vsem darovalcem lepa in iskrena hvala.

To, kar je širši javnosti morda premalo znano je, da 

je bila v času zaprtja mejnih prehodov in omejitev 

prestopov državne meje in prehajanja iz občine v 

občino,  prav Občina Razkrižje pomemben koor-

dinator med posameznimi državnimi organi, tako 

na slovenski kot hrvaški strani, da so prav vsi nu-

jni življenjski primeri ljudi na eni in drugi strani 

državne meje bili rešeni. Šlo je predvsem za pre-

hajanje državne meje za dvolastnike, ne samo iz 

Občine Razkrižje ampak širše, tudi za posamezne 

družinske člane, bodisi zaradi šolanja, vrtca,  dosto-

pa do zdravstvene službe, nabave zdravil itd. Ravno 

v času nastajanja tega prispevka, se je oglasil občan 

iz Prekmurja, ki ima sorodnika na  hrvaški strani in 

se mu na telefon že nekaj dni ni oglašal. Z našim 

posredovanjem je s pristojnimi državnimi organi 

dogovorjeno, da je sorodnika na Hrvaškem lahko še 

isti dan obiskal in ga našel popolnoma nemočne-

ga in nato je stekla akcija, da ga je obiskal še slov-

enski zdravnik, ker gre za človeka, ki ima slovensko 

zdravstveno zavarovanje. Ne bi bili radi neskromni, 

ampak zagotovo smo v nekaterih primerih reševa-

li tudi življenja. Takih primerov se je v letu 2020 

nabralo veliko.

Poleg vsega tega, pa so aktivnosti  občine, glede 

na težke razmere, potekale dobro, kljub temu, da 

je uprava izmenično določeno obdobje delala od 

doma, a večji del smo delali vsi, da smo vse zastavl-

jene naloge uresničili. 



II. KAKO SMO SE SPOPADALI Z IZREDNIMI 

RAZMERAMI

Koordinacijski odbor za usklajevanje dela v kriznih 

razmerah je že od 16. marca 2020 prevzel nadzor 

nad potekom razmer glede širjenja COVID-19. Odbor 

se je sestajal po potrebi in za vsa gospodinjstva za-

gotovil doma sešite zaščitne maske in organiziral 

njihovo razdelitev. Za ustanove, podjetja in podjet-

nike smo organizirali dobavo in razdelitev osnovnih 

zaščitnih sredstev, od mask in razkužil, ko jih še ni 

bilo možno dobiti. Za življenjske stiske ljudi smo or-

ganizirali stalno dežurstvo in objavili tudi telefonsko 

številko na katero se občani lahko obrnejo, ta je 041 

878 448.  





III. KATERE SO TISTE NALOGE, KI JIH JE V LETU 2020 

VREDNO OMENITI ?

1. Lokalna Eko Zdrava Tržnica

Gre za projekt, ki je v zadnjem času požel veliko 

medijske pozornosti osrednjih slovenskih medijev, 

čeprav še ni zaključen, vendar že deluje. Občina 

Razkrižje prispeva tako k podpori domačih pridelov-

alcev hrane in njihovih proizvodov.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja, v okviru LAS Prlekija. Ko 

bo projekt zaključen, bo njegova vrednost 124.261 

€. Del sredstev bo zagotovila občina, del vrednosti 

projekta, predvsem z vložkom zemljišča na katerem 

se projekt izvaja, pa so zagotovili s služnostno po-

godbo udeleženci v projektu.

Predvidoma bo projekt zaključen aprila 2021. V tej 

prvi fazi, ki je že uresničena, deluje naprava imeno-

vana multimat, v katerega ponudniki vlagajo svoje 

proizvode oz. pridelke in jih z enostavnim pritiskom 

na določeni gumb kupec lahko kupi. Ponudniki ima-

jo nad napravo multimat stalen daljinski nadzor 

preko mobilnih aplikacij. Multimat bo deloval skozi 

vse letne čase, saj so proizvodi oz. izdelki varno 

shranjeni na primerni temperaturi.

Lokalna Eko Zdrava Tržnica pa bo delovala tudi na 

dva že uveljavljena načina. Najprej kot samopost-

režna tržnica tistih ponudnikov, ki so se za to odloči-

li. Zaenkrat ta sistem deluje za ponudbo jabolk tako, 

da kupec vzame določeno količino zapakiranih ja-

bolk in v za to predvideni nabiralnik vrže denar in 

jabolka odnese. Način ponudbe se je izkazal kot do-

bra rešitev. Drugi način pa bo klasičen, ko se na tem 

mestu sedanje tržnice zbere več obiskovalcev tega 

območja, tudi več avtobusov, vsi lokalni ponudniki 

na več stojnicah ponudijo svoje pridelke oz. proiz-

vode.

V nadaljevanju uresničevanja projekta bo zagot-

ovljena oprema za celovito organizacijo in funk-

cioniranje lokalnih ponudnikov, tako na organizaci-

jskem področju, kot nabavo potrebne opreme, od 

stojnic, stojal za kolesa, košev za odpadke, klopi in 

druge opreme.

Ponudniki so ustanovili upravni odbor, ki upravlja s 

tržnico. 





2. Projekt WiFi4EU

Ta projekt zagotavlja brezplačen dostop do interne-

ta na šestih točkah po občini tam, kjer je naprave 

bilo možno namestiti na občinsko lastnino. Projekt 

je zaključen in je financiran v znesku 15.000 € ev-

ropskih sredstev. Te lokacije so na  več mestih v 

okolici Doma kulture Razkrižje in v vseh prostorih 

občine, v in okolici gasilskega doma Razkrižje, v 

Šprincu na prireditvenem prostoru Pozdrav jeseni 

in okolici,  pri Čistilni napravi Gibina in okolici, ter v 

in okolici Zdravstvene postaje Razkrižje. V prihodnje 

se bodo te namestitve še prerazporedile tam, kjer 

bo namestitev možna na kakšen javni objekt in kjer 

bo dostopno širokopasovno optično omrežje.  

3. Projekt Celovita obnova lesenega mostu čez reko Ščavnico 

in njegove širše okolice v naselju Šafarsko s skupnim imen-

om »MOST«, ki je sestavljen iz več podprojektov

3.1. Ureditev sanacije plazovite škarpe na javni poti, smer most na Ščavnici na 

Šafarskem 

Škarpa je sanirana s kostanjevim lesom, urejeno je odvodnjavanje. Cesta je precej razširjena, pri čemer je 

bilo potrebo dobro sodelovanje z lastniki zemljišč ob cesti. Z večino so se našle rešitve. 



3.2. Naravi prijazen didaktično – gibalni center – Eko tura

Didaktično gibalne naprave se lepo ujemajo z naravnim okoljem Centra Zavirje in potjo Kulturne in naravne 

dediščine, imenovane Razkriški kot.



3.3. Izvedba ekoremediacije reke Murice oz. Ščavnice v okolici mostu

V tem podprojektu je izvedena sanacija brežine med 

mostom in Centrom Zavirje na naravi prijazen način, 

kot: uporaba fašin, vrbovih poplet, lesenih kašt, 

odbijačev toka, vse je povezano s skrivališči rib, 

gnezdenjem ptic ipd. Projekt je z visoko ekološko 

vrednostjo ocenila ena od vodilnih strokovnjakinj s 

področja ekologije ddr. Ana Vovk Korže.



3.4. Obnova lesenega – Salajkovega mostu

Na koncu je izvedena sanacija lesenega mostu, ki 

je pomemben kulturno-zgodovinski in turistični 

povezovalni objekt. V sebi skriva tudi žalostno 

obdobje iz zgodovine, o kateri je v javnosti premalo 

znanega.  Z mostu so v času 2. svetovne vojne bili 

streljani mnogi vojaki. Ob umikanju je okupatorska 

vojska streljala tudi svoje vojake, ki so hoteli 

pobegniti.



3.5. Zaključek projekta Most z uspešno izvedeno delavnico

Strokovno izvedeno delavnico je vodila ddr. Ana Vovk 

Korže. Celoten projekt je bil vezan na temo uporab-

nosti lesa in njegove uporabne vrednosti. V projekt 

so se vključili učenke in učenci višjih razredov raz-

kriške OŠ, in sicer na temo raziskovanja uporabnos-

ti lesa. Svoje raziskovalno delo so učenci predstavili 

v priložnostni razstavi v razkriški knjižnici in čital-

nici. Sodelujoči učenci so v sklopu projekta prejeli 

praktične nagrade v obliki 10. kompletov lesenih el-

ementov za sestavo različnih konstrukcij.

  

Vrednost celotnega projekta Most je 141.000  €, sof-

inanciran je iz sredstev Evropskega sklada za razvoj 

regij v okviru LAS Prlekija in sredstev občine.



4. Uspešno je zaključena temeljita obnova občinske javne poti 

Veščica – Globoka

Del občinske javne poti, ki poteka na meji med 

občinama Razkrižje in Ljutomer, je z lastnimi sred-

stvi obnovila Občina Razkrižje. Obnova ceste je bila 

predmet pisnega dogovora med občinama iz leta 

2017 in dogovor z občani aprila 2018, da bosta to 

cesto obe občini obnovili skupaj. Glede na veliko 

zahtevnost izvedbe, zlasti zaradi reševanja prob-

lemov odvodnjavanja pravih hudourniških kanalov, 

pretežno za potrebe vaščanov Globoke, je ta vred-

nost del presegla okvire, ki jih je občina imela predv-

idene za to cesto. Z dobrim sodelovanje nadzornega 

inženirja in izvajalca nam je uspelo izvedbo zniža-

ti na 113.000 €. Samo reševanje odvodnjavanja je 

ovrednoteno na 26.000 €.

Občini Ljutomer je ostal za rešiti še preostanek ces-

te v vrednosti cca 60.000 €, kar naj bi se zgodilo v 

prihodnjem letu. Naj dodamo, da je na to cesto veza-

nih le 6 hiš iz Veščice (Občine Razkrižje) in več kot 

20 hiš iz Globoke (Občine Ljutomer). Svojo moralno 

dolžnost do občanov tega dela Veščice in Globoke 

smo uresničili, ker je rešen res najslabši  del ceste.

Ta zaselka Veščice in Globoke sta dobila novo podo-

bo.



5. Uresničena je naloga izboljšanja cestne infrastrukture po   

sklepu Vlade RS 

Sredstva so bila odobrena po Sklepu Vlade RS za iz-

boljšanje cestne infrastrukture za obmejna območ-

ja ob zunanji schengenski meji. Ta naloga je bila v 

celoti uresničena v oktobru. Obnovljenih je bilo šest 

odsekov najbolj poškodovanih cest. Vrednost del 

je znašala 80.481 €. Po sklepu vlade je prispevek 

države 77.842,33 €.



6. V teku so priprave na obnovo cestne infrastrukture po 

interventni arbitražni zakonodaji
Interventni zakon o arbitraži ima namen občinam 

pomagati z ureditvijo cestne infrastrukture, da se 

ohrani poseljenost na območjih, kjer arbitražna 

razsodba ni rešila obmejnih vprašanj. Od sprejema 

tega zakona potekajo zahtevne priprave.

Občina Razkrižje je z Direkcijo RS za infrastrukturo 

že 10. oktobra 2018 podpisala okvirni sporazum o 

uresničitvi te naloge, v katerem so navedene predv-

idene ceste za obnovo. 31. julija 2020  je bil na Direk-

ciji RS za infrastrukturo potrjen prvi sklop projekt-

nih nalog  in nato še v novembru 2020 drugi sklop 

projektnih nalog, ki jih je zaradi zahtevnosti bilo 

potrebno dopolniti. Skupaj je tako potrjenih vseh 11 

projektnih nalog. V tem času, po 31. juliju 2020, so 

izbrani projektanti v pretežnem delu pripravili pro-

jekte za izvedbo del, ki čakajo na recenzenta, ki ga 

imenuje direkcija. Recenzent ima nalogo pregledati 

in potrditi projekte za izvedbo. Po zadnjih informaci-

jah bo Direkcija RS za infrastrukturo izbrala recen-

zenta preko javnih naročil v decembru 2020. Občina 

za tem izvede razpis javnega naročila in izbere na-

jugodnejšega ponudnika ali več njih za izvedbo del. 

Sestanki z lastniki zemljišč ob teh cestah so bili od 

avgusta do novembra opravljeni na terenu samem. 

Vmes so svoje opravili geodeti, projektanti in geolo-

gi. 

Gre za kar nekaj usklajevanja, saj se vse ceste doti-

kajo državne meje. Problem je tam, kjer meja pote-

ka po sredini ceste, meja med državama pa dejansko 

še ni natančno določena, čeprav obstaja arbitražna 

razsodba in različna stališča sosednjih držav do nje. 

Gre sicer za manjši del takšnih vprašanj, kjer meja 

poteka po sami cesti. Verjamemo, da bomo tudi te 

probleme rešili,  ampak tu gre za pristojnost obeh 

držav. 

V sklopu obnove cestne infrastrukture po intervent-

ni arbitražni zakonodaji bodo urejene obmejne ces-

te od Gibine, Šafarskega, Razkrižja, Veščice do Glo-

boke. Med njimi je tudi Novakov most na Veščici, z 

mostom na potoku in cesta mimo kapelice v Globoki 

do državne meje,  cesta Razkrižje - Razkriški breg, 

mimo pokopališča in še 9 drugih odsekov.





7. Kljub mnogim omejitvam smo uspešno izvedli Evropski teden 

mobilnosti
Občina je bila uspešna na Javnem razpisu za pripra-

vo in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti. Razpis 

je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo RS – Direk-

cija za trajnostno mobilnost in prometno politiko. 

Projekt je delno financirala EU iz programa LIFE 

– Sklad za podnebne spremembe. Sodelovali smo 

tudi z Javno agencijo RS za varnost prometa in Za-

varovalnico Triglav.

Izvedli smo dan brez prometa, med drugim zaprli 

pot do Centra Zavirje, organizirali kolesarjenje po 

okoliških krajih in še nekatere druge aktivnosti, ki 

so se nanašale na ozaveščanje prebivalstva.

Sredstva iz razpisa smo namenili tudi za nakup 

kolesa, ki ga bodo uslužbenci občine uporabljali za 

krajše prevoze po občini, da ne bo potrebno za vsak 

kilometer uporabljati avtomobila.

8. Sodelovanje v iniciativi PRIMOKIZ

Smo eden izmed  8 partnerjev v programu za celovito podporo družinam z otroki do 7. leta starosti. Vodilni 

partner v projektu je Zavod Korak za korakom – Pedagoškega inštituta Ljubljana. Gre za podporo družinam 

na različnih področjih vzgoje in reševanja različnih življenjskih situacij.



9. Izvajanje programa s področja zdravja Zdravo sožitje

Kot zanimivost se ta program izvaja v dveh slov-

enskih občinah, v Občini  Osilnica in Občini Razkriž-

je. Program izvaja Inštitut Emonicum iz Ljubljane, 

financira pa ga Ministrstvo za zdravje. Gre za oza-

veščanje prebivalcev ob soočenju z boleznimi sod-

obnega časa, s poudarkom na sladkorni bolezni 

in posledično inkontinenco. Govora je o tem, kako 

te bolezni obvladovati, da človek z njimi lažje in 

kvalitetno živi. Kot predavatelji so bili k sodelovan-

ju pritegnjeni nekateri  vrhunski zdravniki, kot dr. 

Božidar Voljč, prof. dr. Bojan Tršinar, urolog, kiru-

rg, doc. dr. Marko Medvešček, spec. endokrinolog 

in drugi.

V mesecu juniju je bilo opravljeno uvodno preda-

vanje s tremi predavatelji in času primerno preko 

videokonference v mesecu decembru. Upamo, da 

bo v naslednjem letu več možnosti za neposredno 

srečanje, ker je za starejše ljudi to najbolj primerno, 

program je namreč večletni.



10. Kljub oteženemu delovanju se je ob upoštevanju vseh var-

nostnih ukrepov skozi vse leto na rednih sejah sestajal 

občinski svet občine 

Občinski svet je v letu 2020 opravil pet rednih sej in obravnaval vsa pomembna vprašanja iz programa dela. 

V letu 2019 je bilo osem rednih sej.

Od pomembnejših nalog, kot je sprejem vsakoletnega proračuna in zaključnega računa, so bila obravna-

vana naslednja vprašanja:

10.1. Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Razkrižje. Ta poleg delo-

vanja splošnega zdravnika družinske medicine in lekarne, med drugim predvideva tudi zagoto-

vitev stalne zobozdravstvene dejavnosti v ZP Razkrižje.

10.2. Občinski svet je dal soglasje k imenovanju novega direktorja Javnega zdravstvenega zavoda 

ZD Ljutomer. Ker so soglasje dali občinski sveti vseh štirih občin iz UE Ljutomer, je novi direk-

tor postal g. Boštjan Pihlar iz Ljutomera. Občinski svet Občine Razkrižje je bil s predstavljeno 

vizijo dela novega direktorja zadovoljen, tudi kar se tiče odnosa ZD Ljutomer in položaja Občine 

Razkrižje na področju zdravstva.

10.3. Sprejet je Odlok o financiranju letnega programa športa v občini ter dopolnitve in spremem-

be Statuta in Poslovnika o delu občinskega sveta.

10.4. Obravnava Poročila o izvajanju ukrepov v Občini Razkrižje v izrednih razmerah – pandemija. 

10.5. Obravnava in sprejem poročila Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Raz-

križje za leto 2019 ter program dela v letu 2020.

10.6.  Obravnava in sprejem Pravilnika o nagrajevanju študentov v Občini Razkrižje. 

10.7. Obravnava Pravilnika o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v 

Občini Razkrižje.

10.8. Obravnava in sprejem Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov. 

10.9. Obravnava letnih programov in poročil dela zavodov in javnih podjetij, ki so povezani z delo-

vanjem občine.

10.10. Od pomembnih vprašanj velja omeniti še sprejem sklepov povezanih z nadaljnjimi aktiv-

nostmi na Svetu Pomurske razvojne regije in državnimi organi glede sprejemanja občinskih 

prostorskih načrtov s poudarkom na protipoplavni problematiki. Postopki zaradi nerazum-

nih zahtev posameznih državnih ustanov se vlečejo predolgo, ob tem pa  nastaja za občine in 

posameznike nepopravljiva gospodarska škoda.



11. Predstavniki občine so aktivno sodelovali v organih na regi-

jski in državni ravni, upravni delavci pa so se strokovno iz-

popolnjevali
Predstavniki občine so se udeleževali raznovrstnih 

aktivnosti na regijski in državni ravni. V letu 2020 

je župan Občine Razkrižje prevzel dolžnost prvega 

podpredsednika Sveta Pomurske razvojne regi-

je, predsednik in dva podpredsednika sestavljajo 

predsedstvo Sveta Pomurske razvojne regije. Juni-

ja prihodnje leto župan Občine Razkrižje prevzame 

vodenje Sveta Pomurske razvojne regije. 

Župan je tudi član predsedstva Združenja občine 

Slovenije, ki je imelo pomembno vlogo pri uredit-

vi financiranja občin in tudi pri razbremenjevanju 

le-teh. Uprava občine pa zasleduje vsa pomem-

bna izobraževanja za lažje in učinkovitejše ures-

ničevanje zahtevnega dela, ki ni tako lahko in 

enostavno, kot si to morda kdo predstavlja. Majh-

na uprava rabi strokovno usposobljene sodelavce, 

ker morajo poznati bistveno več področij dela kot  

v večjih občinah, kjer se delo tako razdeli, da vsak 

uslužbenec dela samo na določenem področju.



12. Kljub  oteženim razmeram v letu 2020 nam je uspelo izvesti 

kar nekaj kulturnih prireditev

57. uprizoritev predstave Božična noč pri Ivanovem izviru je bila izvedena 4. januarja 2020.

19. januarja 2020 so nam člani Kulturnega društva Cven pripravili Veseli večer.

7. februarja 2020 je potekala proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, za katero so program pri-

pravili na OŠ Razkrižje. Slavnostni govornik je bil slovenski igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin.

16. februarja 2020 je v organizaciji moderatorja, humorista in pevca Franca Gorze, potekal 14. tradi-

cionalni glasbeno-humoristični Valentinov koncert. 



Tik pred razglasitvijo epidemije smo uspeli izvesti proslavo ob mednarodnem dnevu maternega jezi-

ka, za katero je scenarij pripravila učiteljica na razkriški OŠ, Bojana Pergar Stolnik. Proslava je po-

tekala 6. marca 2020. Slavnostni govornik je bil slovenski pisatelj Tone Partljič.

V mesecu juniju smo izvedli osrednjo prireditev ob  22. občinskem prazniku in kresovanje ob dnevu 

državnosti.

V omejenem obsegu je 28. junija 2020 potekalo Ivaje in srečanje pri Ivanovem izviru.

2. septembra 2020 je potekala v Šprincu likovna kolonija z naslovom Svežina poti na stični točki 

povezovanja ali Pozdrav jeseni malo drugače. Posvečena je bila tradicionalni prireditvi Pozdrav 

jeseni, ki se to leto, zaradi izredne situacije, ni mogla izvesti. Mentorica je bila magistra umetnosti, 

akademska slikarka Katja Bednařik Sudec. Svoj del za izvedbo pa so prispevali: Občina Razkrižje, 

Turistično narodopisno društvo Razkrižje, Kulturno društvo Ivan Kaučič Ljutomer - Likovna sekcija 

Silvo Prelog in OI JSKD Ljutomer.



13. Bralna kultura

Za spodbujanje bralne kulture v sodelovanju s Splošno knjižnico Ljutomer organiziramo Bralno značko za 

odrasle. 

Štirje bralci si zaslužijo čestitko za sodelovanje, ker ni bilo zaključne slovesnosti s podelitvijo. To so: Anica 

Sever, Julija Kolbl, Alenka Copot in Vlado Mlinarič, ki ga žal več ni med nami. K sodelovanju v projektu 

Bralna značka za odrasle vas tokrat v Knjižnici in čitalnici Razkrižje vabimo že 6. sezono.

Fotografija iz podelitve Bralna značka 2019



Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive
bolezni COVID-19,  predstava Božična noč 

v sezoni 2020/2021 ne bo odigrana,
bodo pa postavljene jaslice.

Ustvarjalci predstave Božična noč,
vam želimo mirne praznike v krogu svojih družin!



OBČINA RAZKRIŽJE

Šafarsko 42, 9246 Razkrižje

Telefonska številka: 02/584 99 00 

Faks: 02/584 99 01

E-mail: obcinarazkrizje@siol.net              www.razkrizje.si

Letošnje predstave Božična noč zaradi znanih razlogov torej ne bo. 
Kljub temu pa bi vsem vam radi vsaj nekoliko polepšali 

božično – novoletne praznike. V teku je posebna ureditev okolice 
Ivanovega izvira in jaslic. Celoten prireditveni prostor bo vsak večer 

zasijal  v čarobno – praznični podobi.


