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Uvod 
 

K prazničnim dnevom na pot  
 

 

Vsem občankam in občanom Občine Razkrižje in vsem ljudem želim mirne velikonočne 

praznike, da bi jih preživeli z optimističnim pogledom v prihodnost, da bi težko obdobje 

sedanjega časa, ki ga živimo, čim prej minilo, da bi kmalu zaživeli življenje, ki si ga želimo. 

 

Stanko Ivanušič – župan  Občine Razkrižje 

z občinskim svetom in občinsko upravo 

 

 

Kot smo vam obljubili v prejšnjem informatorju, ki smo ga izdali v februarju 2021, se bomo v krajših časovnih 

obdobjih, vsaj na vsaka dva meseca potrudili, da vas bomo spoštovane občanke in občani Občine Razkrižje, 

seznanjali z najbolj aktualnimi dogajanji in aktivnostmi v naši občini. Zavedamo se namreč, da vsi občani, 

zlasti starejši, objav na spletni strani ne morejo spremljati. Zato smo se odločili, da je takšna papirnata oblika 

primerna za vse, lahko jo spremljajo tudi starejši in vsi ostali, ki jih vsaj malo zanima, kaj se v občini dogaja. 

 
Smo v prazničnem času največjega krščanskega praznika Velike noči, ki pa je žal, še  vedno poseben, prežet 

z nevarnostmi širjenja epidemije. Prav sedaj je čas, da se v pravi meri izkaže naša človečnost, pripravljenost 

si pomagati v težkih razmerah. Veliko tega pozitivnega je v naši družbi bilo zaznati, a žal tudi slabosti.  

 

Pri ljudeh se, kljub temu, da je zdravstvena stroka v največjih konicah števila okužb nosila veliko breme pri 

zdravljenju obolelih, poraja občutek, da so nekateri, ki niso bili ravno v stiku z okuženimi in med najbolj 

obremenjenimi,  v tem času prejemali previsoke,  vrtoglave dodatke. Vse  več pomanjkljivosti pa se kaže na 

pomanjkanju odkrivanja drugih bolezni, ki zaradi preusmerjanja pozornosti na okužbe s COVID-19, ostanejo 

predolgo brez ustreznih, zlasti specialističnih pregledov.  

 

Razdvojenost slovenske politične scene gotovo vpliva tudi na upoštevanje vladnih odločitev glede 

preprečevanja širjenja okužb. Ves čas se dogaja preštevanje, kdo v državnem zboru h komu pripada. Niti v 

skupnem pristopu obvladovanja epidemije, ni enotnega stališča. To nikakor ni dobro.  

 
Šele sedaj znamo ceniti, kako smo živeli prej in kaj nam pomeni svobodno druženje, organiziranje različnih 

prireditev, tudi preprosto posedanje ob jutranjih kavicah. Vsega tega že dolgo ni. Vse to zelo pogrešamo in 

želimo, da bi se ti časi čim prej vrnili. Pomembno je, da v teh težkih časih ohranimo stike med nami ljudmi, 

še posebej s starejšo populacijo, s tistimi, ki živijo sami in tudi bližnjih sorodnikov nimajo. Sam si za to 

prizadevam, tudi na preprost način, da od časa do časa pokličem te starejše in se na kratko z njimi 
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pogovorim, to jim pomeni veliko. Prosim tudi ostale občane, da kdaj pa kdaj pokličete koga, ki ga poznate 

in mu namenite kakšno prijazno besedo.  

 
Kljub negotovim časom, si naredite lepe praznične dni.  

                                            

                                                                                                                                        Župan, Stanko Ivanušič 

 

 

1. Občinski svet Občine Razkrižje je sprejel proračun za leto 2021 in 

že za leto 2022 v prvi obravnavi 

 

1.1. Proračun 2021 
Občinski svet Občine Razkrižje je na 14. redni seji dne 25.2.2021, sprejel PRORAČUN OBČINE RAZKRIŽJE ZA 

LETO 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu 31/2021. 

Prihodki proračuna za leto 2021 so planirani v višini 1.713.206,34 €. 

Struktura prihodkov je naslednja: 

- davčni prihodki 894.824,00 €   oz.  52,2 % vseh prihodkov 

- nedavčni prihodki 149.200,00 € oz. 8,7 % vseh prihodkov 

- kapitalski prihodki 30.000 €   oz. 1,8 % vseh prihodkov 

- transferni prihodki 639.182,34 €  oz.  37,3 % vseh prihodkov (prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev EU za naslednje projekte: Lokalno Zdrava Eko Tržnica, Sredstva EU - Digitalna 

transformacija občine, Kolesarske poti po občini Razkrižje, Okusi Prlekije, Brod na Gibini, Prazgodovinska 

naselbina, Gramozne jame, Kanalizacija 4. del, Center Zavirje, Čezmejno reševanje hudourniških vod). 

 
Odhodki proračuna  za leto 2021 so planirani v višini 2.018.529,34 €. 

V skladu z veljavno ekonomsko klasifikacijo se delijo na štiri širše sklope: 

- tekoči odhodki 338.882,36 €   oz.  16,8 % vseh odhodkov  

- tekoči transferi 593.784,67 €   oz.  29,4 % vseh odhodkov  
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- investicijski odhodki  1.067.862,31 €   oz.  52,9 % vseh odhodkov (Največ sredstev se bo namenilo za 

naslednje projekte: Center Zavirje, Ureditev občinskih cest ob meji z R Hrvaško na območju Občine Razkrižje, 

Kolesarske poti po Občini Razkrižje, Čezmejno reševanje hudourniških vod, Lokalno Zdrava Eko Tržnica, 

Kanalizacija 4.del, Prazgodovinska naselbina, Gramozne jame, Športna oprema za športno ponudbo v Občini 

Razkrižje, Brod na Gibini, za projektno dokumentacijo in urbanistično dokumentacijo ter prostorski plan,  

Vračanje h koreninam)  

-  investicijski transferi 18.000,00€   oz.  0,9 % vseh odhodkov. 

 
Občina planira v letu 2021 zadolževanje v višini 312.000,00 € in odplačilo  glavnice za kredite  javnemu 

skladu iz Ribnice (Factor banka) in plačilo glavnice SID Banki  ter vračilo povratnih sredstev po 23. členu ZFO 

v skupni višini 42.177,00 €. 

 

1.2. Proračun 2022 
Občinski svet Občine Razkrižje je na 14. redni seji dne 25.2.2021 prav tako sprejel osnutek PRORAČUNA 

OBČINE RAZKRIŽJE ZA LETO 2022. Osnutek je bil dan po sklepu Občinskega sveta v 14 dnevno javno 

obravnavo. Del sredstev proračuna za leto 2022  in sicer v višini 5.000 € je bil izločen po tako imenovani 

participativni metodi odločanja, kar pomeni, da občani sami odločajo o porabi teh sredstev.  Predlogi 

občanov  so se zbirali do  ponedeljka 15.3.2021. 

 

 

2. Predstavitev projektnih zasnov za izvedbo glavnega razkriškega 

križišča in državne ceste Razkrižje (sever) – smer Prekmurje 

Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) so v sredo 17. 3. 2021, predstavnikom Občine Razkrižje na 
sedežu občine predstavili variantne predloge projekta za izvedbo del za ureditev glavnega razkriškega 
križišča ter ceste smer Razkrižje (sever) – Prekmurje. 

Projektna zasnova predvideva, da bo glavno razkriško križišče preurejeno v krožišče. Tisto kar je pomembno 
je, da bo hkrati s pločniki tudi kolesarska steza, javna razsvetljava in dve avtobusni postajališči. 

Projektne rešitve je predstavila vodja projekta iz sektorja za investicije v ceste pri DRSI, ga. Aljoša Kokot s 
svojimi sodelavci. Predstavitvi sta prisostvovala župan Stanko Ivanušič in strokovna sodelavka uprave občine 
Nataša Slavič in imela možnost opozoriti na vse vidike ureditve kompletne investicije, zlasti na problem 
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meteornih voda, ki skozi glavno križišče odtekajo v reko Ščavnico. Zaradi premajhne dimenzije cestnih 
propustov, je sedaj ob večjih nalivih to bil velik problem. 

To je bila ena od najboljših predstavitev, kjer sodelujejo predstavniki države, ki so se maksimalno potrudili, 
da smo razčistili vse dileme, ki jih moramo rešiti skupaj s projektantom. 

Tisto kar bo naloga občine in smo se tudi zavezali bo, da bomo stopili v stik z občani, lastniki zemljišč ob 
cesti, kajti, če želimo imeti pločnike in kolesarsko pot, bo potrebna tudi širitev. Predvidena širina ceste bo 6 
m in kolesarske poti s pločniki 3 m, skupaj torej 9 m in še kakšen meter za bankine. Ker gre za investicijo 
znotraj naselja, bo delež morala sofinancirati tudi občina, predvsem za javno razsvetljavo, pločnik in 
kolesarsko pot. 

V kolikor bo do soglasja z lastniki zemljišč prišlo v relativno kratkem času, toliko prej lahko pričakujemo tudi 
realizacijo te investicije. Tudi tokrat pričakujemo tvorno sodelovanje občanov, lastnikov zemljišč ob trasi 
ceste in se veselimo nadaljnjih aktivnosti – veselite se jih tudi zainteresirani občani. 

      

 

3. V teku je pregledovanje projektov za ureditev obmejnih cest po 
interventnem zakonu o arbitraži, nekaj pa jih je še v izdelavi 
 
Glede ureditve obmejnih cest, ki se bodo urejale na temelju interventnega zakona o arbitraži, so v tej fazi 
projekti za izvedbo, trenutno v  pregledovanju s strani DRSI izbranega recenzenta, ki na projekte poda svoje 
pripombe, projektanti pa so te pripombe dolžni upoštevati in projekte dopolniti.  
Ko recenzent projekte potrdi, lahko občina pristopi k objavi javnega razpisa za izbor izvajalca.  
Stroške izdelave projektnih nalog, projektov za izvedbo, geodetskih stroškov in stroškov odkupa zemljišč, 
mora pokriti občina, izvedbo pa država. 
Ker gre za relacijo sodelovanja država – občina, sicer postopki do sedaj potekajo korektno – dobro. Zaradi 
zahtevnih procedur pa se vseeno stvari po naši oceni vlečejo nekoliko predolgo, ampak mimo tega ne 
moremo. Morda pa bo tudi te  postopke poenostavil Zakon o debirokratizaciji, ki je ravno sedaj v proceduri. 
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4. V teku podpisovanje izjav za komasacije in melioracije 
 
Kot smo že poročali, v Občini Razkrižje še zadnjič poteka odločanje o izvedbi komasacij in melioracij na 
območju katastrskih občin: Gibina, Razkrižje in Veščica.  
Odposlanih je 80 % dopisov z obrazci za podpis in overitev pisnih izjav na kateri koli upravni enoti ali 
matičnem uradu. Skupno je za odposlati približno 400 dopisov, ki skupaj razpolagajo s 400 ha kmetijskih 
površin. Pogoj, da zbiranje soglasij uspe je, da se za izvedbo posegov odloči tolikšno število lastnikov 
zemljišč, ki razpolagajo z najmanj 67 % od skupnih površin zemljišč na celotnem komasacijskem območju. 
Overjene izjave morate prinesti ali poslati v Upravo Občine Razkrižje.  
Trenutno uprava občine razčiščuje podatke glede lastnikov, ker nekaj je takšnih, ki zemljiško knjižnih stanj 
nimajo urejenih. Kar nekaj lastnikov pa živi tudi v drugih državah.  
Po dosedanjih razpravah smo tudi na občinskem svetu ocenili, da je dobro to možnost lastnikom še enkrat 
ponuditi, da kmetijska zemljišča s tem dobijo na novi kvaliteti: 

• da se več manjših parcel združi v večje komplekse, 

• da vsaka parcela dobi urejeno dovozno pot, kar je sedaj velik problem, ker mnoga zemljišča nimajo 
urejenih poti, 

• da se uredijo nujni melioracijski jarki, 

• da se tako tudi zmanjšajo stroški obdelave zemljišč, ker bodo parcele večje in jih bo manj.  
Tisto kar pa je izredno pomembno je to, da želimo izkoristiti to možnost, dokler so te operacije na kvaliteti 
kmetijskih zemljišč 100 % financirane s strani države in EU. Zato je dobro, da to priložnost kmetje, lastniki 
zemljišč izkoristijo, ker se lahko zgodi, da teh sredstev dolgo več ne bo na razpolago.  
O TEM ODLOČATE TOREJ LASTNIKI ZEMLJIŠČ SAMI.  Pozivamo vas, da o tem še enkrat temeljito premislite, 
da vam pozneje vaši nasledniki ne bi očitali, zakaj te priložnosti niste izkoristili. Mi v upravi občine smo si s 
pristopom k tem aktivnostim naložili ogromno dela in ne bi bili radi, da bi to delo bilo v prazno, če se večina 
lastnikov za ta poseg ne bi odločila. 
 

 
Fotografije iz javne predstavitve, ki je potekala v Domu kulture Razkrižje, 1.3.2019 
 
 

                         
Podpisovanje izjav na krajevnem uradu, marec 2021 
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5. Nadaljevanje uresničevanja aktualnih projektov ter nastajanje 

novih 
 

5.1.  Projekt Lokalna Eko Zdrava Tržnica 

Nadaljujemo z izvajanjem projekta Lokalna Eko Zdrava Tržnica. Vse bolj uveljavljen in priznan primer 

dobre prakse je dobil tudi svojo grafično podobo, katero smo oblikovali skupaj s ponudniki. Grafična 

podoba je enostavna in naj bi bila prepoznavna. 

             
5.2. Programski dokumenti 2021- 2027 
Uprava občine aktivno dela na pripravi strateških programskih dokumentov za obdobje 2021 – 2027. Ključen 

med njimi je prav gotovo Regionalni razvojni program regije Pomurje, le-ta pa temelji na potrebah in 

izhodiščih, ki so bila oblikovana pred in med pandemijo tako na državni kot evropski ravni. V zaključni fazi 

so tako tudi usklajevanja in priprava projektnih aktivnosti, katerih izvajanje načrtujemo v prihodnjem 

obdobju ter zahtevajo vlaganja za pametno, zeleno, povezano, socialno in privlačno regijo. Med 

pomembnejšimi so širitev stanovanjske soseske, ureditev vaških jeder, ureditev odprtega prostora Centra 

Zavirje ter športnih površin za kakovostno rekreacijo in šport, pametne rešitve ter izgradnja manjkajoče 

komunalne, prometne in turistične infrastrukture. 

 

 

6. Občina Razkrižje je pristopila k podpisu konzorcijske pogodbe s 

pomurskimi občinami 

 
Gre za vzpostavitev pametnega, z viri bogatega Pomurja. Pomurski konzorcij bo razvijal pametne rešitve 

za namen: 

- Digitalizacije oskrbe z vodo. 

- Digitalizacije in promocije lokalne oskrbe. 

- Pametnih rešitev za turistično povezovanje regije. 

- Integracijske platforme »Pametno Pomurje«. 
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7. Občina Razkrižje je pridružen partner v projektu Green Line 
 

Gre za  čezmejni projekt v Sloveniji in na Madžarskem, financiran s strani Evropske unije. Cilj projekta je 

izboljšati izmenjavo znanja in izkušenj za boljše čezmejno sodelovanje na področju okoljskih in energetskih 

vprašanj. Med drugimi aktivnostmi bo občina v okviru projekta na novo izdelala Lokalni energetski koncept 

Občine Razkrižje, ki je obveza za investicije v energetske prenove objektov.  

Ob navedenem smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem oblikovali konzorcij nekaj pomurskih občin z 

namenom skupne prijave na objavljen Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi 

občin v letih 2021, 2022 in 2023. 
 

 

8. Sodelovanje Občine Razkrižje z drugimi občinami na področju 
turizma 

 

Kot zelena destinacija se aktivno vključujemo v razvojne in promocijske aktivnosti Pomurja, zato se tudi v 

letu 2021 pridružujemo pomurskim občinam za potrebe skupne prijave na Javni razpis za sofinanciranje 

aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021. Glavni namen 

in cilj skupnega projekta je dvigniti prepoznavnost destinacije Pomurje. 

 

9. Pomembna usklajevanja sestave organov Razvojnega sveta 

pomurske regije in Razvojnega sveta kohezijske regije vzhodna 

Slovenija v obdobju 2021 – 2027 

Za novo finančno obdobje 2021 – 2027 se konstituirajo organi in sicer Razvojni svet kohezijske regije 

vzhodna Slovenija, kamor spada Pomurje in Razvojni svet pomurske regije. 

Vsem osmim občinam iz območja upravnih enot Gornja Radgona in Ljutomer za Razvojni svet kohezijske 

regije vzhodna Slovenija pripada eden predstavnik kot član in eden kot nadomestni član. Tu se nas je osem 

občin uspelo uskladiti tako, da bo svojega predstavnika kot člana imela Občina Radenci, nadomestni član pa 

bo iz Občine Ljutomer. S tem se je strinjala tudi Občina Razkrižje. 

Za sestavo Razvojnega sveta pomurske regije, v katerem so poleg predstavnikov občin še predstavniki 

gospodarstva in predstavniki nevladnih organizacij, se vsi sestavni deli različnih področij znotraj svoje 

organiziranosti med seboj morajo uskladiti. Tako v tem regijskem organu za štiri občine iz Upravne enote 

Ljutomer, to so občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, pripadata dva mandata. Ker sta v dosedanjem 

obdobju v tem organu svoja predstavnika imeli Občina Ljutomer in Občina Veržej, bi po načelu pravičnosti, 

sedaj v naslednjem obdobju naj svoja predstavnika imeli občini Križevci in Razkrižje.  Občina Veržej je ostale 

občine obvestila, da ravno iz razloga, ker je v tem regijskem organu imela svojega predstavnika v 

dosedanjem obdobju, za naslednje obdobje mandat prepušča Občini Križevci. Občina Ljutomer pa je ne 

glede na to, da je svojega predstavnike v Razvojne svetu pomurske regije imela v prejšnjem obdobju in 

hkrati še v Razvojnem svetu kohezijske regije vzhodna Slovenija nadomestnega člana in ga bo imela tudi v 
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tem naslednjem obdobju, je vztrajala, da hoče imeti svojega predstavnike v Razvojnem svetu pomurske 

regije tudi v tem naslednjem obdobju, z utemeljitvijo, da je največja med omenjenimi štirimi občinami in da 

ji to pripada, čeprav se velikost občine nikjer ne omenja, da ima neka občina prednost pred drugimi. 

Občinski svet Občine Razkrižje je ob vztrajanju Občine  Ljutomer, da hoče imeti svojega predstavnika v tem 

regijskem organu, ne glede na to, da ga je že imela, o tem odločal 29. 12. 2020, ko je predlagal svojega 

predstavnika in zaradi vztrajanja Občine Ljutomer, o predlogu ponovno razpravljal 10. januarja 2021 in 

ponovno odločil, da po načelu pravičnosti tokrat svojega predstavnika v Razvojne svetu pomurske regije želi 

imeti Občina Razkrižje.   

Pri tem je občinski svet Občine Razkrižje mnenja,  da je to pomembno za to, da se v regiji v večji meri slišijo 

tudi mnoga nerešena vprašanja na naši južni schengenski meji, ki povzročajo veliko težav, ne samo občanom 

Občine Razkrižje, ampak precejšnjega dela prebivalcev Prekmurja in Prlekije. To so vprašanja, ki se med 

drugim nanašajo na problematiko dvolastništva in prehajanja čez državno mejo, tako v normalnih razmerah, 

kot v času izrednih razmer. Gre za mnoga življenjska vprašanja, bodisi zaradi služb, za potrebe šolanja, 

zdravstvene oskrbe in mnogih drugih življenjskih situacij. Tu so še nerešena vprašanja, ki jih je za seboj 

pustila nedorečena razsodba arbitražnega sodišča itd. Vse to je povezano z nesporno aktivnim deležem pri 

reševanju teh vprašanj prav z Občino Razkrižje, njenih organov, tudi župana, in njenim posredovanjem do 

pristojnih državnih organov dveh sosednjih držav, Slovenije in Hrvaške. Da se položaj obmejne Občine 

Razkrižje glede beguncev niti ne omenja. 

Tudi v treh od štirih občin iz območja Upravne enote Ljutomer,  so mnenja, da bi bilo korektno, da se v 

naslednjem obdobju v sestavo Razvojnega sveta pomurske regije vključita občini, ki predstavnika v 

prejšnjem obdobju nista imeli, to sta občini Križevci in Razkrižje.  

O tem je pred sklicem 87. seje Sveta pomurske razvojne regije, potekalo usklajevanje preko predsedstva 

regije. Občina Ljutomer se na to usklajevanje ni odzvala, na sami seji pa je njen predstavnik vztrajal, da 

zaradi tega, ker je občina Ljutomer največja, zahteva svojega predstavnika v tem organu tudi v naslednjem 

obdobju. Na seji Sveta regije ni prišlo do uskladitve in je zadeva še vedno odprta.  

Gre za naslednje: Ali se res moramo manjše občine vedno prilagajati interesom in zahtevam večjih, ali pa 

tudi nam pripada, da kdaj tudi mi z našimi predstavniki  pridemo na vrsto za sestavo organov, kjer se 

razpravlja o razvojnih vprašanjih regije. Nikakor pa ne gre za to, da bi si kdor koli želel imeti neko funkcijo, 

ker gre za odgovorno in zahtevno delo. 

 

 

10. Zaposlovanje 

 
V sredo, 10. marca 2021, je Občino Razkrižje obiskal novi direktor Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje, Območne službe Murska Sobota, mag. Aleksander Kavčič s sodelavcema. Namen obiska je bil 

predstavitev dela zavoda in programov, ki jih izvajajo.  

Vodja urada za delo Gornja Radgona in Ljutomer, ga. Jelka Jež je predstavila statistiko registriranih 

brezposelnih na območju Pomurja, Upravne enote Ljutomer in v Občini Razkrižje. V letu 2020 se je v 

Pomurju brezposelnost znižala za 3,1 %, v Sloveniji nasploh pa se je zvišala. Stanje v Občini Razkrižje, je 
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ocenjeno kot dobro. Na Uradu za delo Ljutomer je konec februarja bilo prijavljenih 51 iskalcev zaposlitve. 

Od tega jih je največ, starih med 40 in 49 let, 32,6 % je starih do 29 let, najmanj pa tistih starih med 30 in 39 

let. Več je žensko kot moških. Po izobrazbi pa je največ tistih z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo.  

G. Branko Baša je predstavil področje aktivne politike zaposlovanja in predvsem izpostavil tečaje 

neformalnega izobraževanja in usposabljanja. V tečaje se lahko vključijo osebe, ki so prijavljene v evidenci 

brezposelnih oseb in imajo dokončano vsaj II. stopnjo izobrazbe. Program je namenjen tudi tistim, ki imajo 

delovne izkušnje ali poklic, po katerem ni povpraševanja med delodajalci ali pa imajo poklic po katerem je 

povpraševanje in bi želeli svoja znanja in usposobljenost v svojem poklicu nadgraditi in pridobiti dodatne 

reference. 

Na trgu dela primanjkuje poklicev iz naslednjih področij: OBDELAVA KOVIN in STROJNIŠTVO, TRANSPORT, 

ELEKTROTEHNIKA in ENERGETIKA, LESARSTVO, SOCIALNO VARSTVO, KNJIGOVODSTVO in 

RAČUNOVODSTVO, GRADBENIŠTVO, GOSTINSTVO, LOGISTIKA, VAROVANJE OSEB in PREMOŽENJA, 

KMETIJSTVO in HOLTIKULTURA, UMETNA OBRT, JEZIKOVNI TEČAJI. 

Vključenim osebam krijejo tudi dodatek za aktivnost v višini 1,20 € za vsako uro dejanske udeležbe na 

usposabljanju in dodatek za prevoz v višini 0,15 € za vsak kilometer od kraja bivanja do kraja usposabljanja 

in nazaj. 

Po uspešno opravljenih tečajih, ki se tičejo poklicnega področja, pa je ZRSZ pripravljen financirati tudi 

pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki vam zaposlitvene možnosti dodatno poveča. ZRSZ financira 

2 poizkusa pridobitve omenjene kvalifikacije. 

 

   

  

11. Zdravje 

 

11.1. Projekt Zdravo sožitje 

Občina Razkrižje je vključena v projekt Zdravo sožitje, katerega nosilec je Inštitut Emonicum in je 

sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Namen projekta je zdravstveno ozaveščanje bolnikov in 

lokalnih skupnosti.  

V četrtek, 25. marca 2021 je potekalo spletno predavanje o sladkorni bolezni tipa 2 in njeni sopojavnosti z 

inkontinenco. Predaval je dr. Božidar Voljč. 
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Naslednje spletno predavanje pa bo 14. aprila ob 17. uri. Predavala bo Jana Klavs, viš. med. ses., UKC 

Ljubljana. Naslov predavanja bo Kdaj ob sladkorni bolezni lahko pojem sladico? 

 

 

 

 

 

11.2. Podatki o odzivnosti v pomurski regiji v Programu SVIT 
Z obeležitvijo mednarodnega meseca boja proti raku debelega črevesa in danke, ki poteka v marcu, želimo 

strokovnjaki javnega zdravja, zdravstveni delavci in društva bolnikov opozarjati na pomen preprečevanja 

ter zgodnjega prepoznavanja in zdravljenja te vrste raka. Rak debelega črevesa in danke je eno izmed le 

nekaj rakastih obolenj, ki jih je mogoče odkriti v predklinični fazi in s tem preprečiti. 

V zadnjem letu, torej v letu 2020, se je odzivnost v naši regiji nekoliko zmanjšala na 62 %, leto poprej je 

znašala 63,6 %. Odzivnost je bila med ženskami boljša, skoraj 67 %, žal pa je bila med moškimi le 56,6 %. 

Upad v primerjavi s prejšnjim letom gre predvsem na račun slabše odzivnosti med moškimi v letu 2020. 

Odzivnost je bila najvišja v občinah Veržej, Radenci, Ljutomer in Beltinci, med najnižjimi pa je bila v občinah 

Kuzma, Gornji Petrovci, Razkrižje in Šalovci. V naši regiji je bilo v letu 2020 v program povabljenih približno 

18.000 oseb, večina od vrnjenih vzorcev (93 %) je bila negativna, 7 % testov pa je bilo pozitivnih. Okrog 600 

oseb je opravilo kolonoskopijo, odkritih pa je bilo 13 primerov raka in 131 primerov polipov, ki predstavljajo 

večje tveganje za njegov nastanek. 

Večkrat se postavi vprašanje, zakaj je odzivnost tako nizka? 

Verjetno je na eni strani razlog v nekoliko nižji lastni oceni oziroma presoji tveganja vsakega posameznika. 

Prav tako je pomembno kakšno je zavedanje o razširjenosti problema raka debelega črevesa in danke, vpliv 

na odzivnost pa ima tudi strah pred nadaljnjimi diagnostičnimi postopki oziroma morebitno slabšo 

diagnozo. Tak strah je nekako neupravičen, saj s sodelovanjem v 

programu Svit namreč lahko preprečino, da se rak razvije. Za varovanje 

svojega zdravja lahko vsak izmed nas stori veliko z zdravim življenjskim 

slogom, sodelovanje v presejalnih programih pa je njegov pomemben 

del. Udeležba v Programu Svit je modra odločitev, ki vključenim 

posameznikom lahko bistveno izboljša ali celo reši življenje. 

Prispevek pripravil: predstojnik NIJZ OE Murska Sobota,                                                                                                                                  

Martin Ranfl, dr. dent. med. spec. javnega zdravja 
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V Občini Razkrižje se ponovno pridružujemo pozivu, da vsi občani, ki dobite vabilo za sodelovanje v 

programu Svit, to možnost v dobro vašega zdravja izkoristite, kajti težko je razumeti, da se iz našega 

območja v ta program vključi premalo ljudi. 

 

11.3. »Nalezimo se dobrih navad – CEPIMO SE«  

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša 

življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v 

naslednji hladni sezoni.  

Najboljša zaščita je cepljenje 

K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da 

upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo 

masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. 

Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja 

najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19.  

Okuži se lahko vsakdo od nas 

Z novim koronavirusom se lahko okuži vsak, tako starejši kot tudi mlajši, izkušnje pa kažejo, da imajo težji 

potek bolezni starejše osebe in osebe s kroničnimi obolenji (kot so kronične bolezni dihal, sladkorna 

bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ipd.). Med skupinami, ki jim Svetovna zdravstvena organizacija in Centri za 

nadzor bolezni še posebej priporočajo cepljenje, so zato tudi kronični bolniki in starejši od 60 let, ki 

predstavljajo več kot 30 odstotkov vseh okuženih v Sloveniji. 

Varnost in učinkovitost cepiv 

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, 

postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost. Cepiva proti covidu-19 

so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav bila časovnica 

strnjena, se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake. 

Zaščitimo sebe in druge 

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa 

je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje proti covidu-19 tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so 

lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom. Ko bomo na vrsti, se torej cepimo. S tem namreč 

izkazujemo skrb zase in za vse okoli nas.  

Pomembno je namreč, da za uspešno obvladovanje epidemije stopimo skupaj. 

 

Zato se čim prej nalezimo dobrih navad in se cepimo v čim večjem številu. 

 

Dodatne informacije o cepivih in cepljenju lahko najdete tudi 

na posebni spletni strani Nacionalnega inštituta za zdravje, 

www.cepimose.si. 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota 

 

http://www.cepimose.si/
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11.4 Dobro je vedeti 
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12. Prometna varnost 
 

12.1. Veje in druga vegetacija ob cestah 

Prometno varnost na občinskih cestah lahko poslabšajo veje in druga vegetacija, ki rastejo preblizu ceste, 

tako ob, kot nad cesto, še posebej pa v območju ovinkov. Enako velja za območje pločnikov na regionalnih 

cestah. Porezane veje v zadostnem odmiku imajo velik pomen zaradi preglednosti in prometne varnosti , 

saj smo v veliko primerih  sami odgovorni za dobro  preglednost in varnost na cestah–za nas same in vse 

ostale udeležence v prometu, predvsem za najranljivejše - otroke in starejše.  

Porezane veje ob cestah pa omogočajo tudi lažjo dostopnost avtobusom, kmetijskim strojem  komunalnim 

in  tovornim  vozilom. 

 

Vse občane in občanke vljudno naprošamo,  da še pred pričetkom intenzivnejše vegetacijske dobe, 

poskrbite za obrezovanje vej dreves  na površinah ob cestah tako, da sta zagotovljena preglednost ceste 

in prost profil ceste ter, da je vidna in dostopna prometna signalizacija. 

Prav tako je potrebno obrezati veje ob/nad pločniki, zaradi učinkovitejše svetilnosti javne razsvetljave. 

 

 

12.2. Obvestilo medobčinskega inšpektorata in redarstva 

Spoštovani občanke in občani! 

Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske mehanizacije na naših cestah, zato dodatna 

previdnost v prometu ne bo odveč. Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg previdnosti ob vključevanju na 

prometne površine, poskrbeti tudi za čiščenje teh površin, v kolikor pride do onesnaženja.  

Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju z njiv na prometno površino nanašajo zemljo na 

cestišče in le-tega ne počistijo. Zato velja vljudnostno opozorilo, da se po koncu opravil na kmetijskih 

zemljiščih mehanizacija očisti in s tem prepreči nanos zemlje na cestišče, ki ogroža varnost udeležencev v 

prometu. 

Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj ni dovoljeno oranje preblizu ceste. Lastniki 

zemljišč morajo poskrbeti, da se njive ne orjejo  na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v 

pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta. 

Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja preblizu ceste in onesnaževanja cest, bo Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo opravljal poostreni nadzor nad  upoštevanjem teh predpisov. 

 Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v Zakonu o cestah in znaša 1000 eur.  

 

Primeri oranja preblizu ceste: 
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Primeri onesnaženih cest: 

 

 
 

 

Če imate kakršnokoli vprašanje, predlog ali prijavo, se lahko obrnete na Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo na tel.: 02 584 90 62. 

 

 

12.3. Napoved dogodkov s prometno preventivnimi vsebinami 
 

                  

 
 

Obveščamo vas, da od  5.4. do 11.4.2021, poteka nacionalna preventivna akcija za varnost motoristov, saj 
motoristi spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev, ki so pogosto žrtve prometnih nesreč. 
 
Javna agencija RS za varnost prometa pa je najavila dva brezplačna virtualna dogodka na katera se lahko 
prijavite preko spletne strani www.avp-rs.si: 
 

• 6. aprila ob 18:00  Kaj nas kot motoriste ogroža in kako zagotoviti večjo varnost? 
Za nekatere se je nova sezona na dveh kolesih že začela, za večino 
pa se bo v naslednjih dneh. Tako kot vsako leto, skušamo na Agenciji 
za varnost prometa opozoriti na stvari, ki jih motoristi sicer dobro 
poznamo, a se jih v trenutkih težav ali ne zavedamo, jih ne 

upoštevamo ali pa na njih pozabimo. 
 
 
 

http://www.avp-rs.si/
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• 15. aprila ob 9:30 Projekt Sožitje 

Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah 
čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, so na Javni 
agenciji Republike Slovenije za varnost prometa v sodelovanju z  
Zvezo društev upokojencev Slovenije in drugimi, pripravili 
virtualni dogodek »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM 
PROMETU«. 

 

 

13. Policijska postaja Ljutomer svetuje 

 

Policija svetuje za varnost med velikonočnimi in prvomajskimi prazniki 
Pred veliko nočjo se običajno poveča uporaba karbidov (acetilenov) in možnarjev (priprav za pokanje s črnim 

smodnikom). Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer dovoljuje uporabo karbida in drugih plinskih zmesi 

za pokanje med določenimi prazniki, kjer je takšno pokanje že tradicija. A je treba upoštevati nekaj pravil: 

med 22. in 6. uro mora biti zagotovljen nočni mir in počitek ljudi (globa za nespoštovanje teh določil znaša 

od 83,46 do 208,65 evra); mladoletnim osebam je uporaba možnarjev prepovedana; možnaristi morajo 

imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Predvsem pa mora biti pri pokanju s 

karbidi in možnarji poskrbljeno za varnostne ukrepe (varnostna razdalja, količine smodnika se ne sme 

prekoračiti, obvezno polnjenje možnarjev na mestu poka, tik pred uporabo), saj lahko njihova nepravilna 

uporaba povzroči celo težke poškodbe, ki za vse življenje zaznamujejo posameznika ter njegove bližnje. 

Zaradi neprevidnega pokanja s karbidom in možnarji lahko nastanejo tudi požari v naravi. 

Pazite se spletnih goljufov 

Eepidemija covida-19 in ukrepi, povezani z njo, so pripomogli k temu, da se ljudje več zadržujejo doma, več 

uporabljajo elektronske naprave, velik delež dela in poslovanja poteka elektronsko, kot posledica pa se 

pojavlja tudi več spletnih prevar oziroma goljufij. 

Zato želimo opozoriti na posamezne prevare, ki jih lahko preprečite, če poznate njihove značilnosti. 

Kriminalce na spletu je izjemno težko odkriti. Storili bodo vse, da si pridobijo vaše zaupanje, vaše podatke 

in s tem tudi vaš denar. Pri tem uporabljajo najrazličnejše načine za dosego svojega cilja, pri čemer se 

predstavljajo z različnimi vlogami, od direktorjev podjetij pa vse do romantičnih ljubimcev, ter tako z 

zvijačami in obljubami od vas dobijo željene podatke ali denar. Previdnost ni nikoli odveč, saj so dandanes 

goljufi zelo iznajdljivi in pretkani, s svojim prijaznim in prepričljivi pristopom pa hitro preslepijo občane, da 

ravnajo v svojo škodo. 

V izogib navedenemu svetujemo zadržanost do naključnih poslov in neznanih oseb, saj ljudje velikokrat 

sprejmejo ponudbo, ker se jim zdi vabljiva. Šele kasneje, ko preverijo okoliščine, posumijo, da so bili 

ogoljufani. 

Policisti zato občanom svetujemo, naj ne posredujejo svojih osebnih ali bančnih podatkov in ne nakazujejo 

denarja ali plačujejo računov, če niso prepričani v verodostojnost osebe na drugi strani. Poleg tega naj ne 

kupujejo predmetov priznanih znamk po "ugodni ceni", saj obstaja velika verjetnost, da so ukradeni, 

pokvarjeni, ponarejeni ali manjvredni. 

                                                                                                                                                                                                            

Vodja policijskega okoliša, Uroš Felbar 
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14. Kultura 

 
14.1. Knjižnica in čitalnica Razkrižje 

• Naše pridne bralce, ki so v Knjižnici in čitalnici Razkrižje sodelovali v projektu Bralna značka za odrasle 

2020/2021 prosimo, da izpolnjene zloženke vrnejo skenirane po elektronski pošti na 

knjiznica@razkrizje.si do srede 14. aprila 2021. Oddate jo lahko tudi v poštni nabiralnik Občine 

Razkrižje.  

 

• Od 24. marca 2021 dalje je v Knjižnici in čitalnici Razkrižje razstavljena MAKETA OBČINE 

RAZKRIŽJE, ki jo je izdelala starejša skupina Vrtca pri OŠ Razkrižje. (Ponovno bo na ogled ob 

odprtju knjižnic). 

 

                         
 

14.2. DAN ZA SPREMEMBE – Premagajmo osamljenost 

10. aprila 2021 bo potekal 12. Dan za spremembe, katere pobudnik je Slovenska Filantropija. Letošnja tema 

je Premagajmo osamljenost. Ker trenutne razmere ne dopuščajo osebnih stikov, bomo zaposleni v občinski 

upravi in prostovoljci, ki bodo to želeli,  po telefonu poklicali naše starejše in osamljene občane. 

Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja 

državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti. Že vse od leta 2010 v začetku pomladi s 

sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! nagovarjajo prebivalce Slovenije, da zavihajo 

rokave in skupaj vsaj za en dan postanejo prostovoljci in prostovoljke.  
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14.3. NOČ KNJIGE, 23. april - svetovni dan knjige 

Noč knjige bo letos potekala od  23. aprila in najmanj do konca pomladi. 

Letošnja tema je: SANJAM SVET. Zato vas ob tej priložnosti vabimo k 

ustvarjalnemu izražanju v pisni, video ali avdio obliki na temo: 

V kakšen svet se želimo prebuditi, ko v jutru odgrnemo zaveso sanj? 

Napišite, posnemite svoje videnje prihodnosti sveta, svoj sanjav svet, in ga 

posredujte na nocknjige@gmail.com.«  

Več na spletni strani: https://2021.nocknjige.si/ 

 

 

 

14.4. Vseslovenska pobuda podarjanja knjig ob svetovnem dnevu knjig 

Med 23. in 25. aprilom bo potekal tridnevni spletni knjižni sejem v obliki skupne spletne trgovine 

(sejemskavca.si), v kateri se bo več kot 50 slovenskih založnikov predstavljalo z več kot 500 knjigami s 

sejemski popusti. Spletni sejem knjig bo raznolik knjižni nabor prinesel v vsa slovenska mesta in vasi, tudi 

tiste brez knjigarn. Vabljeni, da se ga udeležite tudi vi. 

 

Vsak dan je dan za knjigo.  

Podarimo si jih ob svetovnem dnevu knjige! 

 

Sejem s kavča kot vseslovenski poziv k podarjanju knjig ob svetovnem dnevu knjige poteka na pobudo in v 

organizaciji pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature s številnimi partnerskimi organizacijami in 

občinami. 

 

 

 

 

 

mailto:nocknjige@gmail.com.
https://2021.nocknjige.si/
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14.5. Obvestilo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 

 

• Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je objavil Natečaj PLEŠEM PESEM -  
natečaj za poezijo na temo folklorne dejavnosti. Rok za prijavo je 3. april 2021. 

Dodatne informacije: Tjaša Ferenc Trampuš, tjasa.ferenc@jskd.si , 01/24-10-533, producentka za 

folklorno dejavnost pri JSKD. Več o natečaju na: https://www.jskd.si/folklorna-

dejavnost/natecaji_folklora/uvod_natecaji_folklora.htm 

 

• Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira 8. državno tematsko razstavo z naslovom VIDEZ 

TIPNEGA. Namen projekta je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih 

ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano 

temo ponujamo kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev. Vabimo k 

samostojnemu raziskovanju problematike, k udeležbi na razpisanih tematskih predavanjih in 

delavnicah ter nudimo strokovno podporo. Cilj projekta je spodbujanje, predstavitev in promocija 

kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti. 

Več na spletni strani: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

(jskd.si) 

Uvodna delavnica bo v četrtek, 8. aprila 2021, od 17. do 19. ure 

preko aplikacije ZOOM. 

Prijave na oi.ljutomer@jskd.si. Navedite podatek v katero OI 

JSKD spadate, da bomo poslali povezavo. Vaše prijave 

pričakujemo do srede, 7.4.2021. 

 

 

14.6. Letni nastop učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, dislocirani oddelek 

Razkrižje 
V torek, 23. marca 2021 ob 18. uri je bila preko spleta, na kanalu YouTube predvajana premiera letnega 

nastopa učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, dislocirani oddelek Razkrižje. Posnetek je dosegljiv 

na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=N-5-bAjNzB0 

 

                       
 

 

 

https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/natecaji_folklora/uvod_natecaji_folklora.htm
https://www.jskd.si/folklorna-dejavnost/natecaji_folklora/uvod_natecaji_folklora.htm
https://www.youtube.com/watch?v=N-5-bAjNzB0
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15. Okolje 

 
15.1.  Psi, ki se prosto gibljejo 

Izven domačega dvorišča, morate imeti psa na povodcu. Če opazite psa, ki se prosto giblje in veste, kdo je 

njegov lastnik, lahko podate prijavo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Uprava 

Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo 

in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota, Kocljeva 10, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov 

OU-MurskaSobota.UVHVVR@gov.si. Prijavi priložite fotografijo psa in navedite kdaj in kje je bil opažen ter 

ime, priimek in naslov lastnika. Inšpektor bo do lastnika psa ukrepal v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

15.2. Pasji iztrebki 

Vse več občanov se pritožuje, da sprehajalci psov ne pobirajo pasjih iztrebkov svojih psov, tako na javnih 

površinah, kot na privatnih zemljiščih občanov. Lastniki psov, ste za svojim psom dolžni nemudoma 

odstraniti iztrebek iz javnih površin (pločnikov, igrišč, bankin, sprehajalnih poti, turističnih točk,…) prav tako 

iz tujih zemljišč.  

Zavedajmo se, da poleg nas te površine uporablja še veliko drugih ljudi in da so iztrebki na poti in 

posameznih točkah, izjemno moteči. 

 

15.3. Kurjenje in odmetavanje odpadkov 

V naravnem ali bivalnem okolju, je ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne površine, prepovedano 

kurjenje in odmetavanje odpadkov. Uredba o odpadkih določa, da je potrebno odpadke oddati 

pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem. Nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti (v pečeh ali 

na prostem), puščati ali odmetavati v naravnem okolju. Nekateri občani se žal še vedno ne zavedajo 

posledic kurjenja gorljivih odpadkov za naše zdravje.   

 

15.4. VABILO NA LETOŠNJO ŽE 4. ČISTILNO AKCIJO 

V soboto, 17. aprila 2021, ob 9. uri,  bo že  4. čistilna akcija po vrsti v tem letu. Prijave zbiramo v občinski 

upravi na tel. št.: 041 878 448, do petka, 16.4.2021 do 12. ure. 

Posebej prosimo vse tiste občane, zlasti mlajše, ki ste spretni in vešči na vodi, da organiziramo čiščenje 

struge reke Ščavnice – Murice in to od Razkriškega mostu, do izliva Ščavnice v reko Muro. Naprošamo 

tudi vse tiste, ki razpolagate z ustreznimi čolni, da porežemo veje, ki visijo v samo vodno gladino, kjer se 

nabira vse mogoče. Vabimo tudi tiste, ki razpolagate s traktorji in ustrezno opremo, da iz reke potegnemo 

večja drevesa, kar je možno uporabiti za sekance.  

             


