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I. ŽUPANOV UVOD 
 

Spoštovane občanke in občani  
 

Vsi, ki smo odgovorni za to, da ste seznanjeni z aktivnostmi, ki se dogajajo v občini ali povezano z njo, 

se po svojih močeh trudimo obveščati občane. Že med pandemijo smo si zadali nalogo, da naš 

informator Razkriška križpotja izdajamo čim pogosteje in da bi ta bil čim krajši. A se nam hitro nabere 

veliko stvari, zmanjkuje pa nam časa, da bi informator izdajali še pogosteje. Kljub temu, da je to 

nekajkrat ne leto, je to že nekaj. 

 

V nadaljevanju vas želimo seznaniti z najpomembnejšimi aktivnostmi. Sam se mislim dotakniti:  

-  Sporazuma o skupni izvedbo investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih nasipov na 

območju Občine Razkrižje, podpisanega med Direkcijo RS za vode in Občino Razkrižje, ki v 

prihodnje zagotavlja protipoplavno varnost. 

 

- O pomembni odločitvi občinskega sveta in iskanju rešitev, da se znatno zniža plačilo 

komunalnega prispevka pri gradnjah stanovanjskih hiš pri prvi rešitvi stanovanjskega 

vprašanja in dodatnem subvencioniranju le-tega. 

 

- O povišanju enkratne denarne pomoči za prvošolčke. 

 

- O sklepu občinskega sveta Občine Razkrižje, da Direkcija RS za infrastrukturo, dovoli začetek 

del pri tistih arbitražnih cestah, kjer je dokumentacijo potrdil s strani direkcije imenovan 

recenzent ter sklep, da se pospešijo aktivnosti za realizacijo križišča in  državne ceste  Razkrižje 

– sever. 

 

- O tem, da je zasebna ambulanta družinske medicine Razkrižje, presegla t.i. glavarinski količnik  

za 350 pacientov. Dodaten vpis novih pacientov je možen samo še do 1.7.2022. 

 

- O prizadevanjih za pridobitev stalnega zobozdravnika, kjer si po pravni poti utiramo pot do 

rešitve in rešujemo zaplete, ki jih povzroča Zavod za zdravstveno zavarovanje  Slovenije s tem, 

ko je Ministrstvo za zdravje ugodilo vlogi Občine Razkrižje in izdalo pozitivno soglasje na 

koncesijski akt občine. 

 

To je le nekaj najpomembnejših poudarkov, več pa na naslednjih straneh. 
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II. ZELO POMEMBNO  

 

1. Podpis Sporazuma o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje 

visokovodnih nasipov na območju Občine Razkrižje 

  
Slovenija se v zadnjem času sooča z velikimi podnebnimi spremembami, ki se kažejo kot skrajni 

vremenski pojavi, zlasti poplave. Te naravne nesreče ogrožajo velik delež slovenskega prebivalstva, ki 

živi na območjih z veliko poplavno ogroženostjo in povzročajo znatno gospodarsko škodo. 

Cilj Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru naložbenega dela komponente Čisto in varno 

okolje, so naložbe v zmanjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in 

preprečevanjem posledic poplav. Investicije bodo namenjene celovitemu reševanju obstoječih 

ogroženih območij in bodo obsegale predvsem ureditve sistemov zadrževanja visokih voda s suhimi in 

mokrimi zadrževalniki, vzpostavitev razlivnih površin, preprečitev urbanizacije razlivnih površin, 

kontroliranju vodostajev akumulacij na rekah in zagotavljanju dogovorjenega pretoka na mejnih profilih. 

Prednost bo dana naravnim in zelenim rešitvam po konceptu »Nature based solutions«. 

DRSV je prejemnik sredstev za poplavno varnost iz mehanizma NOO v viši 310 mio EUR. 

Direkcija se je skupaj z MOP odločila, da bo v sladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z 

občinami v katerih so predvideni projekti poplavne varnosti. 

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič in direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer sta podpisala 

Sporazum o skupni izvedbi investicije v četrtek, 3. marca 2022 na sedežu Direkcije RS za vode v Celju. 

Samo za območje Občine Razkrižje je  projekt vreden 3 mio EUR. Tam kjer nasip ostaja, se bo nadvišal, 

tam kjer ga ni pa se na novo umestil v prostor. To je na relaciji za domačijami Vučko, Pukšič, Horvat,… 

do  ceste pri domačiji Zadravec na Razkrižju. V tem delu nasipov ni. Od območja »NJIV« k.o. Šafarsko pa 

do domačije Vučko, bo nadvišanje obstoječega nasipa, enako od domačije Zadravec na Razkrižju in smer 

Mota. Reševali bomo tudi povratne vode Mure po Ščavnici. 

Za vse občine so dogovorjeni enaki pogoji, ki so do občin zahtevni, predvsem tam, kjer nasipov še ni. 

Tam bodo občine morale pridobiti zemljišča in pripeljati postopke do pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja. V kolikor se to ne bi zgodilo projekt pade. Rok za ureditev dokumentacije je do 30.6.2023.  

Zaradi prevzema velike odgovornosti občine, je župan takoj po podpisu sporazuma z DRSV sklical delovni 

sestanek med upravo občine, Upravno enoto Ljutomer, poleg strokovne sodelavke se ga je udeležila 

tudi načelnica UE mag. Darja Mohorič, Direkcijo RS za vode – Sektorja območja Mure, udeležil se ga je 

Anton Kustec. Sestanek je bil 10. marca 2022. Namen sestanka pa,  da si takoj na začetku razčistimo 
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katere dokumente bo občina morala pridobiti. Postopke smo na sestanku dokaj jasno definirali. Sedaj 

nas čaka najpomembnejša naloga takoj, ko DRSV izdela projektne naloge. Na podlagi predhodnih 

odmer, se bo začel postopek pridobivanja zemljišč, kjer pa pričakujemo sodelovanje vseh, zlasti na tem 

območju živečih občanov in tudi množice majhnih lastnikov gozdnih parcel. 

Uspeli bomo, morali pa bomo sodelovati vsi, zlasti lastniki zemljišč, ker za protipoplavne nasipe smo si 

dolgo prizadevali. 

           

2. Znižanje obremenitev občanom, ki rešujejo svoj prvi stanovanjski 

problem 

2.1. Uvodna razlaga 

Občinski svet Občine  Razkrižje je na 19. redni seji, dne 22.3.2022 sprejel Odlok o spremembah Odloka 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje, kar 

pomeni bistveno zmanjšanje plačila tega prispevka. Hkrati pa  na novo sprejel Odlok  o subvencioniranju 

komunalnega prispevka za mlade (do 45. leta starosti) in mlade družine v Občini Razkrižje.  

V nadaljevanju opisujemo podrobno vsebino teh aktov, vendar v najbolj preprosti iz razumljivi obliki to 

pomeni naslednje: 

• Če je prej komunalni prispevek za stanovanjsko stavbo neto tlorisne površine 150 m2 oziroma 

bruto tlorisne površine 180 m2 in gradbene parcele 500 m2 znašal 3.608,00 EUR, bo po 

spremembi odloka znašal 1.704,93 EUR. 

• Če je prej komunalni prispevek za stanovanjsko stavbo neto tlorisne površine 200 m2 oziroma 

bruto tlorisne površine 240 m2 in gradbene parcele 800 m2 znašal 5.117,60 EUR, bo po 

spremembi odloka znašal 2.419,44 EUR. 

• Poleg bistvenega znižanja, ki ga prinaša spremenjeni odlok pa dodatno olajšavo prinaša še novi 

Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka, ki za mlade družine ob izpolnjenih pogojih 

pomeni še dodatno zmanjšanje komunalnega prispevka za 60 %, kar pomeni, da bo končni 

znesek komunalnega prispevka za mlado družino v prvem primeru znašal 681,97 EUR oziroma v 

drugem primeru znašal 967,78 EUR. 

To v bistvu pomeni, da se občina odreče določenega dela prihodkov, vendar pa dolgoročno to pomeni 

spodbujanje mladih h gradnji v domačem kraju, hkrati pa pomeni privabljanje mladih od drugod ob 

pogoju, da jim pomagamo zagotoviti gradbene parcele. 
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2.2. Podrobna strokovna razlaga  

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture, ki ga zavezanka ali 

zavezanec plača občini. Občinski svet Občine Razkrižje je na 17. redni seji dne 19. 10. 2021 zaradi 

sprememb prostorske zakonodaje sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje. Odlok je zastavljen na način, da karseda minimalno 

posega v določila predhodno veljavnega odloka (Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in 

programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Občine Razkrižje (UL RS, št. 

25/2010, 45/2010, 103/2011)), kljub temu pa so bile ugotovljene določene anomalije, ki postavljajo 

občane pri obračunu komunalnega prispevka v negativen položaj v razmerju do sosednjih občin. Zato je 

Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel Odlok o spremembah Odloka o 

podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje, ki pri 

izračunu komunalnega prispevka spreminja razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 

deležem površine objekta (Dto) na celotnem območju opremljanja na Dpo = 0,3 ter Dto = 0,7, kakor tudi 

prispevne stopnje zavezanca (psz) za cestno omrežje 11 %, vodovodno omrežje 10 %, kanalizacijsko 

omrežje 20 % ter javne površine 0 %. Z navedenim bodo občani plačevali manj komunalnega prispevka. 

Zakonodaja s področja urejanja prostora (Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 

175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZureP-3, 20/22 – odl.US), ki ureja odmero komunalnega prispevka, tudi 

ne omogoča oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, zato se ta spodbuda lahko 

ureja le s podelitvijo subvencij. Občinski svet Občine Razkrižje je na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel 

tudi Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Razkrižje. Z 

zagotavljanjem finančnih spodbud za gradnjo namerava občina svojim prebivalcem, predvsem mladim 

in mladim družinam zagotoviti pogoje za kvalitetno bivanje in jih s tem zadržati v svoji občini. Z 

zagotavljanjem dobrih stanovanjskih pogojev, pa bo občina pritegnila tudi mlade iz drugih krajev in si 

vnesla v svoj kraj nove vire znanja, dela in napredka.   

Subvencija določena v odloku je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem – mladim 

in mladim družinam kot spodbuda za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega 

stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta na območju Občine 

Razkrižje. Obenem mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na 

katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega 

stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemljiškoknjižno vpisane 

stavbne pravice. Za mlade po tem odloku se štejejo osebe, ki  niso stare več kot 45 let. Za mlado družino 

se štejejo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok ter druge, z zakonom določene družinske oblike. 

Za upravičence, ki  niso stari več kot 45 let se štejejo osebe, ki v letu vložitve popolne vloge dopolnijo 

45 let. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % od odmerjenega komunalnega 

prispevka za mlade in 60 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade družine, pri čemer se 

vloga šteje za pravočasno, če je vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi 

stopnji, najvišji znesek subvencije pa je 2.000,00 EUR.  

Oba odloka sta objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45, z dne 30. 3. 2022. 
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3. Povišanje enkratne denarne pomoči za prvošolčke  
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Razkrižje, na 19. redni seji z dne 22. 3. 2022, se višina 

enkratne denarne pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje, določena v prvem odstavku 6. člena 

Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje (UL RS, št. 58/2018, 64/2019, 

93/2020), spremeni tako, da znaša 300,00 EUR neto. Sklep je objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije, št. 45, z dne 30. 3. 2022. 

 

4. Sklep občinskega sveta in predlog Direkciji RS za infrastrukturo glede 

arbitražnih cest 
Občinski svet Občine Razkrižje je na svoji 1. izredni seji, dne 1.3.2022 sprejel sklep v katerem se Direkcijo 

RS za infrastrukturo zaprosi, da dovoli  začetek izbora izvajalca in začetek del za tiste obmejne ceste, ki 

so s strani državnega recenzenta prejele potrdilo, da je projektna dokumentacijo izdelana v skladu s 

predpisi. Stališče DRSI pa je, da bi se izvajal cel paket vseh odsekov. To pa bi preveč zavleklo celotno 

uresničitev dogovorjenih odsekov cest, še zlasti tam, kjer se izdeluje dokumentacija za izgradnjo mostu 

na Veščici, tam bo še nekaj časa trajalo, da pridemo do pravnomočnega gradbenega dovoljenja (Izdeluje 

se hidrološko – hidravlična  študija…) 

Ker je v tem trenutku z recenzentom usklajena dokumentacija pod štev. 1, Cesta Razkrižje, mimo 

pokopališča do družin Kunčič, kjer so navedeni trije odseki cest, ki vodijo mimo razkriškega pokopališča, 

do državne meje (družini Kunčič, družina očeta živi na hrvaški strani, družina sina s štirimi otroki pa na 

slovenski strani – obiskujejo tudi slovensko OŠ na Razkrižju). Cesta je skoraj neprevozna. Na tej cesti je 

hrvaška stran lansko leto s pomočjo hrvaške države sanirana plaz, sedaj pa je na vrsti slovenska stran, 

da cesto napravimo prevozno in omogočimo normalno življenje slovenskim družinam ob sami meji. 

Hkrati pa cesto koristi tudi večje število slovenskih dvolastnikov. 

Poleg tega je občinski svet sprejel sklep, da se Direkcijo RS za infrastrukturo zaprosi, da pospeši 

aktivnosti, da čimprej pride do uresničitve v zvezi z gradnji križišča – krožišča v središču Razkrižja z 

odsekom državne ceste smer Prekmurje – Črenšovci do zadnjih hiš v naselju Razkrižje, kjer je predvidena 

tudi kolesarska steza in pločniki. Za ta odsek je projektna dokumentacija izdelana in je po naših 

informacijah trenutno v pregledu pri recenzentu. Tudi ta del državne ceste je za obmejno Občino 

Razkrižje izjemnega pomena in bi želeli, da se aktivnosti pospešijo. 

 

5. Obvestilo občankam in občanom o možnosti vpisa k zdravniku družinske 

medicine v Ambulanti Razkrižje 
Koncesionar zasebnik dr. Davorin Kolarič, zdravnik družinske medicine nas je obvestil, da je presegel 

glavarinski količnik za 350 pacientov. Kljub temu je z zdravnikom dogovorjeno, da ne glede na to, da ima 

preseženo število po normativih, bo v dogovoru z občino kot koncedentom, do 1.7.2022 še vpisoval 

samo paciente iz Občine Razkrižje, ki so brez izbranega zdravnika. S tem bi želel vsem občankam in 

občanom omogočiti, da nihče ne bi ostal brez osebnega zdravnika.   Po 1.7.2022 dodatnih vpisov več ne 

bo, zato bi bilo potrebno izkoristiti še to možnost, čeprav bo s tem krepko preseženo število vpisanih 

nad normativ.  
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6. Zaviranje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da še nimamo 

stalnega zobozdravnika 
O prizadevanjih za pridobitev stalnega zobozdravnika v Zdravstveni postaji Razkrižje smo že poročali. Po 

pravni poti si utiramo pot do rešitve in rešujemo zaplete, ki jih povzroča Zavod za zdravstveno 

zavarovanje  Slovenije, s tem, ko je Ministrstvo za zdravje ugodilo vlogi Občine Razkrižje in izdalo 

pozitivno soglasje na koncesijski akt občine.  

V vseh dosedanjih odgovorih je Zavod za zdravstveno zavarovanje naše prošnje zavračal z navadnim 

dopisom, brez izreka in pouka o pravnem sredstvu. Zato smo se v svojem zadnjem zahtevku na podlagi 

sklepa občinskega sveta Občine Razkrižje, sprejetega na 19. redni seji, sklicavali na ustavno pravico, ki 

izhaja  iz 25. člen Ustave RS, ki govori: »Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega 

pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 

nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih«. 

Tudi tokrat je ta ustanova našo vlogo zavrgla, češ da ne sodi v okvir, ki nam ga daje 25. člen ustave RS.  

Pri tem pa je skoraj paradoksalno, da nam je v pouku o pravnem sredstvu zapisala »da se pritožba vloži 

pri organu, ki je ta sklep izdal, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direkcija Miklošičeva ulica 

24. O pritožbi bo odločalo Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova ul 5. Ljubljana«. Slednje je nenavadno, 

kajti Ministrstvo za zdravje je občini na predlog koncesijskega akta za podelitev koncesije izdalo 

pozitivno mnenje.   

Toliko o tej pravi pravni bitki in prizadevanjih, da bi do zobozdravnika prišli, kajti ne bomo odnehali in s 

postopki nadaljujemo. 

 

III. PREGLED DOGAJANJA V ČASU OD KONCA DECEMBRA 

2021 DO ZAČETKA APRILA 2022 
 

Predhodni informator smo izdali v času pred božično-novoletnimi prazniki. Zato bomo v pregledu 

dogajanja zajeli še aktivnosti, ki so se zgodile konec decembra 2021. 

 

1. 18. redna seja občinskega sveta 
V tednu pred božično-novoletnimi prazniki in sicer v torek, 21. decembra 2021 je potekala 18. redna 

seja Občinskega sveta Občine Razkrižje. Na seji so bile obravnavane naslednje točke: 

• Obravnava in sprejem Rebalansa proračuna Občine Razkrižje za leto 2021. 

• Obravnava in sprejem Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo   stavbnega 

zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2022. 

• Obravnava in sprejem cene storitve pomoč na domu za leto 2022 

• Poročilo o stanju aktivnosti glede ureditve Arbitražnih cest. 

• Predstavitev projekta Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – NATURA MURA. 
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2.  1. izredna seja Občinskega sveta Občine Razkrižke 

1. marca 2022  je potekala 1. izredna seja Občinskega sveta Občine Razkrižje. Na dnevnem redu je bilo 

naslednje: 

• Seznanitev s Sporazumom o skupni izvedbi investicije: Dograditev in nadvišanje visokovodnih 

nasipov na območju Občine Razkrižje. 

• Apel do DRSI za realizacijo Arbitražnih cest. 

• Poziv Ministrstvu za zdravje in ZZZS za umestitev zobozdravnika v Splošni dogovor za 

pogodbeno leto 2022. 

 

3. 19. redna seja Občinskega sveta Občine Razkrižje 

19. redna seja je potekala 22. marca 2022. Obravnavana so bila naslednja področja: 

• Obravnava in sprejem Letnega programa dela Občinskega sveta Občine Razkrižje za leto 
2022. 

• Poročilo o stanju aktivnosti glede ureditve Arbitražnih cest. 

• Dopolnitev Kadrovskega načrta Občine Razkrižje. 

• Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Razkrižje – prva obravnava. 

• Obravnava in sprejem Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade 

družine v Občini Razkrižje – prva obravnava. 

• Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje, prvo 

branje.  

• Določitev Ekonomske cene vrtca pri OŠ Razkrižje. 

• Obravnava in sprejem Sklepa o spremembi višine enkratne denarne pomoči za prvošolčke v 

Občini Razkrižje. 

• Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Razkrižje za leto 2022. 

• Obravnava in potrditev Programa zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Razkrižje za leto 
2022. 

• Obravnava in sprejem novele Lokalnega energetskega koncepta Občine Razkrižje.  
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4. Seja Sveta pomurske razvojne regije 

92. seja Sveta pomurske razvojne regije, ki mu predseduje župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič je 
potekala v četrtek, 23. decembra 2021 v Domu kulture Razkrižje. Na seji so obravnavali naslednje 
teme: 

• Ocena Obiska Vlade RS v Pomurju.  

• Položaj občin, ki spadajo v obmejna problemska območja.  

• Pobuda za spremembo Zakona o  kmetijskih zemljiščih. 

• Pobuda za spremembo Zakona o javnih cestah.  

• Aktivnosti v zvezi z izgradnjo Murske kolesarske poti. 
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5. Praznične okrasitve 

Pohvaliti velja številne družine, ki so v časo božično-novoletnih praznikov svoje domačije lepo razsvetlile 

z lučkami ter tako pričarale prijetno praznično vzdušje v kraju. Izpostaviti pa velja jana mesta, ki so jih 

okrasili posamezni občani in sicer okolico gibinske kapelice in brv na Veščici. Vaščani Veščice in Globoke 

pa so ob nedavno obnovljeni cesti Veščica-Tigeli, skupaj postavili jaslice. 
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6. Oddaja Radia Maribor iz Razkrižja in obisk kurentov 

V petek, 25.2.2022 so  Občino Razkrižje obiskali: Kurenti iz Gačnika pri Pernici in Kurenti Etnografskega 

društva Korantov duh iz Ptuja. 

Istočasno je iz Doma kulture Razkrižje v živo potekala oddaja na Radio Maribor z naslovom Razvojne 

dileme Pomurja. V pogovoru z novinarjem Tonetom Petelinškom so sodelovali: župan  Stanko Ivanušič, 

ki je tudi predsednik Sveta pomurske razvojne regije. Ta povezuje 8 prleških in 19 prekmurskih občin. 

Gostitelj župan Stanko Ivanušič je v oddajo povabil še: Franca Horvata - župana Tišine, ki je drugi 

podpredsednik Sveta pomurske razvojne regije in Jožefa Škalič - župana Kuzme, ki pa je prvi 

podpredsednik tega sveta. Sodelovala sta tudi: perspektiven ekološki kmet Igor Paldauf iz Vučje vasi v 

občini Križevci; leta 2019 je prejel naziv najbolj inovativen mladi kmet Slovenije in direktor Prleške 

razvojne agencije iz Ljutomera Goran Šoster. 

    

                 

7. Nameščeno kolesarsko počivališče 

  

V decembru je bilo v sklopu Murske kolesarske pot in Amazon of Europe Bike Trail, pod cerkvijo (pri 
Baru Smole) dokončano kolesarsko počivališče, na katerem je tudi karta s ponudniki. 
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8. Tehnična pomoč gasilcev PGD Ljutomer 

Prvi delovni dan v letu 2022, so nam gasilci PGD Ljutomer priskočili na pomoč pri nenavadnem 

pripetljaju. Na vrh antene, nameščene na strehi Doma kulture Razkrižje se je ujela ptica in žal že poginila. 

Gasilci so odstranitev opravili s tehničnim reševalnim vozilom, z dvigalom. O dogodku je bila obveščena 

Veterinarsko higienska služba, ki je ptico prevzela. 
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9. Javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka 
okoljevarstvenega soglasja za plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo, sta z javnim naznanilom dne 17. 

december 2021, obvestila javnost, da se v občinah, ki jih zajema območje državnega prostorskega načrta 

oziroma študije variant ter na Ministrstvu za okolje in prostor, z dnem 27. decembrom 2021 pričenja 

javna razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta in osnutka okoljevarstvenega soglasja za 

plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer, ki je trajala do 31. januarja 2022. 

Javna razgrnitev je potekala na spletnem portalu GOV.SI: https://www.gov.si/drzavni-

organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/ ter 

na sedežu občin po katerih bo plinovod potekal: Ljutomer, Črenšovci, Velika Polana, Lendava in 

Razkrižje.  

Javna obravnava za lastnike zemljišč na območju Občine Razkrižje (na območju K.O. Veščica in K.O. 

Razkrižje iz smeri Ljutomer v smeri Črenšovci) ter druge zainteresirane, je v Domu kulture Razkrižje 

potekala v ponedeljek, 17. januarja 2022. 

 

 

 

 

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/


 

 

15 

 

10. Festival tamburaških skupin – Farkašev sistem 

V soboto, 12. marca je potekal na Razkrižju regijski festival tamburaških skupin sistema Farkaš, ki ga je 
pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljutomer. 
Predstavilo se je sedem skupin različnih generacij, ki igrajo na dvoglasni kvintni sistem. Strokovno je 
festival spremljal g. Igor Kudeljnjak iz Hrvaške. Vse nastopajoče je pozdravil župan občine Razkrižje, g. 
Stanko Ivanušič in med drugim tudi poudaril ter se zahvalil, da se je OI JSKD odrekla vstopnini in tako je 
bil ves izkupiček od prispevkov namenjen družini Kontrec, ki jim je pred kratkim požar uničil bivališče in 
bogato zbirko tamburaških instrumentov. 

Nastopili so: 

Cvenski črički Kulturnega društva Cven nadaljujejo stoletno tradicijo tamburaškega muziciranja. Pravijo, 
da so vsako leto boljši, čeprav je za vaje, poleg drugih obveznosti, le malo časa.   So ena od najmlajših 
tamburaških skupin katero vodi Rafael Pavličič. Predstavili so se z ljudskimi: Sirota, Trojka in Dere san jaz 
mali bijo. 

Tamburaška skupina BISERNICA je bila ustanovljena leta 1980. Ustanovil jo je pokojni Albert Sever.  Vse 
do danes se je zamenjalo več vodij skupine, kakor tudi članov. Zdajšnji so skupaj sedem let. Skupino vodi 
Marijan Črešnjovnjak. Prisluhnili smo Zimzelenemu valčku neznanega avtorja, V vaški krčmi Lojzeta 
Slaka, Bo moj vnuk še pel Slovenske pesmi Borisa Kopitarja. 

Tamburaška skupina Vigred Osnovne šole Stročja vas deluje na šoli že veliko let, vsako šolsko leto pa se 
ji pridružijo novi člani.   Tako nadaljujejo stoletno tradicijo istoimenske skupine, ki je v teh krajih 
muzicirala pred stoletjem. Tamburaši, ki jih vodi Rafael Pavličič, vadijo, kadar jim to dopušča urnik. 
Veselijo se, da tovrstno glasbo obvladajo tako kot njihovi babice in dedki.   Zaigrali so ljudske: Pika poka, 
Trzinka in Šamarjanka. Vse skladbe je priredil umetniški vodja Rafael Pavličič. 

Z levega brega Mure so nastopili Tamburaši Kulturno umetniškega društva Beltinci. Tamburaška glasba 
ima v Beltincih dolgo tradicijo, po najdenih zapisih in fotografijah sega v leto 1924, po pripovedovanju 
starejših, pa naj bi v Beltincih igrali na tamburice že okoli leta 1915. Pred letom in pol so štirje mladi z 
željo, da nadaljujejo tradicijo, začeli vaditi in v nekaj dneh jih je bilo že osem. Želijo ohraniti tradicijo 
igranja tamburic tudi za naslednje generacije.   Umetniški vodja Aleš Smej je za nastop izbral: ljudsko 
Pepi polka v priredbi Mirka Smeja, skladbo neznanega avtorja Quando ero Piccina Piccina ter pesem Mi 
smo dečki s Stubice doma, ki so jo napisali Mladi Stubičani. 

Tamburaško skupino Kulturnega društva Cven sestavlja deset tamburašic, ki so se prvič zbrale pred tremi 
leti. Vse so tamburice prijele v roke prvič. Sprva boječe, bolj kot ne iz radovednosti, na to pa vse bolj 
resno. Po prvi zimi so že nastopile. V skupino so poleg vodje privabile tudi enega tamburaša. Ob koncu 
lanskega leta so si kupile nove instrumente in danes nadaljujejo ljudsko tamburaško muziciranje v 
sistemu Farkaš, ki je del ljudske kulturne dediščine Prlekije. Z vodjo Rafaelom Pavličičem so izbrali: Tihi 
večer Jožeta Tovšaka ter slovenski ljudski V dolini tihi in Nocoj je ena lušna noč. Priredbo vseh je prispeval 
Rafael Pavličič. 

Tamburaška skupina Kulturnega društva Petra Dajnka Črešnjevci se s svojim delovanjem trudi ohranjati 
ljudsko izročilo svojih prednikov, hkrati pa se želi z izvajanjem novejše glasbe približati širšemu krogu 
poslušalcev. Skupina je bila ustanovljena že davnega leta 1910 in torej obstaja že več kot 112 let. V 
skupini igra 12 tamburašev pod umetniškim vodjem Danila Banfija Za nastop so izbrali tri ljudske z 
naslovom Vesela plesalka, Spomin in Alte. Vse tri je priredil Alojz Wolf. 
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Kot zadnjim smo prisluhnili Tamburaški skupini Brajde Turističnega društva Pütar Stročja vas. Člani 

skupine so muzicirali že v osnovno šolskih letih. So učenci pokojne Jožice Ivanušič in še živečega Zvonka 

Mavriča. V odraslih letih so se znova zbrali, sicer samo fantje in s tradicionalno ljudsko glasbo 

razveseljujejo vse, ki jim prisluhnejo. Prisluhnili smo jim tudi mi: Bele rože iz Aten in Newer On Sunday, 

avtorja Manosa Hatzidakisa ter skladbo Breta Dowena in Trenorja McNaughtoma, Rivers Of Babylon. 

Priredbe je napisal umetniški vodja Rafael Pavličič. 

Vsem skupinam se je zahvalila vodja OI JSKD Ljutomer, Mira Rebernik Žižek. 

  

  

  

Utrinki iz festivala in predaja zbranih prostovoljnih prispevkov na tamburaškem festivalu, ki sta jih 
gospodu Jožetu Kontrecu predala župan in vodja izpostave JSKD Ljutomer. Znesek je znašal 480 €. 
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11. Letni nastop učencev Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer – 
Dislociranega oddelka Razkrižje 

V torek, 29. marca 2022, je v razkriškem domu kulture potekal letni nastop učencev Glasbene šole Slavka 
Osterca Ljutomer, dislociranega oddelka Razkrižje, ki tukaj deluje že 52 let.  Skozi videoprojekcijo, so 
nam prikazali aktivnosti dislociranega oddelka Razkrižje skozi zgodovino. 

Tokrat so pripravili bogat program na katerem so se predstavili učenci posamično, nekateri pa še v 
orkestrih. Ob tem sta zbrane nagovorila ravnatelj Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer in župan Občine 
Razkrižje, Stanko Ivanušič. 
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12. Predstava Hotel Opera z dobrodelno noto 

V Domu kulture Razkrižje, je bila v nedeljo 27. marca (na Svetovni dan gledališč), odigrana predstava 
Hotel Opera. 

Komedija nam nastavlja ogledalo. Omogoča nam samoironijo, prepoznavanje sebe v situacijah, ki se 
nam zdijo neverjetne. Velikokrat ne uvidimo, da nam težke situacije, ki nas potisnejo iz cone udobja, 
pravzaprav ponujajo možnost osebne rasti in preobrazbe. To se zgodi glavnemu junaku Maxu. Nekaj 
neverjetnih ur, ki mu v celoti spremenijo življenje za zmerom. V predstavi doživimo polno zapletov, 
kanček kriminalke in veliko romantike. 

V Kulturnem društvu 2020 Ljutomer, so se odpovedali kupnini predstave in prostovoljnim prispevkom 
za namen obnove pogorele hiše na Razkrižju 1. Zato je občina znesek 300 € nakazala OZRK Ljutomer, 
zbralo pa se je še 187 € prostovoljnih prispevkov od obiskovalcev. 

  

  

13. Humanitarna akcija za Ukrajino 

Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in prinesli različno materialno pomoč za pomoči potrebne v 

Ukrajini v sklopu akcije, ki sta jo skupaj organizirali Župnijska karitas in Občina Razkrižje in je potekala v 

četrtek, 10. marca popoldan in v petek, 11. marca dopoldan. 
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Članice Župnijske karitas Razkrižje so stvari razsortirale, paketi so bili predani Škofijski karitas Murska 

Sobota, v okviru katere bodo poskrbeli za prevoz zbranih artiklov v večje zbirne centre. 

Če imate doma prostor, ki bi ga lahko ponudili beguncem, vas prosimo, da nam to sporočite v občinsko 

upravo Občine Razkrižje na 041 878 448. 

Vzpostavljena je posebna telefonsko številko Vlade RS  040 853 421 na kateri dobite vse informacije o 

pomoči, ki jo Republika Slovenija nudi beguncem iz Ukrajine in elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si. 

Svoj prispevek za akcijo »Pomoč Ukrajini« lahko nakažete na RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, Mirje 19, 1000 

Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1122 296, SKLIC: SI00 96889, BIC BANKE: SKBASI2X, KODA NAMENA: 

CHAR. 

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761. Sklic: SI00 870.  

Namen: Pomoč Ukrajini. Prispevek v višini 5 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom KARITAS5 na 

1919. 

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim sms-

sporočilom na 1919 z besedo BEGUNCEM, s čimer prispevajo en evro, ali BEGUNCEM5, s čimer 

prispevajo pet evrov. 

 

14. Požar na Razkrižju 1  in dobrodelni koncert 

Skupina Langa se je v preteklosti vedno z veseljem odzvala povabilu na različne dobrodelne prireditve. 
Sedaj pomoč potrebuje njihov član Jože Kontrec, ki mu je 7. marca 2022 do tal pogorela obnovljena hiša. 

Na pobudo Jožeta in v sodelovanju z Občino Razkrižje smo se odločili, da organiziramo dobrodelni 
koncert. Potekal je v nedeljo 3. aprila 2022 v Domu kulture Razkrižje. 

Župan Stanko Ivanušič je obiskovalcem, skozi video projekcijo predstavil nekaj fotografij iz arhiva o 
nastopih Lange v naši občini v preteklosti, potek obnove hiše, izgled obnovljene hiše,  v katerem  je bil 
tudi urejen prostor z razstavljenimi instrumenti in v katerem je imela vaje tudi razkriška tamburaška 
skupina, nato požar in pogorišče,…  Priča smo bili ganljivemu prikazu, kako lahko  človek v trenutku 
ostane brez vsega. V takšnih situacijah pa prepoznamo svoje prave prijatelje. 

Z obiskom so ljudje pokazali, da solidarnost med ljudmi še živi, da se tudi glasbeniki med seboj znajo 
povezati in tokrat so priskočili na pomoč po velikem požaru, ko je njihovemu prijatelju Jožetu Kontrecu, 
do tal zgorela komaj obnovljena stara hiša na Razkrižju 1. 

A vedno se najde kdo, ki bi tudi v najtežjih trenutkih pri sočloveku iskal najprej napake. 

Nastopajoči so prišli vse od Ljubljane do Prekmurja. Program je odlično povezoval Samo Tuš – Korl. 

Nastopili so: Mišo Kontrec, Nika Zorjan, Klapa Skala, Ansambel Namig, Gorazd Ademovič, Uri in Saša, 
Folklorna skupina Beltinci, Medžimurski dečki, Fredi Miler, Drago Jošar, Pištek, Lotmerški tamburaši, 
Tamburaška skupina DU Ljutomer Bisernica, Barbara Prelog, violinistka in pevka Mirjam Mah Pintarič, 
Elena Hudin na koncu pa je nastopila še skupina Langa. 

mailto:info.ukrajina@gov.si
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Kdor želi pomagati pri obnovi pogorele hiše, pa še vedno lahko svoj prispevek nakaže na račun odprt 
pri Rdečem križu Slovenija, Območno združenje Ljutomer: 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljutomer, številka računa: SI56 03173 100 
0925 555, sklic: 00 7600-22-1, koda namena: CHAR, pripis: pomoč družini Kontrec. 

Na sami prireditvi se je zbralo 800 EUR prostovoljnih prispevkov. 
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15. Dan za spremembe – Soustvarjajmo skupnost 

Kljub slabemu vremenu je v soboto, 9. aprila 2022, skupina občank in občanov v okviru vseslovenske 

akcije Slovenske filantropije, izvedla prostovoljno akcijo Dan za spremembe z naslovom 

SOUSTVARJAJMO SKUPNOST.  Akcija se je tudi v Občini Razkrižje letos izvajala že 13. leto in je usmerjena 

k spodbujanju državljank in državljanov, da v okviru svoje skupnosti storijo kaj koristnega in se 

preizkusijo kot prostovoljci. 

V času od 8. do 10.30 ure jim je uspelo zasaditi rože pri nastajajoči Eko zdravi tržnici, pripraviti les za 

izdelavo miz in klopi ter pobrati smeti ob glavni cesti v centru občine in v delu Veščice. 

Hvala sodelujočim za to gesto prostovoljstva. Za vse ostale občanke in občane pa bo priložnost za 

vključitev v veliko delovno akcijo v soboto po velikonočnih praznikih. 

 

 

 

16. Nogometni klub Teleing Razkrižje 

Nogometni klub Teleing Razkrižje, ki deluje pod okriljem  Športnega društva Razkrižje, je vključen v 

Medobčinsko ligo malega nogometa na travi Križevci v okviru Športne zveze Križevci. Spremljate jo lahko 

na spletni strani https://sz-krizevci.si/obcinske-lige/nogomet/liga-na-travi/. 

   

 

https://sz-krizevci.si/obcinske-lige/nogomet/liga-na-travi/
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17. OŠ Razkrižje – 2 raziskovalni nalogi uvrščeni na državni tekmovanji 

Učenca 7. razreda OŠ Janeza Kuharja Razkrižje sta sodelovala na tekmovanju v podjetniških idejah 
POPRI, člani turističnega krožka pa na 36. vseslovenskem festivalu TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA. 

Pred nekaj leti so začeli učenci na OŠ Razkrižje poglobljeno raziskovati sladkorno bolezen. S trudom 

večletnega dela in raziskovanja je nastala namizna didaktična igra Sladkotivity. Igra predstavlja dogajanje 

v telesu in spodbuja k razumevanju ter preventivi razvoja sladkorne bolezni. Igro so predstavili na več 

nacionalnih konferencah in dobili veliko pohval, pozivnih mnenj ter izraženega občudovanja dela 

učencev na šoli. V igri so nekateri videli tudi tržni potencial, zato sta se učenca 7. razreda Pavel Šimonka 

in Jakob Anderlič skupaj z mentorjema lotila priprave poslovnega modela ter se prijavili na tekmovanje 

v podjetniških idejah POPRI, ki ga organizira Primorski tehnološki park. S tem smo stopili na našo prvo 

podjetniško pot. Ta nas je vodila od iskanja potencialnih kupcev, kako pristopiti do njih, določitve 

strukture stroškov in dobička do zbiranja prednaročil igre. To, da naši učenci znajo biti tudi uspešni 

podjetniki, sta učenca dokazala v Velenju, kjer sta si v SAŠA inkubatorju na regijskem tekmovanju z 

izvrstnim "pitchem" prislužila nagrado 500 evrov ter se uvrstila med 12 najboljših v državi! 

POPRI finale je potekal v torek, 5. 4. 2022, v Novi Gorici. Učenca in mentorja so doživeli veliko zanimivih 

izkušenj. Dobili so priložnost spoznati velikega človeka v podjetništvu Ivota Boscarola, ki je znan širom 

sveta po svojem podjetju oz. proizvodnji letal Pipistrel. Učenca sta se udeležila kreativne delavnice o 

robotiki in ogleda e-hiše, hiše poskusov ter ekscentra kreativnih praks. Podelitev priznanj med finalisti 

je potekalo v okviru zaključne prireditve v Kulturnem domu, kjer je mlade razveselil priljubljen raper 

Nipke. Celotna ekipa igre Sladkotivity se veselimo prvih izkušenj v podjetniških vodah, ki jih bomo v 

prihodnje zagotovo nadgradili. 

Mentorja: Anita Danč Ismajlovič in Mitja Utroša 

   
 

Člani turističnega krožka OŠ Janeza Kuharja Razkrižje smo sodelovali na 36. vseslovenskem festivalu 

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, na temo Voda in zdravilni turizem. Napisali smo raziskovalno nalogo 

z naslovom Migajmo z bobrom, posneli promocijski video in se predstavili na turistični tržnici, ki je 

potekala v torek, 5. 4. 2022, v Mercator centru Tabor v Mariboru. Ocenjevalna komisija Turistične zveze 

Slovenije nam je podelila srebrno priznanje. 

Menimo, da naše okolje predstavlja velik turistični potencial, ki bi v naše kraje lahko pritegnil ljudi vseh 

starosti in interesov. Ponosni smo na naravo, ki nas obdaja in nam omogoča zdrav življenjski slog. Voda 

predstavlja naš velik potencial. V našem kraju se je turistična ponudba razvila ob Ivanovem izviru, ki leži 
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ob reki Ščavnici. Tukaj se razprostirajo motorični park, energijske točke in sprehajalna pot ob reki, kjer 

se je tudi naselil bober. 

Naša ideja je bila, da pripravimo zanimivo predstavitev dogajanja ob reki in bobrovi poti, ki je zanimiva 

za ljudi vseh starosti. Pokazati želimo, da je voda kot zdravilni turizem naša prihodnost, hkrati pa želimo 

domačim in tujim obiskovalcem ponuditi unikatne izdelke, ki promovirajo zdravje, obiskovalce pa bodo 

spominjali na naš kraj. 

Člani turističnega podmladka so: Tjaša Belovič, Nuša Zver, Pavel Šimonka, Lara Škalič Ivanušič, Žiga 

Baumgartner, Tara Pukšič, Matic Stolnik in Tadej Veronik. 

Mentorici turističnega podmladka: Bojana Pergar Stolnik in Nevenka Serdt 

        

18. Predaja zbranih plastičnih zamaškov 

Na Občini Razkrižje smo dlje časa zbirali plastične zamaške živilske in kozmetične embalaže. Zaradi 

spremenjenih pogojev odkupa s strani predelovalcev smo jih deponirali v skladišču in marca 2022 našli 

ustrezno priložnost, da z zamaški pomagamo v finalnem izboru bližnji osnovni  šoli v Pomurju (DOŠ 

Dobrovnik) do nagrade ter s tem naredimo tudi dobrodelno noto. Sredstva od odkupa zbranih zamaškov 

se namreč namenijo dobrodelnemu društvu Vesele nogice, ki pomaga osebam z motnjami v razvoju. Z 

donacijo bodo krili opremo oz. terapije za svoje člane.  

Vsem občanom, ki ste zadnja leta zbirali zamaške in jih prinašali na občino, se najlepše zahvaljujemo. S 

pomočjo gasilskega vozila PGD Razkrižje smo na DOŠ Dobrovnik konec marca prepeljali 20 vreč 

zamaškov. O akciji: V okviru kreativno-dobrodelnega natečaja s katerim podjetje Acron povezuje skrb za 

okolje, kreativnost in dobrodelnost slovenskih malčkov in šolarjev, so otroci prijavljenih šol in vrtcev pod 

vodstvom mentorjev izdelali poseben zbiralnik za odpadne plastične pokrovčke z imenom Zamaškonjam. 

Potegovali so se za nagrade sponzorja, pisala znamka pisal Pilot. 
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19. Mobilna policijska pisarna v Občini Razkrižje 

Policisti Vodje policijskih okolišev, Policijske postaje Ljutomer smo v mesecu decembru 2021 in januarju 

2022, uporabljali mobilno policijsko pisarno. Namen uporabe je bil povečati preventivne aktivnosti in 

omogočiti ljudem, da se seznanijo z delom policije ter različnimi samozaščitnimi ukrepi s katerimi bodo 

tudi sami preprečili, da bi postali žrtve kaznivega dejanja. Delili smo preventivni material ter svetovali in 

opozarjali ljudi na različne nevarnosti. Obiskali smo učence OŠ Razkrižje in vrtec, lokalne obrtnike, občino 

Razkrižje in ostale občane. 

Vodja policijskega okoliša                     

Uroš Felbar 

        

 

20. Obletnica delovanja policijske pisarne Razkrižje 

V ponedeljek, 11. aprila 20222, smo obeležili 4. obletnico ponovne vzpostavitve policijske pisarne 
Razkrižje, v prostorih Občine Razkrižje.  

Policijska pisarna Razkrižje je v prostorih Doma kulture Razkrižje v letih od 2008 do 2014 že delovala. 

Zaradi varčevalnih ukrepov je bila nato preseljena na Mejni prehod Razkrižje, kjer pa v zadostni meri ni 

dosegla svojega namena. Leta 2016 je bil za novega vodjo policijskega okoliša imenovan g. Uroš Felbar. 

Zaradi boljšega sodelovanja in lažje dostopnosti med vodjem policijskega okoliša in občani, je občina 

leta 2018 ponudila prostore Doma kulture Razkrižje za namen delovanja policijske pisarne. 

Po kratki slovesnosti na kateri so zbrane nagovorili: župan Občine Razkrižje g. Stanko Ivanušič, načelnik 

Policijske postaje Ljutomer g. Roman Zver in vodja policijskega okoliša g. Uroš Felbar, je potekala 

predstavitev opreme Policije za varovanje meje, predstavitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Razkrižje in predavanje na temo Varno na internetu (za učence OŠ Razkrižje). 

Predstavniki občine, SPVCP in VPO pa smo popoldne obiskali še grob pokojnega Janka Rajnarja, prvega 

vodje policijskega okoliša na tem območju. Delegaciji se je pridružila soproga pokojnega. 
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21. Dr. Miran Puconja obiskal župana  

V teh dneh je župana obiskal tudi dr. Miran Puconja, v tem trenutku gotovo eden od najbolj uglednih 
Prlekov. Pogovarjala sta se o zgodovini teh krajev, o njihovi sedanjosti  in prihodnosti. 

      

 

22. 94. občni zbor PGD Razkrižje 

Občni zbor PGD Razkrižje je potekal 19. 3. 2022 v prostorih gasilskega doma. Sprejeli so poročila, 
program za leto 2022 in podelili priznanja in napredovanja. 
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23. Prostovoljna akcija Turistično narodopisnega društva Razkrižje 

V torek, 1. marca, so marljivi prostovoljci opravili rez v našem skupnem občinskem vinogradu. Živo je 

upanje, da bomo sredi vinorodnih gričev, v obmejnem Šprincu, lahko ponovno organizirali čudovita 

druženja, kjer smo se   srečvali ljude iz obeh strani meje.  

               

 

24. V okviru projekta Vračanje h koreninam postavljen nadstrešek in 

prekrita obstoječa klet na prireditvenem prostoru v Šprincu 

    

 

IV. ZDRAVJE 

 

1. Prispevek Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota 

                                                           

31. JANUAR – DAN BREZ CIGARETE  

Vsako leto 31. januarja obeležujemo dan brez cigarete, ki 
kadilcem pomeni priložnost za opustitev kajenja. Opustitev kajenja je koristna za zdravje ne glede na 
starost kadilca, v času covida–19 pa predstavlja še dodatne koristi za zdravje. V Pomurju delež rednih in 
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občasnih kadilcev, starih 15 let in več, znaša 22,8 % (raziskava »Z zdravjem povezan vedenjski slog 
prebivalcev Slovenije 2016«).  

 

Poleg znanih škodljivih posledic, kajenje prispeva tudi k težjemu poteku okužbe s koronavirusom. Poveča 

namreč izločanje sluzi in hkrati okvari migetalčni epitel, ki čisti dihalnih poti. Kajenje ima še druge 

škodljive učinke na dihalne poti in pljuča ter poslabša imunski odgovor, zato je moč telesa za boj proti 

koronavirusu oslabljena. Trenutno ni znano, koliko časa pred morebitno okužbo z novim koronavirusom 

bi moral posameznik opustiti kajenje, da bi zmanjšal tveganje za zaplete ob okužbi. Vemo pa, da si pljuča 

po opustitvi kajenja opomorejo dokaj hitro. 
 

 

Slovenija:  23,2 % kadilcev 
Pomurje: 22, 8% 

                                             

 
                                                             
Delež rednih in občasnih kadilcev, starih 15 let in 
več, občine Pomurska regija, 2019 
 

  

Tobak ostaja eden vodilnih preprečljivih dejavnikov tveganja za smrt                                                                     
in izgubljena zdrava leta življenja.                                                                                                                        

Opustite kajenje! Za večjo uspešnost opustitve poiščite dodatno pomoč! 

 
• Zaradi pandemije brezplačna individualna svetovanja in skupinski programi za opuščanje kajenja v 

Zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) in Centrih za krepitev zdravja (CKZ) potekajo okrnjeno. Ta vrsta 

pomoči bo vzpostavljena v večji meri takoj, ko bo mogoče. Na spletni strani 

https://www.skupajzazdravje.si/zemljevid/ so dostopni kontaktni podatki centrov, kjer lahko preverite 

trenutno izvajanje programov.  

• Dostopen je brezplačen svetovalni telefonu za opuščanje kajenja 080 27 77, ki nudi tudi dalj časa 

trajajočo pomoč svetovalca pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in 

prazniki, med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.  

• Svetovanje za opuščanje je dostopno na forumu Med.Over.Net: https://med.over.net/.  

https://www.skupajzazdravje.si/zemljevid/
https://med.over.net/
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• Na voljo sta brošuri Izzivi opuščanja kajenja: https://www.nijz.si/sl/publikacije/izzivi-opuscanja-kajenja 

in Ne bom več kadil, ne bom več kadila: https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-

vec-kadila.  

• Več informacij najdete na spletni strani Skupaj za zdravje: 

https://www.skupajzazdravje.si/kategorija/opuscanje-kajenja/. 

• V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja (žvečilke, obliži in 

inhalatorji), ki lahko olajšajo odtegnitvene simptome. Zdravila na recept pa lahko predpiše osebni 

zdravnik.  

 

Elektronske cigarete in tobačni izdelki, v katerih se tobak segreva, niso pripomočki za opuščanje kajenja. 

O njihovi učinkovitosti pri opuščanju kajenja ni na voljo zadosti podatkov, poleg tega uporabnika 

izpostavijo številnim zdravju škodljivim snovem in vzdržujejo zasvojenost. Prav tako še niso raziskani 

učinki na zdravje pri dolgoročni uporabi teh izdelkov. Potrebno je opozoriti, da lahko ob opuščanju 

kajenja pridejo na površje globlji vzroki, zakaj je neka oseba potrebovala cigareto. V tem primeru je 

smiselno pomisliti tudi na dodatno strokovno pomoč.  

 

Dostopna je tudi izjava za javnost, ki jo je pripravil NIJZ: 

https://www.nijz.si/sl/31-januar-dan-brez-cigarete-dan-brez-kajenja-naj-postane-zivljenje-brez-

kajenja-1  

 

 

Pripravili: Lucija Ferš, dr. med., Primož Osek, dipl. zdravstvenik s spec. znanji  

in Helena Koprivnikar, dr. med. 

Informacije  za  pomursko regijo :  Jadranka Jovanović, koordinatorica aktivnosti OE Murska Sobota. 

Januar, 2022 

 

2. Društvo Šola zdravja obvešča in vabi 

 
 

POTUJTE Z NAMI 

 

Smo edinstven vlak ŠOLA ZDRAVJA, ki potuje po vsej Sloveniji. Postaje določamo sproti. Ustavljamo se 

po željah potnikov, ki želijo vstopiti na vlak. Naš vlak se servisira v Domžalah, kjer je tudi lokomotiva z 

glavnim vlakovodjo in ostalo ekipo, ki skrbi za redno in varno vožnjo. Ta hip je naša kompozicija 

sestavljena iz 248 vagonov oranžne barve. Potujemo skozi 89 slovenskih občin. Potovanja z nami so 

https://www.nijz.si/sl/publikacije/izzivi-opuscanja-kajenja
https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-vec-kadila
https://www.nijz.si/sl/publikacije/ne-bom-vec-kadil-ne-bom-vec-kadila
https://www.skupajzazdravje.si/kategorija/opuscanje-kajenja/
https://www.nijz.si/sl/31-januar-dan-brez-cigarete-dan-brez-kajenja-naj-postane-zivljenje-brez-kajenja-1
https://www.nijz.si/sl/31-januar-dan-brez-cigarete-dan-brez-kajenja-naj-postane-zivljenje-brez-kajenja-1
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varna, saj nas spremljajo tudi pravi mojstri, strokovno osebje - kineziologi. Vse pojasnijo in vse pokažejo 

v 1000 gibih. Naše potovanje je brezplačno.  

Da bo pot še naprej redna in ažurna, predvsem pa varna, vožnjo nadzira in sofinancira Glavna postaja v 

Ljubljani - MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE.  Na naši spletni strani spremljajte vozni red vlaka Šola zdravja, da 

boste vedeli, kdaj pride na vašo postajo in ga ne boste zamudili. Z vlakom trenutno potuje skoraj 4.500 

potnikov. Bodite tudi vi med njimi! 

 

                                                                                                    Neda Galijaš, medijski promotor DŠZ 

                                                                                                                            059 932 066;  040 865 345 

                                                                                                                               info@solazdravja.si 

                                                                                                                               www.solazdravja.si 

 

DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA, Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale 

TRR: Delavska hranilnica, SI56-6100-0002-4587-810, Dav.št:94506019, Matična št.4014715, 

Email: info@solazdravja.si, www.solazdravja.com 

 

3. Zdrava prehrana in gibanje – ključ do našega zdravja 

Prehrana in življenjski slog sta ključna dejavnika, ki vplivata na zdravje človeka. Premalokrat se 

zavedamo, kako nezdrave prehranjevalne navade škodujejo našemu zdravju. Neustrezna prehrana ne 

bo povzročila le porasta telesne mase, temveč bo negativno vplivala na številne organske sisteme v 

našem telesu. Prav tako ne smemo pozabiti na redno telesno dejavnost, saj ima le-ta veliko koristnih 

učinkov na telesno ter tudi na duševno zdravje. Znižuje krvni tlak, znižuje raven škodljivega LDL 

holesterola ter raven krvnega sladkorja, zmanjšuje delež maščevja v telesu, krepi srce in ožilje, zraven 

tega pa vzdržuje mišično moč in gibljivost sklepov. 

Prehrano zmeraj prilagodite glede na trajanje in intenzivnost vaše telesne dejavnosti. 

Če večji del dneva sedimo, so tudi naše potrebe po energiji nižje. Če opravljamo fizično naporno poklicno 

delo (na primer delo na gradbišču) ali doma izvajamo intenzivno aerobno dejavnost (na primer tek), pa 

mora biti vnos energije nekoliko višji. Posedanje pred računalniškimi in televizijskimi ekrani predstavlja 

dodatno tveganje za naše zdravje, zato poskušajmo biti zmerno telesno dejavni vsaj 30 minut na dan 

https://solazdravja.com/skupine-po-obcinah/
mailto:info@solazdravja.si
http://www.solazdravja.si/
mailto:info@solazdravja.si
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(otroci pa vsaj 60 minut na dan). Telesno dejavnost moramo vedno prilagoditi našim trenutnim telesnim 

zmogljivostim.  

Pri sestavljanju obrokov naj vam bo vodilo »zdrav krožnik«. 

»Zdrav krožnik«, vključuje živila iz vseh skupin v pravilnih razmerjih. Polovico krožnika naj pokriva 

zelenjava, eno četrtino krožnika beljakovinsko živilo (npr. meso, ribe, jajca, skuta, ….), druga četrtina 

krožnika pa naj sestoji iz škrobnega živila (npr. testenine, krompir, riž, ….). 

Slika 1: Primer zdravega krožnika 

 

Potrebo po sladkem potešite z uživanjem svežega ali suhega 

sadja, namesto sladkorja pa raje uporabite med, ki vsebuje 

več koristnih vitaminov in mineralov. Težava pri uživanju 

sladic in sladkarij je v njihovem intenzivnem sladkem okusu, 

zaradi katerega se težko pravočasno zaustavimo in hitro 

zaužijemo preveliko količino. Poleg treh glavnih obrokov 

lahko v vašo prehrano vključite tudi dva manjša vmesna 

obroka, sestavljena iz sadja, zelenjave, oreščkov ali jogurta. 

Tako boste preprečili močnejšo lakoto in boste lažje kontrolirali količino zaužite hrane med glavnimi 

obroki. Za večji občutek sitosti, uživajte hrano bogato z prehranskimi vlakninami  (na primer polnozrnate 

testenine, neoluščen riž, zelenolistno zelenjavo). Pred kosilom uživajte bistre ali zelenjavne juhe, da 

boste nekoliko napolnili želodec in s tem potešili prvo lakoto ter tako omejili vnos glavne jedi, ki je 

energijsko bogatejša. 

Zraven prehrane ne pozabite na zadosten vnos tekočine. 

Dnevno se iz našega organizma izločijo precejšnje količine vode (s potenjem, preko ledvic, preko blata, 

…), ki jo je potrebno nadomeščati z rednim pitjem. Priporočila narekujejo vnos 1ml/1kcal, kar pomeni, 

da če dnevno zaužijemo okoli 2000 kcal, moramo popiti 2 litra tekočine. Ob povečani telesni dejavnosti, 

ob prisotni driski, bruhanju ali povišani telesni temperaturi, pa moramo popiti še veliko več. Priporočljivo 

je pitje vode brez okusa ter nesladkanih sadnih in zeliščnih čajev. Izogibajte se pitju sladkih pijač. 

Zdrava prehrana torej ne pomeni odrekanje gastronomskim užitkom in uživanje hrane brez okusa, 

temveč pomeni uživanje raznovrstne prehrane ob upoštevanju nekaterih smernic. Če se želimo zdravo 

prehranjevati, moramo v našo prehrano vključevati vse skupine živil. Posluževanje raznih modnih diet, 

poizkusov hujšanja, postenja in stradanja ni priporočljivo, saj bomo s tem našemu telesu naredili več 

škode kot koristi. 

Pripravila: Adriana Sever, dipl. diet. 
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V. PROMETNA VARNOST 

 

1. Tekoče spremljanje in usklajevanje projektov 

• Priprava planov za večjo varnost pešcev v naselju z ukrepi za umirjanje prometa in prehodi za 
pešce ter dodatnimi površinami hodnikov za pešce na odsekih R1-231/1325 (Razkrižje - MP Gibina) in  
R1-231/1323  (Razkrižje -Stročja vas),  za kar je  Občina Razkrižje naročila izdelavo izvedbenega načrta, 

• Posredovanje pobud občine na DRSI za ureditev kolesarskih površin - daljinskih in drugih 
povezav, s potekom skozi Občino Razkrižje iz smeri Občine Ljutomer (R1-231/1323) in  v smeri  Občine 
Črenšovci  (R3- 726/1322).   (Iz medijev znane informacije; Ureditev kolesarskih površin po fazah; 1. faza 
Ključarovci- Ljutomer,  2. faza Ljutomer - Razkrižje in Križevci - Veržej, 3. faza Veržej - Razkrižje.) 

• Tekoče spremljanje stanja projekta ureditve križišča v Razkrižju in ureditev regionalne ceste R3 - 
726/1322 od križišča do km 5+460 

 

2. Stanje prometne varnosti se je v lanskem letu na pomurskih cestah 

poslabšalo – aktivnosti in nasveti za varnejšo udeležbo v cestnem prometu 

 

V obdobju od leta 2013 do 2021 je v prometnih nesrečah na cestah v Pomurju umrlo 49 udeležencev in 

sicer 5 kolesarjev, 10 pešcev, 9 potnikov, 7 voznikov motornih koles, 15 voznikov osebnih avtomobilov,  

2 voznika mopeda in 1 voznik tovornega vozila. 

V letu 2021 je bilo na območju PU Murska Sobota obravnavanih za 22,4 % več prometnih nesreč kot v 

letu 2020 (847/692*). V prometnih nesrečah je 9 (6) udeležencev izgubilo življenje, 36 (34) jih je bilo 

hudo in 317 (228) lahko telesno poškodovanih. Poslabšanje varnosti nekaterih kategorij udeležencev v 

prometnih nesrečah: kolesarji udeleženi v 82 (68) prometnih nesrečah, 1 (2) mrtev, 6 (9) hudo telesno 

poškodovanih. Od 82 prometnih nesreč so jih kolesarji povzročili 54 (40). Še posebej v letu 2021 izstopa 

najbolj ogrožena kategorija udeležencev v cestnem prometu - pešci. V 16 prometnih nesrečah jih je 5 

umrlo, 5 je bilo hudo in 5 lahko telesno poškodovanih. 

Še vedno pa se na pomurskih cestah vsaka peta prometna nesreča zgodi zaradi neprilagojene hitrosti, v 

vsaki osmi pa je prisoten alkohol. V povprečju je vsak 35 odrejeni preizkus alkoholiziranosti, pozitiven. 

V Policiji si prizadevamo, da bi s svojim delom, tj. stalnim in kontinuiranim nadzorom izboljšali varnost 

cestnega prometa. Zato bomo v prihodnjih dneh še bolj okrepili svojo prisotnost v prometu. Ob vseh že 

načrtovanih aktivnostih bodo tako policisti ob rednem delu povečali nadzor cestnega prometa, ki bo 

usmerjen v najbolj pogoste in problematične dejavnike najhujših prometnih nesreč, kot sta denimo 

prehitra vožnja in vožnja pod vplivom alkohola. 

Policisti ponovno pozivamo vse udeležence v cestnem prometu vozite previdno ter zbrano, hitrost 

vožnje prilagodite razmeram na cesti,  uporabljajte varnostne pasove, med vožnjo ne telefonirajte in 



 

 

33 

 

vozite trezni. Posebna pozornost naj bo namenjena pešcem, kolesarjem in voznikom enoslednih 

motornih vozil.  Le na tak način bo vsak dal svoj prispevek k večji varnosti na naših cestah. 

(* podatki za leto 2020) 

Policijska uprava Murska Sobota 
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VI. OBVESTILA USTANOV, INSTITUCIJ IN JAVNIH PODJETIJ 

 

1. Obvestilo Javnega podjetja Prlekija d.o.o.  

 

KAJ JE KANALIZACIJSKI SISTEM? 

Kanalizacijski sistem je sestavni del javne komunalne infrastrukture, s pomočjo katere izvajalec javne 

službe - JP Prlekija d.o.o., skrbi za zmanjšanje vplivov človekovega načina življenja na okolje, v katerem 

živimo.  

Delovanje kanalizacijskega sistema je ključnega pomena za zagotavljanje zdravja prebivalcev kot tudi 

kakovosti okolja, v katerem bivamo.  

Odpadno vodo odvedemo po kanalizacijskem omrežju tako, da v najmanjši meri vplivamo na okolje in 

ne motimo vsakdanjika urbanih naselij.  

Pred izpustom oziroma vrnitvijo odpadne vode nazaj v okolje, odpadno vodo ustrezno očistimo na 

biološki čistilni napravi – BČN Razkrižje, ki je locirana v naselju Gibina. Kvaliteta iztoka mora ustrezati 

zahtevam veljavnih predpisov za izpust v okolje. 

Krogotok vode, ki smo ga prekinili z odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje. 

 

KAJ NE SODI V KANALIZACIJO? 

Večkrat kot si lahko predstavljamo, motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav, 

povzročimo prav uporabniki – posamezniki, kar lahko predstavlja resne posledice za zdravje prebivalcev 

in živih bitij kot tudi za bivalno okolje. 

To se lahko zgodi predvsem, če v kanalizacijski odtok preko hišnega kanalizacijskega omrežja 

odmetavamo stvari oziroma snovi, ki:  

• ovirajo ali celo onemogočijo pretok odpadne vode,  

• škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali napravam na kanalizacijskem sistemu, 

• spremenijo sestavo odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka 

stopnja čiščenja na čistilni napravi. 

 
 

KAKO TOREJ ODGOVORNO RAVNATI?  
 
V kanalizacijske odtoke NE SMEMO odmetavati oziroma zlivati:  
 

• odpadnih olj in naftnih derivatov, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo 
obremenitev za odvodnike,  
 

• gradbenih odpadkov (malta, cement, deske), ker zmanjšujejo prevodnost kanalov,  
 

• barv, topil, dezinfekcijskih sredstev, kislin, fitofarmacevtskih sredstev, zdravil, ker povzročajo 
motnje delovanja biološke čistilne naprave,  
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• trdih odpadkov (tekstil, drobni plastični predmeti, embalaža), ker pri obratovanju naprav na 
kanalizacijskem sistemu in na čistilnih napravah povzročajo mehanske poškodbe,  
 

• organskih odpadkov (ostanki hrane, pokošena trava, listje), ker povečujejo količino usedlin in s 
tem zmanjšajo prevodnost kanalov, povzročajo gnitje in posledično širjenje neprijetnih vonjav 
ter  privabijo glodavce (podgane),  
 

• vsebin iz greznic, gnoja in gnojevke. 

 

  

Vse občane občine Razkrižje prosimo, da ko opazijo na elektro omari kanalizacijskega prečrpališča 

utripati opozorilno luč, da pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 24 26 in prijavijo 

napako.  V občini Razkrižje še ni vzpostavljenega daljinskega nadzora nad delovanjem kanalizacijskih 

prečrpališč zato je prijava napake zelo pomembna. 
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VII. OBVESTILA OBČINSKE UPRAVE 

 

1. Poziv interesentom za obvestilne table - lamele 

Občina Razkrižje je pristopila k ureditvi dodatne in obstoječe Turistične in druge obvestilne signalizacije 
ob regionalnih cestah na območju Občine Razkrižje, saj je na podlagi spremembe zakonodaje oz. 
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah  (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18, 
63/19 in 150/21), potrebno posodobiti in uskladiti obstoječo obvestilno signalizacijo, kljub 
pridobljenemu soglasju tako, da bodo postavljene obvestilne table ob državni cesti oz. v varovalnem 
pasu državne ceste skladne z omenjenim Pravilnikom.  

Nekatere obvestilne table – lamele  bodo nameščenih na drogove javne razsvetljave, druge bodo 
nameščene na posameznih konstrukcijah oz. konzolah.  

Ureditev signalizacije bo vsebovala oznake za obveščanje o občinskih objektih, gospodarskih subjektih, 
območjih kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti ter podobno. Bari se z lamelami ne označujejo. 
Gre za vsebinsko  in barvno natančno predpisane znake - lamele v velikosti  do 1600 x 300 mm. Na znaku 
bosta zapisana ime objekta/poslovnega subjekta ter smer vožnje. Plačnik stroškov izdelave 
posameznega znaka je naročnik/lastnik znaka, občina bo poskrbela za izdelavo Elaborata in pridobitev 
soglasja ter postavitev lamel.  

Občina je gospodarske subjekte ob regionalni cesti že obvestila o možnosti pristopa k ureditvi novega 
sistema obvestilih tabel za svojo dejavnost, v koliko pa bi želel še kdo označiti svojo dejavnost, prosimo, 
da to sporočite do  petka, 22. aprila 2022  osebno v upravi občine, na telefonsko na št . 02 584  99 12 ali 
041 878 448, ali po elektronski pošti obcinarazkrizje@siol.net. Število oznak na posameznih 
konstrukcijah je namreč omejeno. 

 

2. Rezanje vej ob cestah pred intenzivno vegetacijo  
V tem zgodnjem spomladanskem času se na vas ponovno obračamo z namenom opomnika k zagotovitvi 

čim večje varnosti udeležencev v prometu ter vas želimo opozoriti na ureditev obcestne vegetacije in 

dreves, ki je v cestnem svetu ceste ne bi smelo biti posajene. 

5. člen Zakona o cestah, (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 

ZPrCP-F), ki zajema  prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste veleva, da; 

- Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob 

javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. 

- Prepovedano je: 

1. na in v cestno telo javne ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine; 

2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete; 

3. na cestnem svetu javne ceste: (cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o 

projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila 

cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 

metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje) 
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➢ puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi 

napajališča za živali; 

➢ nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost 

prometa; 

➢ postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali 

poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete; 

➢ nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali 

nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa; 

Prosim vas, da navedeno upoštevate, saj bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki opravlja nadzor 

nad navedenimi določbami, ukrepal v skladu s predpisi. Za prekrške so predvidene sankcije. V kolikor 

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

redarstvo na št. 584 90 62. 

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) določa, da se 

mora pri javnih cestah dosegati »prosti profil ceste«, ki ga tvorijo prometni profil, varnostna širina in 

višina ter vanj ne smejo posegati stalne fizične ovire. 

 
V zvezi s tem vas naprošamo, da redno in pravočasno porežete veje dreves, grmičevja, žive meje, trte, 

poljščin, ipd., ki segajo na cesto ter ogrožajo, ovirajo ali zmanjšujejo varnost prometa na cesti. Veje 

morajo biti porezane tako, da je zagotovljen prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta 

omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, 

prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je potrebno tudi cesti bližnja drevesa, ki 

lahko ogrožajo cesto in promet na njej.  

Posebno pozornost namenite živim mejam, drevju, grmičevju, trti, poljščinam, ki ovirajo preglednost v 

križiščih in jih ustrezno porežite, znižajte ali po potrebi tudi odstranite. 

 

Na podlagi navedenega vas pozivamo, da se obrez vegetacije na svojih zemljiščih ob cesti izvaja redno 

in s tem zagotavlja varnost udeležencev v prometu, saj smo v veliko primerih sami odgovorni za dobro 

preglednost in varnost na cestah – za nas same in vse ostale udeležence v prometu. Porezane veje ob 

cesti pa omogočajo tudi lažjo dostopnost komunalnim in tovornim vozilom ter avtobusom. 

V primeru, da ne boste pristopili k aktivnosti, bomo primorani urejati stanje ob cestah z zunanjim 

izvajalcem, s strojno košnjo in sečnjo oz. drobljenjem vej v večjem obsegu, brez odškodninske 
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odgovornosti, pri čemer je vizualni izgled drugačen, bolj grobi, kot  pa če sami pristopite k ročnemu 

obrezovanju vej.   

 

3. Pravilnik o denarni pomoči fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v 
Občini Razkrižje 

Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji,  dne 22. 3. 2022  sprejel Pravilnik o denarni pomoči 

fizičnim osebam pri odstranitvi objektov v Občini Razkrižje, v združeni prvi in drugi obravnavi, skupaj s 

pripombami, podanimi v razpravi.  

Na območju Občine Razkrižje je veliko pozidanih gradbenih parcel s stanovanjskimi hišami in 

gospodarskimi poslopji, ki niso naseljene, oziroma so že starejše in propadajoče.  

Namen sprejema Pravilnika je bilo sofinanciranje rušitve teh stavb, saj bi na ta način spodbudili občane 

k ureditvi krajinskega izgleda občine, ki jih kazijo starejše in propadajoče hiše, oziroma objekti. Hkrati bi 

omogočili tudi lažje odločitve lastnikov zemljišč za morebitno prodajo stavbnih zemljišč ali  novogradnje, 

ter  nenazadnje bi s tem spodbujali k ohranitvi ali priselitvi mladih družin v Občino Razkrižje.  

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS št. 45/2022, dne 30.3.202, veljati prične 15. dan po objavi, ko 

bo tudi hkrati z vlogo objavljen na spletni strani občine.  

4. Nova ekonomska cena vrtca 

Občinski svet Občine Razkrižje je na podlagi vloge OŠ Razkrižje na 19. redni seji, dne 22.3.2022  

obravnaval in sprejel Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje.  

Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje znaša od  1.4.2022 

prvo starostno obdobje (1-3 let) 562,53 EUR,  kombinirani (2-4 let) in heterogeni oddelek (4-6 let) 489,55 

EUR. 

Občina Razkrižje ekonomsko ceno dnevnega programa v Vrtcu pri Osnovni šoli Janeza Kuharja Razkrižje 

vsem staršem, ki imajo otroke vključene v vrtec, dodatno subvencionira v višini 50 EUR/mesec za otroke 

vključene  v oddelek prvega starostnega obdobja tako da je osnova za plačilo staršev 512,53 EUR, za 

otroke vključene v kombinirani in heterogeni oddelek pa prav tako dodatno subvencionira ceno  v višini 

50 EUR/mesec – osnova za plačilo staršev je 439,55 EUR. 

Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 45/2022 dne 30.3.2022. 

 

5. Schengenske ceste 
 
Občina Razkrižje je kot občina na zunanji schengenski meji v letu 2020 ter v letu 2021 bila po sklepu 

Vlade RS upravičena do povračila dela stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega 

zaradi nedovoljenih prehodov državne meje. S temi namenskimi sredstvi smo v dveh letih krili del 
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stroškov za gramoziranje devetih in preplastitev sedmih odsekov občinskih javnih poti, sanacijo lesenega 

mostu ter namestitev hitrostnih ovir.  

 

Pred kratkim je bilo povračilo dela stroškov občinam uzakonjeno s sprejemom dopolnitve Zakona o 

nadzoru državne meje (ZNDM-2), kjer  je bila vzpostavljena pravna podlaga za delno povrnitev stroškov 

občinam, ki mejijo z državno mejo, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. ZNDM-2 določa, 

da vlada podrobneje določi merila, kriterije in metodologijo za izračun višine povračila dela stroškov ter 

način uveljavljanja povračila stroškov, ki so prav tako že bila sprejeta z Uredbo o izračunu višine povračila 

dela stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje.  Vlada RS za povračilo dela stroškov  

namenja občinam v letu 2022 pet milijonov evrov, kar je dvakrat več kot v prejšnjih dveh letih.  

Sredstva, ki so v državnem proračunu v tekočem koledarskem letu zagotovljena za povračilo dela 

stroškov občinam zaradi povečanega nadzora državne meje, se med občine, v katerih vlada s sklepom 

ugotovi obstoj povečanega nadzora državne meje v preteklem koledarskem letu, razdeli glede na dolžino 

meje v posamezni občini, število mejnih prehodov, število prebivalcev občine, število nezakonitih 

prehodov, pa tudi druge okoliščine, ki pomembno vplivajo na varnost v lokalnem okolju. 

Razdelilnika s sredstvi za posamezne občine, trenutno še nismo prejeli.  

 
6. Obnova vežice na razkriškem pokopališču in ureditev okolice 
 
V letu 2022 nadaljujemo z večjimi vzdrževalnimi deli na mrliški vežici in na pokopališču.  V marcu in aprilu 

so se izvedla sanacijska dela barvanja lesenega ostrešja na vežici, ki jih izvedel Ivan Petovari s.p.  

SLIKOPLESKARSTVO, zaključna dela v gradbeništvu in sanacija stopnic pred vežico, katera dela je izvedlo 

Kamnoseštvo Primož Petek s.p. 

Ob poti na pokopališče iz smeri parkirišča  je marca iz namenskih sredstev (darovi za vežico ob pogrebu 

Adolfa Pergarja) bila urejena kompletna nova zasaditev cvetličnih gred z nizkoraslimi vrtnicami.  

Skupna vrednost vseh del znaša 9.000 EUR. 

 

   
 

7. NADOMESTNA GRADNJA MOSTU ČEZ REKO ŠČAVNICO – Obvestilo o 
pričetku del - Nadomestna gradnja premostitvenega objekta MS0228 čez 
Ščavnico 

Obveščamo vas, da se bo v aprilu 2022 pričela Nadomestna gradnja premostitvenega objekta MS0228 

čez Ščavnico na R1-231/1323 v km 2,910 (na Veščici pri Črnčecu, na glavni cesti).  
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Obstoječi most je dimenzije 27 metrov dolžine in 6,9 m širine, je v slabem stanju, zato se ga poruši in 

nadomesti z novim. V  času rušitve in nato gradnje se predvidi začasni obvoz preko začasnega 

montažnega mostu. Novogradnja mostu bo dolžine 30 m in širine 9,40 m.  

 
 

Investitor nadomestne gradnje mostu je Direkcija RS za infrastrukturo. Naprošamo 
vas za spremljanje in upoštevanje postavljene prometne signalizacije. 

8. Preplastitev dela regionalne ceste izven naselja Veščica 

V mesecu marcu  2022 je na predlog Občine Razkrižje, na območju regionalne ceste R1-231/1323 izven 

naselja Veščica, bila v sklopu koncesijske pogodbe Direkcije RS za infrastrukturo, s strani podjetja 

Pomgrad - Cestno podjetje d.d., v dolžini 300 metrov izvedena preplastitev dela regionalne ceste, ki ni 

bi vključen v preplastitev območja od Veščice do Ljutomera jeseni 2021. 

   

 

9. Eko zdrava tržnica na Šafarskem - korak za korakom 

Dograjevanje Eko zdrave tržnice na Šafarskem, katere cilj je, da k ponudbi privabi čim več lokalnih 

ponudnikov, da bo tu na enem mestu možno nabaviti čim več artiklov domače pridelave. V teku so 

aktivnosti kompletiranja opreme in nabora zainteresiranih ponudnikov. Tržnica bo omogočala različne 

načine prodaje, bodisi preko multimatov, nepodsredno na stojnicah in tudi na samopostrežni način, ki 

vam že sedaj omogoča nakup različnih sort jabolk. Zaenkrat deluje še en multimat, kmalu pa lahko 

pričakujemo raznoliko ponudbo z več ponudniki. 
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10. Lokalni energetski koncept 

Občinski svet Občine Razkrižje je na 19. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel Lokalni energetski koncept 

Občine Razkrižje. Lokalni energetski koncept (LEK) občine je dokument za celostni razvoj in dolgoročno 

načrtovanje ter vodenje energetske politike na ravni občine. V energetskem konceptu se sistematično 

oblikuje osnovna baza 

podatkov o oskrbi in rabi 

vseh vrst energije na 

območju občine, zajema 

pa tudi načine, s katerimi 

lahko uresničimo lokalni 

skupnosti prilagojene 

rešitve za učinkovite, 

gospodarne in okolju 

prijazne energetske 

storitve v gospodinjstvih, 

storitvenih dejavnostih, 

podjetjih in javnih 

ustanovah. Navaja tudi 

konkretne učinke, ki jih 

lokalna skupnost lahko 

doseže z izvajanjem 

aktivnosti iz lokalnega 

energetskega koncepta. 

Lokalni energetski 

koncept se sprejme na 

vsakih deset let oziroma 

tudi pogosteje, če se z 

energetskim konceptom 

Slovenije ali akcijskimi 

načrti spremenijo cilji in 

ukrepi ali če se 

spremenijo podlage za 
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urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. Nazadnje je bil za Občino Razkrižje sprejet LEK leta 2009, 

zato je bilo dokument potrebno zastaviti na novo.  

Najbolj pomemben del lokalnega energetskega koncepta je akcijski načrt in predstavlja časovni in 

finančni načrt dejavnosti  oziroma ukrepov občine namenjenih izvedbi energetskega koncepta. Za vsako 

dejavnost oziroma ukrep je določen nosilec, odgovorna oseba za usklajevanje, rok predvidene izvedbe  

(časovni načrt izvajanja), pričakovani dosežki (kratek opis projekta in njegovih učinkov), celotna vrednost 

(finančni načrt izvajanja) dejavnosti z določitvijo financiranja, ki ga zagotovi občina in drugih predvidenih 

virov financiranja ter kazalniki, s katerimi se bo spremljala učinkovitost izvajanja dejavnosti.  

11. Projekt Centra za socialno delo Pomurje – Enota Ljutomer v sodelovanju 

z Občino Razkrižje z naslovom Starejšim naproti – za boljši jutri 

Center za socialno delo Pomurje, Enota Ljutomer skupaj s prostovoljci in ob podpori Občine Razkrižje 

pripravlja srečanja za starejše občane. Na to temo je v marcu s predstavnicami Občine Razkrižje in CSD, 

potekal delovni sestanek. 

     

Dogovorjeno je bilo, da bomo skupaj organizirali srečanja namenjena starejšim. Potekala bodo vsak tretji 

četrtek v mesecu, v Knjižnici in čitalnici Razkrižje, od 09.00 – 11.00 ure. 

Vsebine prilagojene starejšim občanom bodo obsegale: 

• pogovor 

• deljenje izkušenj 

• tematska srečanja 

• aktivnosti na prostem 

• medgeneracijsko sodelovanje 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na prvem srečanju, ki bo  

v četrtek, 21.4.2022 ob 9.00 uri v Knjižnici in čitalnici Razkrižje. 
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VOŠČILO OB VELIKI NOČI 

 

Naj bo VELIKA NOČ, ki med kristjani velja za največji 

praznik, obdarjena z zavedanjem o dragocenosti našega 

življenja, saj je ta praznik tudi praznik življenja in radosti. 

Naj bo ta praznik priložnost za krepitev medsebojnega 

spoštovanja med vsemi ljudmi, da bi zmogli premagovati 

nasprotja in bili pripravljeni drug pri drugem iskati 

predvsem pozitivne stvari. 

 

Stanko Ivanušič, župan Občine Razkrižje 

s sodelavci in člani občinskega sveta 


