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Uvod 
 

Županov uvod ob 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne 

Republike Slovenije ter 23. občinskem prazniku Občine Razkrižje 

 

Drage občanke in spoštovani občani – kljub oteženim pogojem, življenje in z njim 

pomembne aktivnosti, tečejo dalje. 

 

Letošnje leto, ko občani Občine Razkrižje obeležujemo svoj 23. občinski praznik, hkrati 

Slovenke in Slovenci slavimo 30 let samostojne države Slovenije. Naš občinski praznik je 

tesno povezan z osamosvojitveno vojno, saj temelji na obrambi naše, leta 1991 rojene 

samostojne države.  

Tako kot leta 1991, bomo tudi tokrat v čast državi in domovini ponovno zakurili kres in se 

družili ob drugih priložnostih skupaj s tistimi, s katerimi smo skupaj branili svojo 

samostojnost tudi pri nas, po naših vaseh.  

Minulo leto in del letošnjega, je v zadnjih 30. letih bilo leto novih, težkih preizkušenj. Tudi 

mi v Občini Razkrižje smo veliko naporov vložili v to, da številni ukrepi v premagovanju 

pandemije, niso ustavili življenja, ki je za obmejne prebivalce na obeh straneh meje bilo 

še posebej oteženo. Lahko izrazimo zadovoljstvo, da smo s pristojnimi državnimi organi 

na obeh straneh slovensko – hrvaške meje, vse tiste težave in stiske ljudi, ki so 

življenjskega pomena, uspešno reševali - tudi dvolastnikom omogočili, da pri prehajanju 

državne meje,  niso imeli večjih težav. 

Kljub oteženemu delu pa smo uspešno uresničili tudi nekatere večje in manjše projekte, 

med njimi je gotovo potrebno omeniti naslednje naloge: uresničitev obnove občinske 

javne poti na meji med občinama Razkrižje in Ljutomer, to je ceste Veščica – Globoka. V  

drugi polovici lanskega leta smo s pomočjo državnih sredstev uspeli obnoviti šest odsekov 
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občinskih poti iz naslova varovanja državne meje. V letu 2020 je v celoti uresničen projekt 

Most, v okviru katerega je s kostanjevim lesom sanirana plazovita škarpa poti do mostu, 

izvedena ekoremediacija dela Ščavnice in urejeni gibalno didaktični pripomočki Eko Tura 

v Centru Zavirje.  V  spodbujanju pridelovalcev domače hrane je v lanskem letu  bil 

uresničen del projekta Lokalna Eko Zdrava tržnica Občine Razkrižje, katere del poskusno 

že deluje, končna uresničitev celotnega projekta  pa bo v tem letu.  V letu  2020 je na 

šestih lokacijah po občini vzpostavljeno omrežje  WiFi4EU s tem, da imamo v občini 100 

% uresničeno širokopasovno optično omrežje, vse do državne meje, kar se je še kot 

posebej pomembno pokazalo v času šolanja otrok na daljavo, vsi otroci v Sloveniji teh 

možnosti v mnogo razvitejših krajih, niso imeli. V teku so aktivnosti za uresničitev projekta 

»Vračanje h koreninam« na območju Šprinca. V polnem teku pa so priprave na uresničitev 

nekaterih večjih projektov, eden od teh je gotovo uresničitev obmejnih cest po 

interventnem zakonu o arbitraži. 

Kljub temu, da življenje še ni v celoti steklo po normalnih tirih, vam vsem občankam in 

občanom, državljankam in državljanom, ob  23. občinskem prazniku Občine Razkrižje, 

ob dnevu državnosti in 30. obletnici samostojne države, iskreno čestitam. SREČNO 

SLOVENIJA. 
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1. Pomembna delovna srečanja 
 
1.1. Nadaljujejo se aktivnosti usklajevanja projektov za izvedbo del na 

obmejnih cestah v Občini Razkrižje - pomembno srečanje s predstavniki 

Direkcije RS za infrastrukturo, recenzentom, projektanti in vodstvom Občine 

Razkrižje 
 

26. maja 2021, smo na sedežu Občine Razkrižje opravili pomemben usklajevalni sestanek v zvezi s t.i. 

arbitražnimi cestami. 

Na sestanku so bili navzoči predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, pooblaščeni recenzent, ki v imenu 

direkcije strokovno pregleduje projekte in izbrani projektanti, ki izdelujejo projektno dokumentacijo, na 

podlagi predhodno, na direkciji potrjenih enajstih projektnih nalog, enajstih odsekov cest. 

Na delovnem sestanku je šlo predvsem za strokovna vprašanja med recenzentom in projektanti, 

opravljen pa je bil tudi ogled na terenu, kjer so odpravljene nekatere strokovne dileme o sami izvedbi 

na posameznem odseku ceste. 

Ker se vse ceste dotikajo državne meje, ali na delih nekaterih cest meja poteka po cesti, se zaradi 

nedorečenosti državne meje, na meddržavni ravni še vedno lahko kaj zaplete, kar pa bi bila največja 

škoda za ljudi, ki živimo na obeh straneh slovenko-hrvaške meje.  

Na terenu smo se podrobneje posvetili cesti Razkrižje – Razkriški breg – Banfi (cesta mimo pokopališča), 

kjer je tik ob sami meji, na hrvaški strani tudi plazišče in v dolino iz hrvaške strani pritečejo velike količine 

meteorne vode. Na hrvaški strani bodo plaz začeli sanirati v kratkem.   

Na sestanku je recenzent predlagal, da se za most čez Ščavnico na Veščici (pri Novakovih), projekt 

spremeni iz mostu za enosmerni, v most za dvosmerni promet. Dan za tem so se že opravile dodatne 

vrtine za raziskavo terena, zato je bil most nekaj časa zaprt. 

S strani občine smo odgovorne na DRSI, recenzenta in projektante prosili, da se čim prej uskladijo in da 

do realizacije ureditve obmejnih cest čim prej pride. Naš predlog je, da se z ureditvijo začnejo tiste ceste, 

kjer bo dokumentacija usklajena, da se ne čaka na vseh 11 odsekov.  

Izkušnje nam namreč govorijo, da kadar so aktivnosti odvisne od države, je tu veliko poti, ki se zdijo 

včasih zapletene, kadar pa gre za vprašanje posegov ob in na meji, v igri pa sta dve državi, so stvari še 

težje. Občane prosimo za potrpljenje,  vsi, ki smo za to odgovorni vlagamo maksimalne napore, da se 

naloge čim prej uresničijo in da se namesto korekcije državne meje, s cestno povezanostjo, življenjski 

pogoji ljudi, ki živijo ob meji, izboljšajo. 

Hkrati pa z Direkcijo RS za infrastrukturo potekajo aktivnosti v usklajevanju projektov za izvedbo za 

razkriško križišče in severni del Razkrižja. Trenutno aktivnosti potekajo z vključitvijo ostale infrastrukture, 
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zlasti kanalizacijskega omrežja, da se bodo na kanalizacijo lahko priključile hiše ob križišču na desni strani 

Ščavnice, dolvodno od mostu.  

  

 
1.2. Delovni obisk poslanke v Državnem zboru RS Mojce Žnidarič 
 

V ponedeljek, 19. aprila 2021 (že po izdaji prejšnjega informatorja), je Občino Razkrižje obiskala poslanka 

v Državnem zboru RS, ga.  Mojca Žnidarič. Sprejel jo je župan. 

Namen obiska je bil prisluhniti, kaj in kje bi bilo treba spremeniti, katere so strateške aktivnosti občine 

in kakšna so pričakovanja od države zlasti tam, kjer so  sporazumi in dogovori že podpisani pa se stvari 

vseeno še predolgo vlečejo. Župan ji je predstavil tudi nekaj konkretnih predlogov za razmislek, o slabih 

zakonskih rešitvah na določenih področjih. 

Poslanko Žnidaričevo smo v Občini Razkrižje sprejeli s spoštovanjem, kajti le redko se zgodi, da obišče 

občino poslanec iz druge regije. 
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1.3. V okviru delovnega obiska v Prlekiji, je 11. junija 2021 v Veržeju potekalo 

srečanje županov iz območja UE Ljutomer z ministrom za javno upravo 

Boštjanom Koritnikom 
 

Ker Ministrstvo za javno upravo pokriva dobršen del področja delovanja občin, je beseda tekla o mnogih 

aktualnih temah, tudi o ustanavljanju pokrajin, digitalizaciji delovanja občinskih uprav, o možnostih 

volitev po spletu in drugih temah. 

Župan Občine Razkrižje je ministru predstavil predvsem naslednja področja: 

- Seznanil ga je z aktivnostmi povezanimi z uresničitvijo t. i. arbitražnih cest in da se zavzame za 

to, da se postopki pospešijo. 

- Iz področja čezmejnega sodelovanja je izpostavil slab primer uresničevanja turističnih con, ko jih 

je Slovenija najprej odobrila, tudi Turistično cono Razkrižje – Štrigova, po uveljavitvi 

schengenskega pravnega reda na meji, pa ni prišlo do uresničitve že odobrenih turistični con, ker 

te naj ne bi bile usklajene s schengenskim pravnim redom.  

- Slab primer v iskanju pristojnega ministrstva za izdajo soglasja o priključitvi območja Štrigove na 

čistilno napravo Gibina, ko je zaradi zavlačevanja slovenske strani, hrvaška stran od projekta 

odstopila. 

- Primer  slabe koordinacije med posameznimi ministrstvi glede obnove ceste skozi območje 

Mejnega prehoda Gibina, saj prav Ministrstvo za javno upravo ni našlo rešitve z Ministrstvom za 

infrastrukturo, ko se je obnavljala cesta do MP Gibina. Do 1. 6. 2021 je upravljalec mejnega 

prehoda bilo Ministrstvo za javno upravo, od 1. 6. 2021 dalje pa bo to Ministrstvo za notranje 

zadeve.  

Pri tem je opozoril, da ugotovljene slabosti izvirajo iz obdobja prejšnjih vlad.  

Ministra je spremljala poslanka ga. Mojca Žnidarič. Minister je prizadevanja občine podprl in izrazil 

pripravljenost pomagati kolikor je v njegovi pristojnosti. 
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2. Sodelovanje 
 

2.1. Primer dobre prakse o sodelovanju med občinami 

 
Kot smo že poročali, je Občina Razkrižje v lanskem letu uspešno uresničila izvedbo temeljite obnove dela 

občinske javne ceste na meji med občinama Razkrižje in Ljutomer, na območju Veščice in Globoke, 

vključno z rešitvijo meteorne kanalizacije. Občina je za celoten projekt z zemljišči, projektno 

dokumentacijo in samo izvedbo, namenila več, kot je prvotno načrtovala. Vrednost razkriškega dela 

projekta ja znašala 140.000 €.  

 

Tisto kar pa je za pozdraviti in to moramo izpostaviti, kljub dolgemu usklajevanju o skupni rešitvi te ceste 

med obema občinama, ko je Občina Razkrižje uresničevala svoj del naloge, ni prišlo do skupne realizacije 

celotnega mejnega dela cesta v lanskem letu, je preostanek odseka te ceste pred kratkim Občina 

Ljutomer uresničila. 

 

To kaže, da se vendarle včasih da kaj napraviti skupaj za dobro ljudi, ne glede na to na kateri strani 

občinske meje živijo.  

 

  
 

 

2.2. Aktivnosti za izvedbo komasacij in agromelioracij 
 

V mesecu maju 2021 sta bila opravljena še dva sestanka, povezana z aktivnostmi predvidenih komasacij 

in agromelioracij na območju katastrskih občin: GIBINA, RAZKRIŽJE IN VEŠČICA.  

Odločitev za uresničitev tega posega na področju razdrobljenih kmetijskih zemljišče je izključno v rokah 

lastnikov zemlje, ali bodo izkoristili priložnost, dokler so za te posege še zagotovljena sredstva države.  

Občinska uprava z županom je z že dosedanjimi postopki imela veliko dela, zato je potreben še en 

razmislek ali so ti posegi za lastnike kmetijskih površin koristni ali ne. Predlagamo, da se o tem ljudje – 
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lastniki zemlje pogovarjate, da ne bi čez leta kdo dejal, kako to, da nismo izkoristili te priložnosti, ko nam 

je za te namene država sredstva nudila, takrat v  prihodnosti pa lahko teh sredstev več ne bo. 

V upravi in organih občine v predlagane posege ne silimo nikogar, želeli smo dati le priložnost, da se ti 

posegi v dobro lastnikov izvedejo, saj je sedaj preveč neurejenih poljskih poti, melioracijskih jarkov in 

navsezadnje velika razdrobljenost z velikim številom majhnih parcel. Vse to bi se na lep način uredilo. 

  

Lastniki zemljišč, še imate možnost, da na krajevnem uradu ali na upravni enoti podpišete izjavo, da se 

z izvedbo komasacij in agromelioracij strinjate. Kajti uspeh izvedbe je sedaj v celoti v vaših rokah. 

 

   
 

 

 

3. Zdravje 
 
3.1. Pomemben dogodek ob pričetku Evropskega tedna boja proti 
raku 
 

V Občini Razkrižje smo 25. maja 2021 ob pričetku Evropskega tedna boja proti raku izvedli dogodek v 

sodelovanju z Javnim zavodom Zdravstvenim domom Ljutomer, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje 

OE Murska Sobota, Zvezo slovenskih društev za boj proti raku, Pomurskim društvom za boj proti raku in 

Zasebno ambulanto družinske medicine Razkrižje. 

 

Glavni namen je bil ozaveščanje ljudi: 

• o pomenu vključevanja občank in občanov v program SVIT (zgodnje odkrivanje raka na danki in 

debelem črevesu), 

• cepljenju proti COVID – 19, 

• o zdravem načinu življenja in skrbi za lastno zdravje.  

 

Začeli pa smo z minuto za zdravje. 

 

O posameznih tematskih sklopih pa so spregovorili: 
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• Uvod sta podala župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič  in direktor Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Ljutomer Boštjan Pihlar. 

• O pomenu vključevanja v SVIT program sta spregovorili Renata Škrget iz ZD Ljutomer in Teodora 

Petraš iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota. 

• O pomenu cepljenja proti COVID -19 sta spregovorili Teodora Petraš, ki je hkrati epidemiologinja 

na NIJZ OE Murska Sobota in Renata Škrget iz ZD Ljutomer. 

• O pomenu zdravega načina življenja je spregovorila prim. mag. Branislava Belović, dr. med, kot 

predstavnica Zveze slovenskih društev za boj proti raku in aktualna predsednica Pomurskega 

društva za boj proti raku.  

 

V razpravi z vprašanji so sodelovali tudi zbrani občani in lokalni zdravnik.  

 

Na podlagi slišanega in razprave so bila sprejeta priporočila:  

• Da se v čim večjem številu ODZOVEMO v programu SVIT, ker bomo tako največ storili zase. 

• Da se po tehtnem premisleku vendarle odločimo za cepljenje, da se nam stvari ne bi obrnile 

drugače, v primeru okužbe, kajti te se lahko ponovno povečajo jeseni in pozimi. 

• Da se sami čuvamo, kolikor se le da, da se čuvamo okužb, z upoštevanjem tistih osnovnih 

ravnanj, nošenjem maske, higieni, distanci itd. 

• Da tudi sicer skrbimo za zdrav način življenja, ki je v primerni prehrani in predvsem gibanju. 

 

Ob koncu je prim. mag. Branislava Belović Občini Razkrižje, v imenu Pomurskega društva za boj proti 

raku, podelila Plaketo dr. Štefana Gruškovnjaka za večletne aktivnosti na področju zdravja, za katerega 

si prizadeva vodstvo občine skupaj z občani. 

 

Medicinsko osebje ZD Ljutomer pa je vsem zainteresiranim izvedlo meritve krvnega tlaka. Na voljo je 

bilo tudi veliko koristnih napotkov za zdrav življenjski slog. 
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3.2. Urnik izvajanja testiranj na COVID-19 v Zdravstvenem domu 
Ljutomer 

 

PONEDELJEK OD 14.00 – 16.00 MNOŽIČNO TESTIRANJE ZA VSO SPLOŠNO 

POPULACIJO – BREZPLAČNO S KARTICO ZZZS 

TOREK OD 14.00 – 16.00 STORITVENA DEJAVNOST -VSI, KI NUDIJO SVOJE 

STORITVE: TRGOVCI, FRIZERJI, KOZMETIČARJI, 

ostali S.P.-ji,…BREZPLAČNO S KARTICO ZZZS 
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OBVESTILO! 

OD 22.06.2021 SE TESTIRANJE OB TORKIH NE 

BO VEČ IZVAJALO – PRESTAVLJAMO GA NA 

PETKE 

SREDA OD 12.00 – 14.00 STORITVENA DEJAVNOST -VSI KI NUDIJO SVOJE 

STORITVE:TRGOVCI, FRIZERJI, KOZMETIČARJI, 

ostali S.P.-ji,… BREZPLAČNO S KARTICO ZZZS 

ČETRTEK OD 14.00 – 16.00 MNOŽIČNO TESTIRANJE ZA VSO SPLOŠNO 

POPULACIJO – BREZPLAČNO S KARTICO ZZZS 

PETEK –  12.00 – 14.30 STORITVENA DEJAVNOST -VSI, KI NUDIJO SVOJE 

STORITVE: TRGOVCI, FRIZERJI, KOZMETIČARJI, 

ostali S.P.-ji,…BREZPLAČNO S KARTICO ZZZS 

SOBOTA OD 8.00 – 10.00 SAMOPLAČNIŠKI HAGT  IN PCR TESTI 

PONEDELJEK – PETEK 9.30 – 10.00 PCR TESTI -  BOLNI, PO NAPOTILU OSEBNEGA 

ZDRAVNIKA. PO PREDHODNEM NAROČILU TUDI 

SAMOPLAČNIŠKO. 

Spoštovani – sporočamo, da testiranj 25. 06. 2021 (praznik) ne bomo izvajali. Testiranje lahko opravite 

v četrtek  - brezplačno ali v soboto - samoplačniško po predhodni najavi v covid ambulanti, v nujnih 

primerih tudi nenaročeni do 9.30 ure. V soboto se izvajajo samoplačniški testi. 

Vse dni je možno dobiti potrdilo - zanj zaprosite na samem mestu odvzema brisa. 

Za informacije glede izvedbe brisov in izdaje potrdil pokličete na telefonsko številko (02) 585 14 09 in 

sicer od ponedeljka do petka med 7.30 in 13.15 in v soboto od 7.30 do 10.00 ure. 

 

 

3.3. V mesecu maju je bil delovni sestanek med vodstvi Občine 
Razkrižje in Zdravstvenega doma Ljutomer 
 

Sestanek je bil v prostorih ZD Ljutomer, na njem pa so prisostvovali: 

• S strani ZD Ljutomer - direktor Boštjan Pihlar, strokovna direktorica ZD Jasmina Kolar in vodja 

pravne službe pri ZD Rok Erhatič. 

• S strani Občine Razkrižje - vodja uprave občine Monika Holc, podžupan Denis Baumgartner in 

župan Stanko Ivanušič. 

Tema pogovora je bila pokritost območja javne zdravstvene mreže na območju ZD Ljutomer. Pri tem 

je bil dogovorjen skupen nastop do boljše pokritosti tudi na področju zobozdravstva, kar je še poseben 

interes Občine Razkrižje, kjer opremljena ordinacija v ZP Razkrižje čaka na zobozdravnika. Občina v tej 

zvezi vodi zahtevane postopke. Z vodstvom ZD Ljutomer je dogovorjen skupen nastop do pristojnih 

odločevalcev, da se za potrebe celotnega območja zagotovi zadosti zobozdravnikov in da se eden od 

timov zagotovi za potrebe ZP Razkrižje.  
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Predstavnikom Občine Razkrižje je direktor ZD predstavil potek investicije nadgradnje nujne medicinske 

pomoči, ki poteka po načrtu, kar tudi Občina Razkrižje podpira. 

 

  
 
 
 

4. V uresničevanju so projekti, ki so se začeli v 
letu 2020 in se nadaljujejo v letu 2021  
 
4.1. Lokana Eko Zdrava Tržnica 
 
Eden od takšnih projektov je v lanskem letu delno uresničen projekt  Lokalna  Eko Zdrava Tržnica Občine 

Razkrižje, katere del poskusno že deluje. To je konkreten prispevek občine k spodbujanju domačih 

predelovalcev hrane.  Končna uresničitev celotnega projekta  bo v tem letu.  Vrednost projekta je 

150.000 €. Zagotovljen je del evropskih sredstev v okviru LAS Prlekija, pretežni del, dve tretjini pa lastnih 

sredstev občine.   

 

 
4.2. Vračanje h koreninam 
 
V teku so aktivnosti za uresničitev projekta »Vračanje h koreninam« na območju Šprinca, ki se izvaja s 

pomočjo evropskih sredstev v okviru LAS Prlekija. V projekt so vključeni tudi kompleksi kmetijskih 

površin in objektov s katerimi na tem območju razpolaga občina. V projekt so vključeni tudi drugi 

partnerji. Z realizacijo projekta smo začeli v tem letu, vreden je 120.000 €, zaključen pa bo v letu 2022. 

Razmerje v sofinanciranju je ena tretjina evropskih sredstva in dve tretjini lastnih sredstev občine. 
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4.3. Še nekaj aktualnih projektov, ki so v teku 

Smo partnerska občina v projektu Green Line, ki je čezmejni projekt v Sloveniji in na Madžarskem, v tem 

občina poleg drugega pridobi nov Lokalni energetski koncept. 

Sodelujemo v programu  PRIMOKIZ. Ključni cilj tega programa je celostno povezati institucije na vseh 

ravneh za skupno delovanje na področju dela z otroki do 7. leta starosti in njihovimi družinami. 

Oblikovan je lokalni akcijski tim, ki šteje 10 oseb iz različnih področij, ta trenutno pregleduje in analizira 

obstoječe programe podpore. Končni rezultat projekta je strategija razvoja predmetnega področja z 

ukrepi, ki so za območje Občine Razkrižje potrebni in uresničljivi, npr. izdaja informativnega lista z 

navodili za starše o njihovih družinskih pravicah, možnosti pridobivanja stanovanj za mlade družine, ki 

ga bo v svoje programe implementirala občina ipd. 

Sodelujemo v projektu  Europe Goes Local v okviru programa Erasmus+, v sklopu katerega je cilj 

usposobiti ljudi za delo z mladimi in priprava strateških dokumentov za mladino. 

Občina je poleg znaka Slovenija Green, v letu 2021 postala uporabnik znaka  Green&Safe, sodelujemo 

tudi v projektu Vodilna destinacija Pomurje. 

Z majem 2021 smo vključeni v pobudo za prenos dobre prakse URBACT – Platforma za NVO, kar pomeni 

vpeljava dobre prakse vključevanja nevladnih organizacij  v delo občine, ki je že vpeljana v Občini Idrija. 

V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 se vključujemo v pregledovalnik Lokalni semafor podnebnih 

aktivnosti. Gre za zbiranje podatkov podnebnih aktivnosti v občini. 

Smo vključeni v projektne aktivnosti za finančno perspektivo 2021 – 2027. 

Nekatere od navedenih nalog nam kot majhni upravi vzamejo veliko časa, rezultati pa so vidni šele 

čez nekaj časa. Te aktivnosti smo omenili z namenom seznanitve občanov, da delamo na širšem 

področju, kot si to včasih kdo misli. 

 

 
5. Pomembni akti občne 
 

5.1. Dopolnjevanje občinskega prostorskega načrta (OPN) 
 

Občinski svet je Občinski prostorski načrt Občine Razkrižje (OPN), sprejel 17.6.2015, objavljen je bil v 

uradnem listu dne 14.7.2015 (Ur. l. RS, št. 51/2015).  

Z OPN je Občina Razkrižje v njegovem strateškem delu določila strategijo prostorskega razvoja celotne 

občine, na podlagi katere je bila med drugim v izvedbenem delu OPN določena tudi namenska raba 

prostora, v okviru le-te tudi nova stavbna zemljišča.  
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V zaključni fazi sprejema OPN je Občina prejela nove pobude s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih 

oseb, ki pa jih v procesu priprave OPN ni bilo mogoče upoštevati. Prav tako so se pojavile po uveljavitvi 

OPN razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.  

 

Zato je občina že leta 2016 pristopila k prvim spremembam in dopolnitvam OPN (v nadaljevanju: SD OPN 

1) s Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Razkrižje, ki je bil objavljen v uradnem listu dne 11.4.2016 (Ur.l. RS, št. 27/2016). S SD OPN 1 smo želeli 

v prostor umestiti predvsem nove individualne pobude ter občinski pobudi glede razvoja športno 

rekreacijskih površin Zavirje in broda na Muri. Individualne pobude so se nanašale na širitev stavbnih 

zemljišč za stanovanjsko gradnjo, uskladitve z dejanskim stanjem, zmanjšanje stavbnih zemljišč na 

območjih nezazidanih stavbnih zemljišč, na posamezne korekcije odloka in podobno. 

 

Zaradi posegov na potencialna območja poplav, je bilo v postopku SD OPN 1 potrebno izdelati ustrezne 

hidrološko-hidravlične študije (HHŠ). Vendar pa nam ni uspelo pridobiti pozitivnega mnenja nosilca s 

področja varstva pred poplavami, ki se s HHŠ ne strinja v delu, ki se nanaša na uporabo vhodnih 

podatkov. Težava izhaja iz lege Občine Razkrižje v porečju Mure, kjer se nahaja tudi pritok Ščavnica. Gre 

za obsežno porečje, kjer se individualni pristop občine k odsekom vodotokov, ki potekajo skozi njeno 

območje, ni izkazal kot ustrezen. Potrebna je namreč celovitost obravnave tako Mure kot njenih pritokov 

gorvodno, kar pa presega kapacitete občine. Zato želimo v okviru regije pristopiti k celoviti obravnavi 

Mure s pritoki na način, da se sprejmejo odločitve na nivoju regije, opravijo menjajoče HHŠ za širše 

območje in pripravi časovni načrt priprave in izvedbe protipoplavnih ukrepov. Parcialno reševanje 

posameznih območij poplavljanja znotraj Občine Razkrižje in tudi drugih občin, ki so jo v dosedanjem 

obdobju občinam nalagali državni organi,  se namreč ni izkazal kot uspešno, zato se je postopek SD OPN 

1 »ustavil« v fazi dopolnjenega osnutka. Občina Razkrižje bo s postopkom SD OPN 1 nadaljevala, čim bo 

dosegla uspešno rešitev glede potrditve že izdelanih HHŠ ali drugačnih rešitev v okviru regije oz. države. 

 

Na nedavnem sestanku na Združenju Občin Slovenije je minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak 

priznal, da je celovita izdelava protipoplavnih študij naloga države, zaveza o tem je pred leti v Državnem 

zboru RS že bila sprejeta, a žal nikoli uresničena. Nalaganja teh bremen na vsako občino posebej, je 

neodgovorno otepanje nalog države. Tako, da je pričakovati, da bodo do teh postopkov državni organi 

v prihodnje imeli več posluha. 

  

Ker gre za kompleksno težavo, ki je v treh letih kljub prizadevanjem nismo uspeli razrešiti, smo sprejeli  

odločitev, da pričnemo z novim postopom (drugih) sprememb in dopolnitev OPN (v nadaljevanju: SD 

OPN 2). 

 

V SD OPN 2 je občina: 

- uvrstila pobude, ki so bile že predmet SD OPN 1 in se ne nahajajo na potencialnih območjih 

poplav, ki jih nakazuje simulacija DRSV in 

- uvrstila nove pobude, ki jih je občina prejela v času od 2016 dalje. 
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S SD OPN 2 tako želi občina uresničiti interes za gradnjo na območjih, ki se nahajajo izven potencialnih 

poplav, pa pobudniki zaradi usklajevanja HHŠ že več let čakajo na sprejem SD OPN 1. Poleg tega je občina 

od pričetka SD OPN 1 prejela številne nove pobude, ki jih v SD OPN 1 ni več mogla uvrstiti, ker je bil 

osnutek izdelan že februarja 2017.   

 

Občina Razkrižje je k SD OPN 2 pristopila na podlagi 108. člena ZUreP-2 s pripravo izhodišč.  Osnutek 

izhodišč je bil objavljen na spletni strani Občine Razkrižje v času od 31.5.2021 do 10.6.2021. V tem času 

je bila dana možnost  nosilcem urejanja prostora (31) in zainteresirani javnosti, da podajo morebitne 

pripombe na izhodišča. 

Ob upoštevanju pripomb, župan izda sklep, s katerem se  nadaljuje postopek SD OPN 2. 

 

 

5.2. Zaključni račun proračuna 2020 

 
Občinski svet Občine Razkrižje bo na dan izdaje informatorja,  na 15. redni seji dne 15. 6. 2021 

obravnaval  ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RAZKRIŽJE ZA LETO 2020.  

 

Prihodki po zaključnem računu za leto 2020 so realizirani v višini 1.213.460,92 €. 

Struktura prihodkov je naslednja: 

- davčni prihodki 885.385,81 €   oz.   73% vseh prihodkov, 

- nedavčni prihodki 143.602,59 € oz. 11,8% vseh prihodkov, 

- kapitalski prihodki 11,48 €, 

- transferni prihodki 184.461,04 €   oz.   7,2%  vseh prihodkov (prejeta sredstva iz 

državnega proračuna iz sredstev EU za naslednje projekte: sredstva za projekt MOST 

34.702 €, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-MNZ migranti 77.842 €, 

dodatna sredstva za investicije 37.516 €,…). 
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Odhodki po zaključnem računu za leto 2020 so realizirani v višini 1.126.054,60 €, 

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

- tekoči odhodki 278.723,56 €   oz.  24,8% vseh odhodkov  

- tekoči transferi 546.188,49 €   oz.  48,5% vseh odhodkov  

- investicijski odhodki  285.785,78 €   oz.  25,4% vseh odhodkov. Največ sredstev se je namenilo za 

naslednje projekte: MOST  v višini 127.603 €, obnova OJP 724921 Veščica  (Tigeli) v višini 72.397 €, 

ureditev občinskih cest ob meji s Hrvaško v višini 15.809 €, investicijsko vzdrževanje kanalizacija  v višini 

12.067 €, Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C v višini 9.853 €, Lokalna Eko Zdrava Tržnica v višini 

7.891 €, vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma 5.912 € 

-  investicijski transferi 15.356,77 €   oz.  1,3% vseh odhodkov. 

 
 

 

Občina se  je  v letu 2020 zadolžila v višini 18.758,00 € (povratna sredstva po 23. členu ZFO). 

Plačala je tudi  glavnice za kredite  Javnemu skladu iz Ribnice (Banka Koper in Factor banka) in SID 

Banki  ter  povratnih sredstev po 23. členu ZFO v skupni višini 75.083,00 €. 

 

 

 

5.3. Proračun 2022 
 

Občinski svet Občine Razkrižje bo na dan izdaje informatorja, na 15. redni seji dne 15. 6. 2021 že v drugi 

obravnavi razpravljal o PRORAČUNU OBČINE RAZKRIŽJE ZA LETO 2022.  

 

Prihodki proračuna za leto 2022 so planirani v višini 2.057.391,29 €. 

Struktura prihodkov je naslednja: 

-davčni prihodki 894.824,00 €   oz.  43,5% vseh prihodkov, 

-nedavčni prihodki 149.200,00 € oz. 7,2 % vseh prihodkov, 

-kapitalski prihodki 30.000,00 €   oz. 1,5 % vseh prihodkov, 

-transferni prihodki 983.367,29 €   oz.  47,8 % vseh prihodkov (prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev EU za naslednje projekte: Ureditev vaškega jedra Šafarsko, Vračanje h koreninam, Digitalna 

transformacija občine, Vaško jedro Šprinc-Kopriva, Kolesarske poti po Občini Razkrižje, Okusi Prlekije, 
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Pametno z viri bogato Pomurje, Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje, Brod na Gibini, Gramozne 

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

 

 

 
 

Odhodki proračuna  za leto 2022 so planirani v višini 2.285.774,29 €. 

 

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

- tekoči odhodki 313.151,29 €   oz.  13,7 % vseh odhodkov,  

- tekoči transferi 593.174,67 €   oz.  26 % vseh odhodkov, 

- investicijski odhodki  1.362.448,33 €   oz.  59,6 % vseh odhodkov (največ sredstev se bo namenilo za 

naslednje projekte: Center Zavirje, Gramozne jame, Čezmejno reševanje hudourniških vod,  Kanalizacija 

4. del, Energetska sanacija stavb Občine Razkrižje, Ureditev vaškega jedra Šafarsko, Vračanje h 

koreninam, Brod na Muri, Ureditev vaškega jedra Šprinc),  

-  investicijski transferi 17.000,00 €   oz.  0,7 % vseh odhodkov. 

 

 
 

Občina planira v letu 2022 zadolževanje v višini 238.560,00 € 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 €. 

44%

7%

1%

48%

Predlog PRORAČUNA  2022-prihodki

* davčni prihodki

* nedavčni prihodki

* kapitalski prihodki

* transferni prihodki
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6. Prometna varnost 
 

6.1. Ilegalni prevozi čez državno mejo ogrožajo tudi prometno 
varnost na lokalnih cestah 
 
V Policijski upravi Murska Sobota in Policijski postaji Ljutomer se zavedajo, da je za uspešno varovanje 

državne meje in preprečevanje nezakonitih prehajanj in organiziranemu tihotapljenju ljudi čez mejo, 

nujno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in obmejnimi prebivalci. V teh dneh smo se srečali na 

pomembnem delovnem sestanku v Občini Razkrižje in si ogledali obmejno območje. 

Območje Občine Razkrižje je zaradi svoje geografske lege, ki je med reko Muro, vznožjem vzhodnih 

obronkov Slovenskih goric in državno mejo, v Pomurju najbolj izpostavljeno območje z begunsko 

problematiko, vse od leta 2015.  

V prvi polovici leta 2021 so zabeleženi nezakoniti in organizirani prevozi ilegalcev čez mejo, ki jih izvajajo 

posamezniki iz različnih evropskih in drugih držav. Nazadnje so zabeleženi primeri državljanov Velike 

Britanije, Belgije, Nizozemske in drugih. 

Pri tem pa ni samo problem v samih ilegalnih prevozih ljudi čez mejo, ampak po vratolomnih vožnjah 

teh voznikov, ki vozijo s 100 in več kilometri na uro po ozkih in nepreglednih ulicah. V tistem trenutku 

so ogroženi vsi, ki se znajdejo na cesti, tudi ljudje, ki so v vozilih. Domačini vedo povedati, da so že večkrat 

imeli srečo, da so se izognili trčenju. Tisto kar je še posebej zaskrbljujoče pa je, da na teh obmejnih 

območjih potekajo tudi šolske poti in so na cesti naši otroci. Zato se bomo tudi v občini vključili v 

aktivnosti in dejanja, da take nezakonite in nevarne prehode z vsemi zakonitimi sredstvi odločno 

preprečimo. 

Glede na razmere, smo se s predstavniki policije dogovorili o skupnih ukrepih. En del, kot upravljalec 

občinskih cest, bo k doseganju varnosti, zagotovila tudi občina. O teh ukrepih smo obvestili obmejne 

prebivalce, ki ukrepe v smislu povečane varnosti v celoti podpirajo. 

Zagotavljamo, da bomo s skupnimi močmi te ilegalne prehode omejili , kajti tudi poštenim državljanom 

je dovolj teh zaskrbljujočih dejanj organiziranih posameznikov. Tu smo mi doma, tu je naša domovina in 

smo se tem nezakonitim dejanjem pripravljeni odločno zoperstaviti. 
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6.2. V Občini Razkrižje smo namestili tretji prikazovalnik hitrosti 
 

V aprilu 2021, je bil na odseku ceste R3 – 726/1322 Črenšovci - Razkrižje pri vhodu v naselje Razkrižje, 

postavljen nov dvobarvni prikazovalnik hitrosti z »všečkom«, ki ga je občina na letošnjem razpisu 

podjetja Sipronika d.o.o. v sklopu projekta »Skupaj umirjamo promet 2021« prejela sofinanciranega s 

strani Zavarovalnice Triglav, d.d. z naslednjimi konfiguracijami: 

- vmesnik za povezavo na strežnik za oddaljeni dostop do podatkov, 

- komplet za solarno napajanje, 

- mini računalnik za prikaz statističnih podatkov na LCD monitorju ( v šoli/vrtcu),  

- enoletni dostop do spletnega portala VI-VOZITE za dostop do podatkov iz prikazovalnika in 

- enoletno daljinsko vzdrževanje. 

Skupna vrednost projekta je bila 4.520,00 €, kjer je Zavarovalnica Triglav sofinancirala nakup v vrednosti 

2.322,00 €, lasten delež Občine Razkrižje pa je bil 2.198,00 €. 

 

Prikazovalnik hitrosti je postavljen na območju, kjer je šolska pot in pot do upravnega središča občine, 

ni pa še urejenih hodnikov za pešce, površin za kolesarje,  javne razsvetljave,…   

Že v prvem tednu postavitve prikazovalnika se je delež prehitrih voznikov na tem odseku, kjer je hitrost 

omejena na 50 km/h, zmanjšal za 10 odstotkov (prej 59 %, potem 49 %). 

 

Opis sistema sofinanciranega v sklopu razpisa 

Pametni prikazovalniki hitrosti MHP50 sodijo v kategorijo prijaznih preventivnih ukrepov za izboljšanje 

varnosti v cestnem prometu. Prikazovalnik se namesti na nevarnem ali izpostavljenem odseku ob 

vozišču, kjer meri in prikazuje hitrosti mimovozečih vozil. Voznikom, ki spoštujejo predpisano omejitev 

hitrosti, izpiše njihovo hitrost v zeleni barvi in jih nagradi z "všečkom", prehitre pa opozori z izpisom v 

rdeči barvi in rdečim palcem obrnjenim navzdol. Pomembna funkcionalnost pametnih prikazovalnikov 

MHP50 je, da shranjujejo vse izmerjene hitrosti in jih sproti preko spletne povezave posredujejo 

nadzornemu strežniku, ki ga zagotavlja Sipronika.  

Ta tehnologija omogoča vzpostavitev sistema 3-PTC (3-Party Traffic Calming), kjer vplivamo na tri 

kategorije deležnikov v prometu: voznike, odgovorne za promet in pešce (učence) z namenom 

trajnostnega umirjanja prometa. 

 

Podatki iz prikazovalnikov, ki jih imamo trenutno nameščene v občini, so vidni na spletni stani občine.  

http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/. 

 

Z novo pridobitvijo so se na terenu podrobneje seznanili učenci 9. razreda Osnovne šole Janeza Kuharja 

Razkrižje, ki imajo nekoliko daljšo in manj varno šolsko pot in je zanje skrb za prometno varnost še toliko 

bolj pomembna. S tem je bil tudi simbolno prikazovalnik predan v uporabo. 

 

Vabimo vas, da z namenom obnavljanja znanja iz cestno prometnih predpisov rešite teste na portalu 

Zavarovalnice Triglav, d.d.  Vozimse.si  na spletni strani https://vozimse.si/cpp. 

http://www.razkrizje.si/prikazovalnik-hitrosti-v-obcini-razkrizje/
https://vozimse.si/cpp
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6.3. Označitev postajališč šolskih prevozov - 

BUSKO postaje  
Z namenom označitve postajališč šolskih prevozov na občinskih javnih 

poteh, smo nabavili in namestili prometne signalizacije novih dizajnov, 

ki so v skladu s smernicami Direkcije RS za infrastrukturo.  

 

 

6.4. Za prometno varnost lahko ogromno prispeva tudi vsak lastnik 

zemljišča ob cesti 
 

Veje in drugo rastje, ki se 

nahaja preblizu ceste izjemno 

poslabša prometno varnost, 

saj onemogoča preglednost 

udeležencem v prometu in 

otežuje vožnjo višjim 

vozilom. Zato vas vse 

občanke in občane 

naprošamo, da poskrbite za 

obrezovanje vej ob cestah in 

tudi ob pločnikih, kjer pa je to 

pomembno predvsem zaradi 

svetilnosti javne razsvetljave. 
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7. Aktivnosti v Knjižnici in čitalnici Razkrižje 

7.1. Bralna značka za odrasle 

V aprilu se je zaključil projekt Bralna značka za odrasle 2020/2021, ki je to sezono zaradi posebnih 

okoliščin potekala v knjižničnem izposojevališču Splošne knjižnice Ljutomer na Razkrižju krajši čas kot 

običajno in sicer od decembra 2020 do aprila 2021. Projekt so uspešno zaključile 4 bralke, ki so bile 

povabljene na zaključno prireditev, katero je organizirala matična knjižnica, Splošna knjižnica Ljutomer 

10. junija 2021. Na dogodku je bila prisotna gostja Lidija Kos, prof. francoščine in umetnostne zgodovine 

na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, ki je predstavila svojo zbirko pesmi in razmišljanj z naslovom 

Izzivi sodobnega človeka. Program pa je popestrila glasbena skupina Veselja. 

  

  

                                                                                                    

 

 

 

                                              

  

Ob občinskem prazniku Občine Razkrižje, Splošna knjižnica Ljutomer vsem, ki bi se 

želeli na novo včlaniti, podarja brezplačno članstvo za eno leto. Včlanite se lahko                 

v Knjižnici in čitalnici Razkrižje v ponedeljek, 28. junija 2021 med 14. in 16. uro. 

 

 

Foto: Vanessa Tivadar Foto: Vanessa Tivadar 

Foto: Vanessa Tivadar 
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Že sedaj pa vam v branje ponujamo 18 kakovostnih knjižnih del, ki so izbrana v sklopu projekta Bralna 

značka za odrasle 2021/2022 in so vam na voljo za izposojo v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. Privoščite si 

jih lahko za dopustniško branje. 

Iz naslednjega seznama za uspešno opravljeno Bralno značko, preberete vsaj 5 knjig: 

1. Brenner Jamie: Dom za Penny 

2. Filipčič Emil: Nepočesane misli 

3. Gerritsen Tess: Igranje z ognjem 

4. Giordano Paolo: Raztrgajmo nebo 

5. Kesar Kamenko: Žena ima vedno prav 

6. Košuta Miroslav: Na zmajevih krilih 

7. Krien Daniela: Ljubezen v stiski 

8. Lenko Davorin: Psihoporn 

9. Levy Marc: Ona in on 

10. Miller Madeline: Kirka 

11. Moyes Jojo: Prodajalnica sanj 

12. Mustar Borut: On, kurba 

13. Möderndorfer Vinko: Čuvaj sna  
14. Osman Richard: Četrtkov klub za umore 

15. Ouariachi Jamal: Lakota 

16. Svit Brina: Nove definicije ljubezni 

17. Štih Ejti: Slike in zgodbe 

18. Zusak Markus: Fant, ki je postal most 

 

 

7.2. Razstava Svežina poti … 2020 

V okviru Likovne sekcije Silvo Prelog Ljutomer in v sodelovanju z OI JSKD Ljutomer, Občino Razkrižje in 

Turistično narodopisnim društvom Razkrižje, je lani septembra, pod mentorstvom magistre umetnosti 

akademske slikarke Katje Bednařik Sudec, bila izvedena performativna akcija Svežina poti … 2020, ki je 

simbolično nadomeščala tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Udeleženci omenjene akcije so želeli 

počastiti vse občanke in občane in vse, ki nas varujejo in vse, ki te kraje obožujejo. Se spomnili tudi vseh, 

ki so obmejni breg naredili za domačega in ga negovali že iz nam oddaljenih in tudi ne tako oddaljenih 

časov.  

Lepo urejeno ploščad prireditvenega prostora v Šprincu so udeleženci likovne kolonije prekrili z oblačili 

in cvetličnimi aranžmaji ter pazili na likovno kompozicijo – videz oz. končni izgled. Vse to je fotografiral 

Matjaž Vertuš, po nastalih fotografijah so v nadaljevanju ustvarjalno uporabili likovniki za raznolika 

avtorska dela.  

Razstavo si lahko ogledate v Knjižnici in čitalnici Občine Razkrižje, do 24. junija 2021 vsak ponedeljek in 

sredo od 14. do 16. ure ali po predhodni najavi na 041 878 448. 

Nekaj utrinkov iz otvoritvene slovesnosti razstave, ki je potekala v petek, 7. maja 2021.  



 

 

23 

 

         

7.3. Teden ljubiteljske kulture ( 21. – 30. 5. 2021) in razstava 

Moji letni časi v  času zaprtja 

Razstavo Svežina poti … 2020,  spremlja vzporedna sproti nastajajoča razstava likovnih del 

najmlajših iz Občine Razkrižje z naslovom »Moji letni časi v času zaprtja«. Z mini otvoritveno 

slovesnostjo smo naznanili pričetek in povabili k sodelovanje še druge otroke. Kot prvi so na 

stenah  knjižnice svoja dela predstavili Eva Mulec, Zala Bednařik, Valentin Wolf, nato pa še 

mnogi otroci iz vrtca in OŠ Razkrižje. Skupaj smo zbrali več kot 70 del, ki bodo zaradi veliko 

prispelih del, razstavljena samostojno, takoj po zaključku razstave Svežina poti … 2020. 
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8. Turizem 
 

8.1. Zelena mandala za biotsko raznovrstnost Slovenije 

 

Na poziv Turistične zveze Slovenije za 

sodelovanje v akciji ZELENA MANDALA ZA 

BIOTSKO RAZNOVRSTNOST SLOVENIJE, 

se je odzvala tudi naša občina. Akcija je 

potekala od  20. maja 2021, ko 

obeležujemo Svetovni dan čebel, do 22. 

maja 2021, ko ob Svetovnem dnevu 

biotske raznovrstnosti praznujemo Zeleni 

dan slovenskega turizma. Ob koncu akcije 

so na TZS iz vseh prispelih fotografij 

ustvarili Vseslovensko turistično mandalo. 

Mandalo je bilo potrebno ustvariti iz 

naravnih materialov, najdenih v naravi, 

lahko tudi iz avtentičnih jedi ali česarkoli 

drugega. Potrebno jo je bilo ustvariti v na 

še posebej privlačnem, a neznanem 

kotičku kraja. Pri slapu na Gibinskem 

potoku, jo je iz kamenja, vejevja in 

rastlinja, ustvarila Marjeta Wolf.  

 

Razlaga pojma mandala na kratko: Temeljni simbol mandale je krog, ki pomeni celoto. Mandala navdušuje 

človeštvo skozi tisočletja s svojo sporočilnostjo in s svojo preprosto obliko (krog), ki je ustvarjena s simboličnimi 

upodobitvami in vzorci. 
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8.2. Napovedane skupine izletnikov, so ponovno pričele prihajati v 

Razkriški kot 

V mesecu juniju so se ukrepi sprostili do te mere, da so pod določenimi pogoji ponovno pričele prihajati 

v Razkriški kot, tudi organizirane in predhodno najavljene skupine izletnikov. Predvsem so to učenci in 

dijaki posameznih razredov različnih slovenskih šol ter organizirane skupine odraslih, ki preko različnih 

institucij prihajajo na strokovne ekskurzije. Na spodnji levi fotografiji je prva letošnja skupina, ki je 

Razkriški kot obiskala 4. junija z namenom strokovne ekskurzije pod okriljem Območne razvojne agencije 

Krasa in Brkinov. 
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9. Prireditve in drugi dogodki 

 

9.1. Slovenska bakla na poti v Tokio tudi v Občini Razkrižje 

 
 

Ravno v času, ko praznujemo občinski praznik, se bo dan pred dnevom državnosti, v naši občini ustavila 

Slovenska bakla. Gre za velik projekt Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, saj so si 

zastavili v 80 dneh, obiskati 212 slovenskih občin. Namen projekta je širiti vrednote olimpizma, 

povezovati ljudi, prebujati jekleno voljo in navdihovati. Zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem 

širjenja koronavirusa, se bo dogodek odvijal za povabljene goste, ki bodo sodelovali kot tekači, nosilci 

bakle in spremljevalci. Potovanje bakle lahko spremljate ob cesti (Razkrižje - Sr. Bistrica), ko jo bomo iz 

Centra Zavirje Razkrižje ponesli do mostu čez reko Muro in jo okrog 17. ure predali Občini Črenšovci. 
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9.2. Sveta maša za domovino 
V četrtek, 24. junija 2021 bo ob 18. uri pri Ivanovem izviru tradicionalna Sveta maša za domovino. 

   
 

 

9.3. Ivaje 
V nedeljo, 27. junija 2021 bo tradicionalno druženje pri Ivanovem izviru v takšni obliki, kot bodo to 

okoliščine dopuščale.  

   
 

 

9.4. Osrednja občinska proslava 
V petek, 25. junija 2021 ob 18. uri bomo v Centru Zavirje Razkrižje s proslavo počastili 30 let 

samostojne Slovenije, dan državnosti in 23. praznik Občine Razkrižje. Po proslavi bomo prižgali kres. 

  
 

 

 



 

 

28 

 

  10. Drugi se predstavljajo 
 

10.1. Na Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje obeležili 30 let 

samostojnosti Slovenije 

Prireditev so pripravili skupaj v sodelovanju z ljutomerskimi veteranskimi in domoljubnimi društvi. Pripravili so 

razstavo, brošuro in rekonstrukcijo dogajanj v času osamosvojitvene vojne. Učenci so se skupaj s predstavniki 

Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje 

– PO Ljutomer, Območnega združenje slovenskih častnikov Ljutomer in domačim županom,  spomnili dogodkov 

izpred 30. let in se podali do spominskih obeležij. 
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10.2. Novo vodstvo ljutomerskega častniškega združenja 

Po skoraj sedemdesetih letih delovanja ljutomerskega oficirskega oz. častniškega združenja se člani niso mogli v 

živo sestati na svoji redni letni konferenci. Epidemija je bila vzrok, da so konferenco opravili dopisno. Predsedstvo 

Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer v prejšnji sestavi, ki ga je vodil dolgoletni predsednik major 

Anton Kosi, je na virtualni seji preko programa ZOOM pripravilo gradivo za konferenco vključno s predlogom 

novega vodstva združenja.  

Letošnja konferenca je imela izreden pomen, ker so poleg potrjevanja poročil za leto 2020 in sprejema finančnega 

načrta in plana dela za leto 2021, potekale tudi volitve organov združenja. Vsi člani so prejeli gradivo po klasični 

pošti. V gradivu je bila tudi glasovnica z obrazložitvijo predlaganih sklepov in glasovnica za volitve novega vodstva. 

Udeležba na konferenci je bila zelo dobra, od 104 poslanih vabil članom, je bilo vrnjenih kar 62 izpolnjenih 

glasovnic, kar je nekaj manj kot 60 odstotkov. Za novo predsedstvo, nadzorni odbor in častno razsodišče je 

glasovalo vseh 62 članov, ki so vrnili izpolnjene glasovnice, tudi sklepe je potrdila velika večina članov. Za 

predsednika je bil izvoljen višji vodnik Jožef Roškar, podpredsednik je postal stotnik Branko Kos, naloge 

sekretarja pa bo opravljal dosedanji predsednik major Anton Kosi. 

Jožef Roškar, upokojeni univerzitetno diplomirani akonomist, je član ljutomerskega častniškega 

združenja od leta 1996. En mandat je bil član predsedstva. V zadnjih treh desetletjih je bil 

pesebej aktiven pri ljutomerskem veteranskem združenju, kjer je bil vsa leta v vodstvenih 

telesih združenja in dva mandata podpredsednik združenja. Vodenje Območnega združenja 

slovenskih častnikov Ljutomer je prevzel z bogatimi izkušnjami na področju društvenega 

delovanja.  

“Drugi pomemben mejnik je, da se je po sedemindvajsetih letih od vodenja združenja poslovil major Anton  Kosi. 

Vodenje častniške organizacije je prevzel leta 1994, v času njene reorganizacije, ki je v delovanje združenja prinesla 

tudi korenite spremembe v njegovem delovanju.  Do tega leta je bilo v organizaciji, ki se je takrat imenovala Zveza 

rezervnih vojaški starešin Slovenije, članstvo za rezervne starešine ( takrat še oficirje in podoficirje) obvezno, na 

aktivnosti pa se jih je vabilo s pozivi, torej je bila udeležba obvezna kot na vojaških vajah. Leta 1994 se je 

organizacija preimenovala v Zvezo slovenskih častnikov, članstvo je postalo prostovoljno za častnike in 

podčastnike, kot pridruženi  člani pa se lahko včlanijo tudi njihovi svojci in simpatizerji, prostovoljno je tudi  

sodelovanje pri vseh aktivnostih. Novosti, ki jih je omogočil novi način organiziranja, je Anton Kosi odlično izkoristil. 

Ljutomersko častniško organizacijo, ki vključuje člane iz občin Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje, mu je uspelo 

okrepiti številčno in tudi strokovno. Ves čas njegovega vodenja je bila organizacijsko po izvedenih aktivnostih v 

vrhu slovenske častniške organizacije. Zato je še kako pomembno, da bo kot sekretar še naprej aktivno sodeloval 

in s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami nudil pomembno podporo  novemu vodstvu” je zapisal Branko Košti. 

Novo vodstvo že načrtuje aktivnosti po sprejetem letnem planu dela, ki bodo realizirane takoj, ko bodo 

epidemiološke razmere to dovoljevale. Najprej bo organizirano predavanje na temo Teritorialna obramba v 

Ljutomeru od njenega nastanka do osamosvojitvene vojne. Temeljne vsebine letošnjega programa so posvečene 

30-letnici osamosvojitve Republike Slovenije, v okviru te obletnice je načrtovana okrogla miza na temo “Kako smo 

branili osamosvojitvene procese”.  

Zapisal: Anton Kosi  

 

10.3. Policisti Policijske postaje Ljutomer svetujejo 
Varno na dopustu 

Preden se odpravimo na dopust ali krajši oddih, se z nekom dogovorimo, ki mu zaupamo, za redno 

praznjenje poštnega nabiralnika, občasno odpiranje oken, spreminjanje lege senčil in rolet, parkiranje  
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na dvorišču, sušenje perila. Poskrbimo za namestitev časovnih stikal, na katera priklopimo luči, radio 

ipd., da se ob naključno izbranem času vklopijo. Uredimo okolico: pokosimo travo, umaknemo 

predmete, ki bi jih vlomilci lahko uporabili (lestve, orodje ipd.). Ne puščamo ključev na "skritih" mestih. 

O odhodu obvestimo le osebe, ki jim zaupamo. Pred odhodom zapremo ventile za vodo in plin ter 

odklopimo električne aparate iz omrežja. Ne napovedujemo ali nakazujemo svoje odsotnosti na 

telefonskih odzivnikih, na socialnih omrežjih (Facebook, Netlog ipd.) in na odzivnikih na spletno pošto. 

Telefon utišamo, da izven objekta ne bo slišno zvonjenje v prazno. Vredne stvari in večje količine denarja 

shranimo na varno mesto. Za vsak slučaj fotografiramo nakit, umetnine in druge vrednejše predmete. 

Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih kopanju, ki morajo biti ločene od vodnih 

površin, namenjenih športnim in prostočasnim dejavnostim. Ne 

pozabimo na varnost na "črnih" ali divjih kopališčih, v 

gramoznicah, jezerih, rekah, kjer se kopamo na lastno 

odgovornost. Zaradi različnih ravni gladine in vodnih vrtincev so 

ta divja kopališča lahko za kopalce zelo nevarna. Izredno nevarne 

so tudi zapuščene gramoznice, napolnjene z vodo, ki 

predstavljajo nevarnost za utopitve in jih nihče ne nadzira. 

Ponekod seže voda tudi do 15 metrov globoko.  
                                                                                                                                                                                          Vir: policija.si 

V poletni vročini in na dopustu poskrbimo tudi za živali! 

Živali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto, zato v vročih dneh 

potrebujejo ustrezno oskrbo. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih 

prostorih. Na razpolago naj imajo svežo in pitno vodo ter hrano. To velja za vse živali, ne samo za pse in 

mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ. 

Če boste dopust preživeli skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, pa se je treba zavedati, da Zakon o zaščiti 

živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažamo živali, ki niso 

sposobne za prevoz. Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je 

zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine vode ipd. Če je vaš hišni ljubljenček 

pes, ga na javnih krajih ne pozabite imeti na povodcu. 

Kršitev teh določb pri prevozu kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z 

živaljo se šteje za mučenje in je kot takšna prekršek, v hujših oblikah 

pa tudi kaznivo dejanje. Prav tako velja opomniti, da moramo imeti 

psa med sprehajanjem na povodcu, če gre za nevarnega psa mora 

imeti nameščen nagobčnik, iztrebke za psom mora  pobrati in odvreči 

v za to namenjeno mesto.                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                   Vir: policija.si                                                   
Ker letos beležimo, veliko število prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev in predvsem pešcev, še 

nekaj nasvetov in opozoril 

Obvezna oprema kolesa so krmilo, prednja in zadnja zavora, luči (bela za osvetljevanje ceste, rdeča 

pozicijska luč zadaj) in odsevniki (rdeči odsevnik zadaj, rumeni bočni odsevniki na obeh kolesih ter v 

pedalih), zvonec, za otroke do 14. leta starosti pa tudi kolesarska čelada. 

Kolo ima pravico samostojno voziti v prometu na cesti otrok, ki je star najmanj 8 let in ima pri sebi 

kolesarsko izkaznico, ter oseba, ki je starejša od 14 let. Otrok od 6. do 8. leta starosti in otrok do 14. leta,  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353
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ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne 

osebe. Otrok do 6. leta starosti pa sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju umirjenega prometa. 

Največja dovoljena hitrost kolesarja je omejena na kolesarskih poteh in stezah na 25 km/h, v območjih 

umirjenega prometa in v območjih za pešce na 5 km/h, na ostalih cestah, ki jih kolesar sme uporabljati, 

pa lahko vozi največ tako hitro kot ostala vozila. 

Zaščitne čelade morajo pri kolesarjenju obvezno nositi mlajši od 18 let. Zaščitnih čelad ni potrebno 

uporabljati edino osebam, ki z zdravniškim spričevalom dokažejo, da zaščitne čelade ne morejo 

uporabljati. Da bi bolje poskrbeli za svojo varnost ter bili tudi zgled otrokom pa naj bi čelade nosili tudi 

vsi ostali kolesarji. Vsako bistro glavo varuje čelada! Med kolesarji, ki so v prometnih nesrečah izgubili 

življenje, namreč prevladujejo predvsem poškodbe glave. Poškodbe glave in možganov pa seveda nosijo 

tudi za preživele najpogosteje najhujše posledice (ohromelosti, izpadi na mentalnem področju, področju 

miselnih procesov, čustvovanja, vedenja, odzivanja). Zaščitite si torej glavo in z njo življenje! 

Na kolesu je dovoljen prevoz otroka starega do 8 let, toda le če je na kolesu pritrjen poseben sedež za 

otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. 

Otroka sme prevažati le polnoletna oseba.  

Kot pešci lahko za svojo varnost največ naredimo prav sami, nikoli pa ne pozabimo: 

• PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI – vedno se je potrebno prepričati, da lahko varno 

prečkamo cesto; 

• uporabljamo prometne površine, namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, prehodi, podhodi, 

nadhodi); 

• če ni zagotovljenih površin za pešce, hodimo ob levem robu vozišča v smeri hoje, tako da nas 

nasproti vozeči vozniki prej opazijo; 

• vedno se prepričamo o varnem prečkanju ceste: pogledamo levo in desno, predno stopimo na 

vozišče; 

• cesto prečkamo hitro in brez nepotrebnega ustavljanja; 

• za večjo vidnost nosimo svetla in odsevna oblačila, dodamo tudi odsevna telesa: odsevni trakovi, 

kresničke, tudi svetilka je odsevno telo, ki opozarja na nas v temi, megli, dežju; 

• ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti nosimo odsevnik na vidnem mestu. Glejte, da se odsevnik 

vedno nahaja na strani, ki je obrnjena proti vozišču; 

• obvezna uporaba prehodov za pešce. Na semaforiziranih prehodih počakamo pri zeleni luči za 

pešce – preden prečkamo prehod, pogledamo levo in desno kljub zeleni luči na semaforju! Na 

nesemaforiziranih prehodih smo zlasti pozorni na približujoča se vozila, počakamo, da se ta 

dejansko ustavijo iz obeh smeri (dvig roke, vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom). 

Kresnička ali odsevni trak sta po zakonu predpisana obvezna oprema pešca v pogojih slabše vidljivosti 

ali ponoči. 

 

V kolikor imate kakšno vprašanje ali težavo, rabite nasvet, lahko to naslovite na 

uros.felbar@policija.si. 

 

Vodja policijskega okoliša 

Uroš Felbar 

 

mailto:uros.felbar@policija.si


 

 

32 

 

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB 23. PRAZNIKU OBČINE RAZKRIŽJE, 

DNEVU DRŽAVNOSTI IN  30. OBLETNICI RAZGLASITVE IN OBRAMBE 

SAMOSTOJNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

            
 

 
 

Vabljeni 

na osrednjo proslavo ob 23. prazniku Občine Razkrižje, dnevu državnosti  

in 30. obletnici razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije 
 

prireditev bo v Centru ZAVIRJE na Razkrižju 

v petek, 25. junija 2021, ob 18. uri 
 

ob upoštevanju vseh priporočenih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. 

 

Prireditev organizira Občina Razkrižje v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za 

Slovenijo Ljutomer, Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje in Območnim združenjem 

slovenskih častnikov Ljutomer. 

Slavnostni govornik bo tokrat domačin, g. Slavko Modlic,  

ki je v času osamosvojitvene vojne leta 1991, poveljeval jurišni enoti, kot največji obrambni formaciji  

na tleh takratne Občine Ljutomer. 

Na prireditvi bodo podeljena občinska in županova priznanja. 

Po proslavi bomo prižgali kres v počastitev dneva državnosti. 


