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Uvod 
 

 

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani Občine Razkrižje 
 

V času najtežjih razmer spopadanja z epidemijo COVID 19, ko so fizični kontakti med 

ljudmi bili onemogočeni, smo iskali poti, kako stopiti v kontakt s tistimi, ki niso vešči 

dela preko socialnih omrežij. Najenostavnejši način je bil telefonski pogovor. Kljub 

temu, da mi vzame kar nekaj časa,  občasno po telefonu pokličem,  predvsem tiste 

starejše občanke in občine, za katere vem, da živijo sami. Čeprav gre za preprost način 

komunikacije pa je izjemno koristen. Ljudje so se vsakega klica razveselili, povedali vse 

tisto kar jih teži. Glavni namen teh občasnih pogovorov je, ljudem dati vedeti, da niso 

sami in pozabljeni. Hkrati pa imamo v upravi občine organizirano dežurno službo in 

kontaktno telefonsko številko, na katero lahko vsak občan, ki se znajde v stiski, tudi 

povezano z COVID -19, pokliče (041 878 448).   

 

Z namenom, da bi javnost, predvsem pa naši občani, bili obveščeni s tekočimi 

aktivnostmi, sem naročil upravi občine in se tudi sam zavzel, da bomo s kratkimi, 

tekočimi in najbolj aktualnimi informacijami, seznanjali vse zainteresirane.  

 

To krajše gradivo bomo tiskali sami. Kolikor se bo dalo, se bomo maksimalno potrudili. 

Poudarek pa bo predvsem vsebinsko strniti tisto kar je v danem trenutku pomembno. 

Ugotovili smo namreč, da je to predvsem za starejše, še najbolj enostaven način 

obveščanja, ki pa prav pride tudi mlajšim, čeprav bomo te informacije objavljali tudi na 

spletni strani občine.  

 

Lepo vas pozdravljam ! 

 

 

                                                                                                     Stanko Ivanušič, župan  
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V teku je zaključevanje pomembnih projektov, potekajo pa priprave 

na izvedbo novih nalog 
 

Kljub epidemiološkim razmeram in upočasnjenemu ritmu življenja se projektne aktivnosti v Občini 

Razkrižje niso zaustavile.  

 

Konec leta 2020 so bile uspešno zaključene vse načrtovane aktivnosti projekta MOST, katerega namen 

je bilo s čimbolj sonaravnimi rešitvami ohraniti uporabnost »Salajkovega« mostu ter povezati urbani del 

naselja Šafarsko z naravnim okoljem. V sklopu tega projekta je bilo izvedenih več podprojektov, med 

njimi potavitev gibalno – didaktičnih naprav Eko-tura v centru Zavirje, izvedena je ekoremediacija v 

okolici mostu itd. V januarju t.l. je dokončan še del ceste, ki vodi do mostu.  

 

V lanskem letu je uspešno zaživel projekt Eko Zdrava Tržnica, ki se promovira tudi na spletnem sejmu 

AGRA in bo kmalu dobil svojo lastno grafično podobo. Projekt povezuje ponudnike naše občine, ki 

pridelujejo ekološke proizvode. Projekt bo v celoti uresničen v letu 2021. 

 

V prvih dveh mesecih leta 2021, se v upravi občine aktivno pripravljamo na izvajanje odobrenih 

projekotov, kot so: Vračanje h koreninam v Špricnu,  GREEN LINE in Natura Mura (regijski projekt). 

 

Gotovo najpomembnejša pa je naloga ureditve enajstih odsekov t.i. arbitražnih cest, ki je v fazi 

potrjevanja s strani  DRSI postavljenega recenzenta. Večina projektov je pripravljenih, nekateri 

zahtevnejši (Novakov most na Veščici in cesta do državne meje v Globoki) pa so še v izdelavi. Sledilo bo 

podpdisovanje pogodb z lastniki zemljišč ob teh cestah. Ker so aktivnost na terenu bile speljane že v 

poletno – jesenskem času verjamemo, da z lastniki ne bo težav razen s tistimi, ki so v tujini, predvsem 

je problem  kako do njih priti.  

 

Tako župan, kot odgovorne osebe iz uprave se vključujemo v priprave strateških programskih 

dokumentov za obdobje financiranja 2021-2027. 
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Proračun 2021 in 2022 
 

Občinski svet Občine Razkrižje je na 13. redni seji, dne 29. 12. 2020 obravnaval osnutek proračuna 

Občine Razkrižje za leto 2021 in sprejel sklep, da se predlog proračuna Občine Razkrižje daje v javno 

obravnavo.  Javna obravnava je bila mogoča do 14. januarja 2021. Prav tako se je odločil, da bo del 

sredstev iz proračuna, v višini 5.000 EUR izločen po tako imenovani participativni metodi odločanja, kar 

pomeni, da bodo o teh sredstvih, za določene naloge, odločali občani sami. Rok za oddajo predlogov je 

bil podaljšan do 21.1.2021.  Po izteku  rokov  se je pristopilo k pripravi predloga proračuna  za leto 2021, 

ki bo obravnavan na februarski redni seji. Za to sejo je bil s strani Uprave občine  prav tako pripravljen 

in obravnavan osnutek Proračuna Občine Razkrižje za leto 2022. 

 
 

Stvarno premoženje Občine Razkrižje 

Za potrebe proračuna za leto 2021, je bil pripravljen plan ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Razkrižje, ki vključuje program pridobivanja in program razpolaganja z nepremičninami. Postopoma  se 

uresničujejo že v  letu 2020 planirane naloge razpolaganja z nepremičninami in pravno formalne 

uskladitve. 

 

Aktivnosti s področja prostorskega načrtovanja 

 
Zakonodaja je na področju urejanja prostora naložila občinam, da morajo imeti zaradi zagotavljanja 

strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora zagotovljeno sodelovanje občinskega 

urbanista. Zaradi tega  je občina v letu 2020 izbrala ustreznega urbanista dr.  Mojco Furman Oman iz 

podjetja Urbanisti d.o.o. in pričela z aktivnostmi za spremembe in dopolnitve SD OPN 2.  Za ta korak se 

je občina odločila predvsem zaradi novih pobud s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, ki jih je 

prejela v zaključni fazi sprejemanja OPN (občinskega prostorskega načrta) in zaradi posegov na 

potencialna območja poplav v postopku sprememb in dopolnitev OPN 1  za katera občini ni uspelo 

pridobiti pozitivnega mnenja nosilca s področja varstva pred poplavami. Da bi omogočili širi javnosti oz. 

še drugim zainteresiranim za dajanje pobud je bil od 18.11.2020 do 8.1.2021 na spletni strani Občine 

Razkrižje in KTV Razkrižje objavljen poziv za posredovanje pobud zainteresiranih za spremembo in 

dopolnitev SD OPN 2.  V mesecu januarju in februarju 2021 so se pripravljala izhodišča za pripravo 

sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 2, ki jih narekuje zakon in so osnova za 

nadaljevanje postopka sprememb in dopolnitev.  

Občina Razkrižje bo prav tako nadaljevala s postopkom SD OPN 1, čim bo dosegla uspešno rešitev glede 

potrditve že izdelanih hidrološko-hidravlične študije-HHŠ (za poplavna območja) ali     

drugačnih rešitev v okviru regije. 

*SD OPN 1 - spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 1. faza 

* SD OPN 2 - spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta 2. faza 
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Komasacije in agromelioracije – še zadnja priložnost, da se o tem 

odločijo lastniki kmetijskih zemljišč 

 
Že v letu 2019, je v prostorih Doma kulture Razkrižje potekala predstavitev izvedbe skupne komasacije 

in agromelioracije, ki zajema k.o. RAZKRIŽJE, VEŠČICA in del k.o. GIBINA. Na predstavitvi smo prisotne 

seznanili s komasacijskim postopkom in izvedbo agromelioracije. Za uvedbo komasacije in 

agromelioracije je potrebno pridobiti upravno overjeno soglasje lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo 

v lasti več kot 67 % površin kmetijskih zemljišč na predvidenem komasacijskem in agromelioracijskem 

območju. 

Najpomembnejši pomen ureditve in izvedbe komasacije ter hkratne agromelioracije, je za vse lastnike 

nepremičnin na obravnavanem območju: združevanje več manjših parcel v večje parcele, ureditev 

dostopnih oz. poljskih poti do kmetijskih površin, učinkovita ureditev oz. ponovna vzpostavitev nujno 

potrebnega odvodnjavanja iz kmetijskih površin, brezplačna ureditev oz. pridobitev evropskih in 

državnih, predvidoma 100 % nepovratnih sredstev za dokumentacijo ter fizično ureditev komasacije in 

agromelioracije. 

V naslednjih dneh boste lastniki  kmetijskih zemljišč, ki spadajo v obravnavano območje, prejeli po  pošti 

dopis s priloženim soglasjem oz. izjavo glede komasacijskega in agromelioracijskega postopka in navodili 

glede overitve in oddaje le-te. 

 

Posredovanje informacij v zvezi z izvajanjem ali načrtovanjem 
gradbenih protipoplavnih ukrepov 
 
Občinski svet Občine Razkrižje, je na predlog župana obravnaval celovit dokument »Poplavna 

ogroženost v Občini Razkrižje« in ga tudi potrdil na 2. dopisni seji občinskega sveta v januarju. Hkrati pa 

so na Ministrstvo za okolje in prostor, bili posredovani podatki o predvidenih ukrepih. 
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Aktivnosti za pridobitev doma za starejše 

 

V Občini Razkrižje potekajo aktivnosti v iskanju možnosti za pridobitev dislocirane enote doma za 

starejše. Idejna zasnova z ureditvijo lokacije je izdelana. Predvidena lokacija je zahodno od razkriške 

župnijske cerkve. 

O tem so v januarju in februarju t.l. bili opravljeni pogovori z razkriškim župnikom, msgr. Francem 

Režonjo in z direktorjem Doma starejših občanov Ljutomer, g. Tomislavom Nemcem. Hkrati pa je o tem 

razpravljal tudi gospodarski svet župnije in tudi občinski svet občine. 

Župan je bil povabljen na sejo gospodarskega sveta župnije, ker se je z župnijo potrebno dogovoriti o 

zagotovitvi zemljišča, kjer bi objekt bil zgrajen. S predstavljeno vizijo so se člani  gospodarskega sveta in 

g. župnik strinjali. G. župnik Franc Režonja se bo v nadaljevanju pogovarjal z murskosoboškim škofom 

dr. Petrom Štumpfom, župan pa z direktorjem Doma starejših občanov Ljutomer, g. Tomislavom 

Nemcem. Ocenjujemo namreč, da bomo uspešni le, če bomo nastopali kot partnerji z enim od 

obstoječih domov za starejše, v igri je Dom za starejše Ljutomer. Kontakti so v teku, kajti računamo, da 

bi v prihodnji finančni perspektivi bilo možno predvidevati, da bi v Sloveniji bilo zgrajenih več domov za 

starejše v kombinaciji z varovanimi stanovanji. 

 

Odlok o pokopališkem redu v Občini Razkrižje in Odlok o predmetu 

in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne 

pogrebne službe v Občini Razkrižje 

 
V letu 2016 je bil sprejet novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Uradni list RS, 62/16), 

ki občinam nalaga, da z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem se podrobneje določi izvajanje 

pogrebne in pokopališke dejavnosti. Trenutno veljavni Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 

urejanju pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 11/2004) je potrebno nadomestiti s trenutno 

veljavno področno zakonodajo, saj je zaradi sprememb in dopolnitev, bolj pregledno in praktično 

pripraviti  novo besedilo odloka, ki ga bo  v drugem branju obravnaval na februarski redni seji Občinski 

svet Občine Razkrižje. 

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da pogrebna dejavnost obsega tudi zagotavljanje 24-

urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, saj se mora zaradi zagotavljanja 

človekovih ustavnih pravic, predvsem dostojanstva in pietete do pokojnih, opravljati nemoteno. Občina 

lahko zagotavlja gospodarsko javno službe z dajanjem koncesij, za kar s koncesijskim aktom določi 

predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Odlok bo v prvem 

branju obravnaval Občinski svet Občine Razkrižje na februarski redni seji. 
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Vzdrževanje objektov na pokopališču 
 

V januarju smo uredili mrliško vežico: prepleskali prostore, nabavili nove zavese, tapicirali sedeže, tako 

v poslovilnem prostoru kot v kuhinji, nabavili grelne IR panele ter novo galanterijo v sanitarijah in novo 

indukcijsko kuhalno ploščo. Planiramo pa še: strojno čiščenja strešne kritine in tlakovcev, barvanje 

lesenega dela ostrešja na novi mrliški vežici in menjava strešne kritine na stari mrliški vežici. 

 

 
 

 

Zaščita in reševanje 
 

Kot po celotni državi, smo tudi v Občini Razkrižje izvajali številne aktivnosti pri spremljanju in 

preprečevanju okužb s COVID-19. 7.1.2021 in 14.1.2021 pa je potekalo brezplačno množično testiranje 

širše populacije s hitrimi antigenskimi testi. 
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Prometna varnost 
 

Pripravili smo poročilo s področja prometne varnosti za leto 2020 v Občini Razkrižje ter plan dela za leto 

2021. Za potrebe označitve postajališč šolskih prevozov na občinskih javnih poteh, smo naročili štiri 

komplete prometne signalizacije novih dizajnov na podlagi Smernic  Direkcije RS za infrastrukturo. 

Nabavljeni so bili tudi dodatni troznaki šolska pot. Po potrebi vodimo koordinacijo s prostovoljci, glede 

občasnega spremljanja učencev na poti v šolo in domov.  

Pripravljali smo zasnovo kolesarskih tras in površin po občini Razkrižje,  tudi v smislu povezovanja z 

drugimi občinami.  

Občina Razkrižje  je v začetku leta sodelovala v preventivnih nacionalnih akcijah  »Telefon« in »Alkohol« 

ter pripravila vlogo na razpis s področja sofinanciranja prometnih vsebin.  

Za potrebe izvajanja aktivnosti ob cestah in s tem pravilni označitvi oseb, smo s strani Zavarovalnice 

Triglav prejeli odsevne brezrokavnike. 

 

 

Komisijski pregled pred iztekom garancijske dobe za izvedbo  

kvalitete izvedenih del, preplastitev ceste  R1-231/1325 Razkrižje-

MP Gibina, od km 0,570 do km 0,826 št. projekta 07-0081 

Na podlagi vabila Direkcije RS za infrastrukturo o izvedbi komisijskega pregleda pred iztekom garancijske 

dobe za kvalitetno izvedbo del Preplastitve ceste R1-231/1325 Razkrižje-MP Gibina, od km 0,570 do km 

0,826, ki poteče maja 2021, je Občina Razkrižje kot sofinancer pristojnim podala  pripombe, ki  jih je od 

izvedbe investicije na terenu opazila sama ali so o določenih zadevah občinsko upravo opozorili občani 

ali drugi subjekti. 

 



 

 

10 

 

Pomoč prizadetim po potresu na Hrvaškem 29.12.2020 in 

ocenjevanje škode po potresu v Občini Razkrižje ter škode po 

močnem neurju z vetrom in točo, ki se je zgodil 30.8.2020 

Prvi delovni dan v letu, 4. januarja 2021, se je preko video konference sestalo Predsedstvo Združenja 

Občin Slovenije - (katerega član iz pomurskih občin je tudi župan Stanko Ivanušič) in razpravljalo o 

pomoči prizadetim občinam in ljudem na Hrvaškem. Občina Razkrižje je Sisačko-moslovački županiji 

nakazala 1.000 €. Bili pa smo v stalnem stiku, tako s sosednjimi hrvaškimi občinami, posebej s Štrigovo, 

kot tudi Štabom CZ RS in slovenskimi humanitarnimi organizacijami. 

Občina Razkrižje je na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje z dne, 28. 01. 2021, zbirala vloge občanov za poškodovane ali uničene objekte, ki so utrpeli 

škodo zaradi posledic potresa, 29. 12. 2020. Zbiranje vlog, s podaljšanjem roka, je potekalo do 

22.2.2021. Zbrane vloge je pregledala in škodo ocenila Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in 

drugih nesrečah na področju komunalne in druge infrastrukture, stanovanjskih, gospodarskih in 

poslovnih objektih oz. stavbah ter premičninah na območju Občine Razkrižje.  

Na podlagi obvestila Uprave RS za zaščito in reševanje, je Občina Razkrižje febrarja pripravila dokumente 

za fizično predajo obrazcev in potrjenih izpisov iz aplikacije AJDA, za naravno nesrečo Močnega neurja 

z vetrom in točo  30. avgusta 2020, ki je v naši občini največ škode na stanovanjskih in gospodarskih 

objektih povzročilo na območju Gibine ter na nekateri cestni infrastrukturi. Ocenjevanje škode po tej 

nesreči je potekalo septembra 2020. Uprava RS za zaščito in reševanje -Izpostava Murska Sobota, bo 

dokumentacijo predala v nadaljnjo obravnavno na Ministrstvo za okolje in prostor. 

Vzporedno je občina februarja na poziv Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za zmanjševanje 

posledic naravnih nesreč za predmetno naravno nesrečo avgusta 2020, na objektih zajetih v  aplikaciji 

AJDA, posredovala tabelarni pregled prioritet obnov na občinski cestni infrastrukturi. V mesecu marcu 

je potrebno predložiti še tehnično dokumentacijo glede odprave posledic. 
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Projekt Zdravo sožitje 

Občina Razkrižje je partner v projektu Zdravo sožitje, katerega cilj je zdravstveno ozaveščanje bolnikov 

in lokalnih skupnosti. Nosilec projekta je Inštitut Emonicum, program pa sofinancira Ministrstvo za 

zdravje. 13. januarja 2021 je potekalo nadaljevanje projekta, zaradi epidemije tudi tokrat v obliki 

spletnega predavanja. Predavatelj doc. dr. Marko Medvešček je predaval o sladkorni bolezni tipa 2, 

sledilo je predavanje mag. Mateje Kržin ter delavnica o negi kože pri inkontinenci. 

  

 

Knjižnica in čitalnica Razkrižje 

V sredo, 10.2.2021 smo v skladu s priporočili NIJZ ponovno odprli vrata Knjižnice in čitalnice Razkrižje. 

Še vedno pa ostaja tudi možnost, da si bralci gradivo predhodno naročijo in mu ga nastavimo pred 

vhodom v knjižnico, kjer je nastavljena tudi škatla za vračanje gradiv.  

Vse do 16. aprila 2021, poteka v Knjižnici in čitalnici Razkrižje, ki predstavlja knjižnično izposojevališče 

Splošne knjižnice Ljutomer, Bralna značka za odrasle 2020/2021. V okviru projekta želimo promovirati 

in spodbujati branje in bralno kulturo pri odraslih. V ta namen ponujamo bralcem izbor kakovostnih del 

izmed katerih preberejo vsaj 4 dela in izpolnijo zgibanko, ki jo pejmejo ob izposoji knjig. 

Knjižnica in čitalnica Razkrižje je odprta ob ponedeljkih in sredah od 14. do 16. ure. Izven delovnega časa 

si lahko gradivo naročite preko elektronske pošte knjiznica@razkrizje.si ali portala Moja knjižnica. 

 

 

Olimpijska bakla v vse slovenske občine 

V ponedeljek, 15.2.2021, je župana Občine Razkrižje obiskal g. Branko Recek iz Olimpijskega komiteja 

Slovenije, Regijska pisarna Moravske Toplice in mu predstavil akcijo Olimpijska bakla. Slovenska bakla 

se bo na poti do Tokia ustavila tudi v naši občini in sicer 24. junija ob 15.30 uri v Centru Zavirje Razkrižje. 

V kolikor bodo razmere dopuščale, bomo v sklopu občinskih praznovanj, pripravili posebno prireditev. 
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VABIMO VAS NA ČISTILNO AKCIJO                                            

PO NASELJIH OBČINE RAZKRIŽJE                                                                  

V SOBOTO, 27.2.2021, OB 10. URI 
 

Dve čistilni akciji sta že bili izvedeni. V sredo, 17. februarja 2021 smo očistili okolico občinske ceste 

med Razkrižjem in Moto. V petek, 19. februarja 2021 pa je potekala nekoliko večja akcija čiščenja 

območja ob državnih cestah in sicer: 

✓ od Razkrižja z odcepom do MP Razkrižje in do Stročje vasi, 

✓ od Razkrižja v smeri Prekmurja do mostu na Muri, 

✓ od Razkrižja v smeri Gibine do MP Gibina. 

Gre za celih 10 km območja, ki je očiščeno, upamo in želimo, da za dlje časa, da se odmetavanje, 

predvsem pločevink piva, več ne bi dogajalo.  

Sedaj pa smo na vrsti mi vsi, ki živimo v posameznih naseljih po 

občini, da bomo očistili območja, predvsem ob svojih krajevnih 

ulicah. Tako vas z veliko dobre volje vabimo, da se očiščevalnih 

akcij udeležite vaščani naslednjih naselij: 

✓ prebivalci Gibine, se zberejo, v soboto 27. februarja ob 10. uri pri 

kapelici na Gibini, 

✓ prebivalci Šafarskega, se zberejo 27. februarja ob 10. uri pred Domom 

kulture na Šafarskem, 

✓ prebivalci Razkrižja, se zberejo 27. februarja, ob 10. uri pred lokalom 

Bar Smole na Razkrižju, 

✓ prebivalci Veščice, se zberejo 27. februarja, ob 10. uri pred lokalom 

Marinka na Veščici, 

✓ prebivalci Koprive in Šprinca se zberejo 27. februarja, ob 10. uri pri 

kapelici Šprinc – Kopriva. 

 


